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  المقدمة
  

رز       ا – آما هو معلن     – في مجملها     العقل العربي   عن ةالكتاب تستهدف لوصول إلى ف
اط اإلعاق      سميته نق ن ت ا يمك ق لم كالدقي ل     و ،ة واإلش ك العق ين ذل ول ب ي تح الت
ا      اوالتعاطي مع الحداثة في آل مستوياته         م معالجته امال       ، ومن ث ا تع  والتعامل معه

 مع   تجاوزها، وتحويلها من معيق إلى جسر نحو المستقبل،           و اختراقهايفضي إلى   
ي ال   وة الت اط الق اظ بنق ة االحتف زال قابل ل ت دث    للتفاع ديث واألح ع الح ر م ا حاض

ه     ، وهو هد  تقبالمسو ا " ف ال شك في سموه ورقي من يحملون لكن المعضلة   ، "حق
ا يُ  يس فيم ل ل ذا العق ع ه اطي م ا ُيفي التع ن، وال فيم ل عل ه، ب ي نظر ل ك آف ون تل

المستقبل  و  الواقع   مع   ليس للتفاعل  ، األآبر عائقال  تشكل  نفسها الدراسات الضخمة 
ه     ي ذات ل العرب ع العق اطي م ي التع ل ف ط، ب يف فق ةتوص د ،  فا وممارس تبعاد عن اس

ا   األبرز  وتصنيف  يمكن فرز  ،من تلك الكتابات  واإلنشائي  الهامشي والخواطري     منه
  : قسمينإلى 

ه  ،طرح جاد ورزين وعميق       ه     .. طراف ظل في األ     ي  لكن   مع السطح    يظل في تعاطي
ه          من األعماق  وتهيبه م يكن    بعيدا عن آل ما يبشر به من مشاريع، نظرا ألن عمق  ل

ر      تلك الجهود المضنية    آانت ،يما يفترض أن يمارس فيه    يمارس ف   تبذر في تربة غي
ا   الطرح   ويتمثل هذا  ومن غير طائل،  ، ولذا آان حصادها هامشيا    مناسبة لها  ر م أآث

  "محمد عابد الجابري"يتمثل في نموذج الدآتور
ا     و ا أن عمل الفريق األول ل           يعي   فريق  آتابة أخرى يتصدى له ل      تمام أتي بطائ ن ي

رر الولوج إلى عمق          طالما ظل في األطراف، و     ..ا ظل على السطح   طالم العقل  لذا ق
ا     آل اإلصابة    مصيبة آتابة   وهي ،العربي وعي وحده ال يكفي،       ، إال أن   في وعيه   ال

د      "الوعي وحده غير آاف    " حقيقة  وبتجاوزها ل  ة آبرى في         تكون ق ارتكبت حماق
ك  و تل ا نح ة ولوغه اقطريق ت ، األعم به بآان ك شخص ال  أش وص يمل أدوات الغ

م يجد         ل مجسمات إسفنجية     فقرر استخدام   ،المعدة لتلك األعماق   ه ل تلك األدوات ألن
ا ق ، غيره ذا الفري ة ه ل مهم ا جع ي   امم شاف العمق ى االآت ا إل رب منه ة أق نتحاري
  ."محمد أرآون"بجدارة  يتصدره الفريقهذا و، الجاد

ر      عم ب ،الهالمية "المواقف" تأتي دراسات    وبين الطرحين  وميات وطرح عاطفي غي
، وآتابات إنشائية توظف الساحر والمدهش        منضبط، ونتف هنا وهناك    متماسك وال 

ار  ذا التي رز ه ديلوجي وأب ر اإلي ة "أدونيس"اللغوي في تمري ة ومالحق ، أو مناآف
ات  تتخذ المواقف الشخصية منطلقا لها  ا    ، "طرابيشي " آكتاب ات ال خطام له أو آتاب

  ."علي حرب" ما يكتبه آكتابات ا ال يدرك وآأن صاحبهوال زمام،
ة         -  هذه الكتابات األخيرة   لذا فإن  اإلنشائية والمغرقة في مواقف شخصية وإيديلوجي

ا        الكتاب إال حيزا قليال وآتمهيد    هذا  ال أآثر، لن تأخذ من       ، والهدف من المرور عليه
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ا و ن طرحه اذج م و.. ضرب نم ات   ه ي الكتاب سائد ف ار ال ة التي ان عقلي ة ال بي فكري
  . التي غدت تقليدية ومملةو  حول هذا الموضوع وغيرهالعربية
ع   – رغم ضخامة مشروعه       إلى األطراف وتمسكه بالحواشي    الجابري   انسحاب  أرب
 مساحات شاسعة من       – في تعاطيه  – تارآا   .."العقل العربي  "تناول في –مجلدات  

ر موجودة   تلك المكونات     وآأن ،مكونات ذلك العقل دون تناول     ا في       غي تم تناوله ، لي
ل ومبحث آخر  زول جمي ةاضطرارامع ة،  ومجامل ابري آتاب شوبها ممارسة الج  ي

ة     النقص اله  ل، وتتسم باالنتقائي ة   واالصطفائية  ائ ة         الخجول ا دراسة قلق ا جعله  ، مم
 .رغم التماسك الظاهري لمنهجية الطرح، ورغم المجهود الذي ال يمكن إال احترامه           

   .عناء لكشفهاال تحتاج إلى  هروبية وهي
دثف دما يتح ي عن ي ف ل العرب ابري عن العق ى  الج ة تعن دات ضخمة، وبمنهجي  مجل

ة           بالفرز والتصنيف، وتهتم بترتيب المقدمات واستخالص النتائج، واعتماد المنهجي
المعرفية القائمة على فحص أدوات التفكير وآليات االنتاج المعرفي متجاوزا التحليل 

فحص األفكار والمعارف، النظريات والمذاهب والمدارس،    االيديولوجي القائم على    
ة         ن أسس المعرف ا ع ه منقب ري وطريقت اج النظ وم بفحص أداة االنت ان يق وإذا آ
وحي     اب ال ستبعدا خط ط، م راث فق ن الت اني م ستهدفا الخط الث ا، م ة انبنائه وآيفي

ذا النوع من ال        – آما يتهمه حرب       –والنبوة من مجال نقده، ألنه يرى        م     أن ه د ل نق
  .يحن أوانه بعد في العالم العربي

  : بري يمارس ذلك فإنه يرتكب آوارث علمية أبرزهاإذا آان الجا
  .ابتسار التراث واالنتقائية في تناوله، وهو يهدم الدراسة من أساسها: األولى
ة ه   :الثاني دو لقرائ ذي يب ابري ال دمات واس   ا دقيق أن الج ب المق ي ترتي تخالص  ف
دأ بمقدمة أصال، فالمقدمة التي        ، لم يكن  النتائج م يب ه ل آذلك في تطبيقاته، نظرا ألن
  . هي في حقيقتها نتيجة– آما سيأتي تفصيله –بدأ بها 
 ريثما يحين الوقت لممارسة      ، لقرائه  أن الجابري يمارس نوعا من المخاتلة      :الثالثة

 مستبعد  وهو أمر"قلب العقل العربي"اقتحام الخط األول من التراث، والذي أسميه   
  "حرب"من آاتب يحترم قلمه آالجابري، وال أراها سوى استفزاز من 

ا       ، وعيا بالمناطق الخطرة    فهو وإن آان أآثر   " محمد أرآون "أما   ة تأثيره  من ناحي
ا  ابري  وفاعليته ن الج رأة    م ر ج رح  وأآث ي الط ه  ف ستوى   ، إال أن طرح ى الم  عل
ة بطرح التطبيقي ا من التهريج مقارن ان نوع ابري،آ الوعي وحده ال يكفي  ف الج

رأو صحة، واالالج ة وال ال ي الدق ة باإلسلوب ةستعاضة ال تعن ة والدق  عن المنهجي
ا،    ، هي  فسي مع القراء  الن ة بعينه ه نوع من         المخاتل ذي ال يليق بمن          إن التهريج ال

  . يحملون صفة المفكرين
تغاللإن  ات      اس دايات والنهاي دمات، والب ي المق ة ف صطلحات العلمي شرات الم ،  ع

ه المرور فوق مضامين بالغة                     تم من خالل والتهويل من أمرها، وتوظيفها جسرا ي
سطح ا ال ودة أصال، إنم ر موج راهين غي ي  ية، وب ا، آ اوين سريعة له ر عن تم ذآ  ي

اريء     ة  يتلقاها الق ين غاب اج إلى تعقيب    آم  تلك  المصطلحات ب ة  ،سلمة ال تحت  فالثق
ة عريضة جدا    الذي" أرآون الجبار "بـ وء بالعصبة   من المصطلحات    يحمل الفت  تن
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وة  ي الق ة     ،أول ذه الالفت ة به د، الثق اح واح ا مفت ون فيه ة ال  دون أن يك ن مخيف م
  .  تماثل ثقة المريد بشيخه، والمعترف بقسهالمصطلحات

ون وتخبطه ذال،إن تهور أرآ سهاله استخدام وابت ة في  واست  المصطلحات العلمي
  .رة للسخريةجعل نتائجه وتطبيقاته مثي ،مشروع ضخم آهذا

دائرة  في   "حرب"ثنين مختلفان آما يقول     أنه ليس صحيحا على اإلطالق أن اال      آما  
ن ارآون يخاطب الذات االسالمية عمومًا، ألن قضيته األولى اسالمية،           أل (: التوجه

د العقل اإلسالمي     : "ومن هنا يسمي مشروعه    ه يتوجه في          ". نق ا الجابري، فإن أم
س   رب، ألن هاج ى الع ه إل سمي     خطاب ا ي ن هن ة، م ى قومي ضيته األول ي وق ه عرب

  ")نقد العقل العربي: "مشروعه
ًا    ال يعي     "علي حرب " ان               تمام دهما، واالثن رة التوجه واحدة عن ه، ألن دائ ا يكتب م

ا من التخبط  ابري هو إسالمي  أيمارسان نوع د الج ي عن ل العرب والهروب، فالعق
  .بحت، وإن سماه عربيا

ل و والعق ستهدفه أرآ ذي ي المين ال ت إس د بح ماه، فق سخة   س ي الن ل" ف  "األص
سية   رجم ، و"العقل اإلسالمي"الفرن دما ت ه إلى  عن ة، حول ه إلى العربي هاشم آتاب
 ولذا ستظل الدراسات    . ومضامينه إسالمية ال غير   " تاريخية العقل العربي   "عنوان

تخلص من          حول العقل العربي في حالة مأساوية      تم ال الم ي ة الفريق األو    م ل، هروبي
  .عبثية الفريق الثانيو

  . ة أرآوني وعبثيةنحن أمام هروبية ودقة في غير موضعها عند الجابري، وتخبط
ا؟       ما ما سرذلك؟  اذا اللجوء إلى المراوغة           المسكوت عنه عندهما وعند غيرهم لم

ة    ات أدونيس  –التي هي سمة الكتابات السياسية واإلنشائية األدبي وال تليق  "  آكتاب
   آانت قدسيتها؟فكرية التي تروم فحص الفكر والعقائد مهما بالكتابات ال

اول        ا تن تم فيه ئلة، ي رب لألس ي أق ات ه اب إجاب ذا الكت ي ه ي   ف ل العرب ب العق  قل
ا        بموضوعية تتساوى  ،المقدس وم الطبيعة      مع الموضوعية والدقة التي تنعم به  عل

ا محرمة                اريء أنه ات سيكتشف الق اء، وهي إجاب ديلوجيا إ"آالكيمياء والفيزي ، "ي
عارات  حاب ش ه أص ل يمارس دينون، ب ه المت ريم ال يمارس ذا التح ة أن ه والغراب

ادون ل"اقتحام المقدس" اليا"ـ المع ر الغيبي المتع اب" .. لفك ذا الكت ات ه ال  إجاب
ا أو االقتراب منه سمح ب ا، والي ى  تناوله رأ عل ا تج را عربي ديمها أو  أعرف مفك تق

   . طرحها للنقاش بشكل علمي جاد
ر    لمسافات لتلك اإلطاالت وتقريب       ار   اختص  كتابفي هذا ال   قرن من      من  ظلت ألآث

سنا بحاجة إلى تلك              اإلطاالت السوفسطائية، وال إلى        الزمان تلتف حول نفسها، فل
ية سافات الوسواس ك الم ى .. تل ة إل ن بحاج تحنح ط ف اب فق اب.. الب ا  أماموالب ن

نن   و ، المزيد من األبواب   ا بخلق نا العربية تتميز عن غيره    لكن دراسات .. مباشرة التف
     ...الجدرانفي إبداع 

العمق وقلب    في هذا الكتاب لن أصحب القاريء في رحلة مضن   ية حول الحواشي، ف
دف    و اله ي ه ل العرب ريج      ، العق وص ال للته دة للغ ة المع األدوات الحقيقي ن ب ولك

   ..والمناآفة
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ذا د ول تخلص م ال ب ن ال ات م لبيات دارس ر س المي العن أآث ي واإلس ل العرب  ق
ر    التجريد المبالغة في " اال      فهي ال ت   "   واإلغراق في التنظي د المغلق إال أقف  ولن   ،زي

ك إال  تم ذل ةي ن    بإتاح در م ر ق ال ألآب ائق المج ة والوث ة  األدل نواألمثل اريخ  م  الت
رانا في حلقة  ودو، ستظل األمور جدلية سوفسطائيةاي بدونهوالتراث والواقع، والت

د    ائيةالكثير من االدع   ف  نهاية لها،  مفرغة ال  الم والتجري ل م     والتع ة   ، والقلي ن الواقعي
  . أبرز سمات المفكرين العربوالموضوعية والعلمية تعتبر

  . ، وإخفاق يبدع في إعادة إنتاج نفسهثرثرة عمياء
د    ولعل هذا  د آون      الممل  التجري ل  العربي الفكر    يؤآ سائد      بن يمث ة لل ة تحتي   العربي  ي

الي    ، آما يكشف  "لتحديدنظامًا با " ذلك النظام في   ل  انعكاسا  آون العقل العربي     بالت
اه      رث عنه تناقضاته وأزماته وتراجعاته     ي ،الوقت نفسه  ا إي دائرة    . التي ورثه  هذه ال

ة  سر حال ة تف ر    االمغلق ستوى التنظي ى م وم عل اوي الي ي المأس شظي العرب  لت
شوالممارسة، والدراسات و ح حتى اآلن في ت م تفل ةالتي ل ة العربي ، خيص الماهي

   .ناهيك عن توصيفها للعقل العربي
ل إح    ابلتين، تمث رآتين متق به بم ائهتين أش صورتين الت رى إن ال ق األخ  ،داهما عم

اه      في تكرار   للمشهد نفس    وإعادة د  والمخرج الوح   .يأخذ بالذبول داخل فراغ ال متن ي
ذه ةله دائرة المغلق سرابيةو  ال ة ال ا يعمالحال ة م ا، هو في إزال د إنتاجه ا ويعي .. قه

سرابيةي هونظرالمخرج في  ة ال ال ة، . . الواقعي الفكر العربي بحاجة إلى الواقعي
  . ال التعامي عنها واإلصرار على التعاميتهاهوإلى مواج

ة األصعدة           وما لم يتم ذلك فإن     ًا     ، أي إصالح للواقع العربي على آاف سيكون ميئوس
اط األزمة    بكليتهبي إعادة نظر في العقل العرمنه مالم تتم   ، وتفكيكه للوصول إلى نق

ا   ،   الحقيقية ومكامن الخلل واإلعاقة   ، قتصار على التعاطي مع بعض مظاهره           الاأم
ة، ليس سوى            أو غير مقصود    ، مقصود فليس سوى ترحيل   ال التالي ا لألجي  ألزماتن

ا    ، وحول أنفسنا  ،ممارسة إلهاء نقوم خاللها بتسليط األضواء على         بدال من توجيهه
    . ألزمات األمة وعقلها

 الخطورة المطمورة  لضوء على نقاط  هو تسليط ا ،ما يهمني في هذا الكتاب    أآثر  إن  
ن ريقين هجفي م رز" الف ي، وآشف ا"األب ه ف ك لمسكوت عن حجم دراسات، فال تل

ن   صح ع ه يف سكوت عن روح  الم ة المط ه  قيم هووزن شف  . وأهميت اب آ ذا الكت ه
ه أيضا          الذي يتم االس   ،للمحرم والمقدس  ه، وفي تغناء عن الولوج إليه بالدوران حول

ة         إلزام للمفكرين العرب بما ألزمو     ة المداهن ة لحال ه، وتعري ي ة الت   الثقافي  ا أنفسهم ب
  .قراء الفكر العربي بحجة التنوع، وبدعوى اإلبداعبها رهق ُأ

ة على      ،عند ذلك فقط    ذي يحدث على        :  والمزمن  مقلق ال سؤالال   يمكن اإلجاب ا ال م
اذا يشهد                 السا ر والدراسات، لم ورات والتنظي رنين من الث حة الفكرية العربية بعد ق

، لماذا يتحول     من مكابرة رغم التالشي والضمور     الفكر العربي ما تشهده الشيوعية    
اال  ألعاب  الفكر العربي إلى ما يشبه     ة  االحتف ارة وتشظي         ت الناري ، انطالق قوي وإث

  .بسرعة ذلك االنطالقجميل ثم موت 
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ا في ا ا آم رين، لكنه ين المفك ا رن ه سأعرج على أسماء له لطريق لكشف ذلك آل
 والمرور بها مجرد تمهيد ال      سيتضح ليست سوى مواقف أوتصفية حسابات ال أآثر       

ي،            أآثر ه في العقل العرب ر في ه أو الممنوع التفكي ، بعد ذلك سأتناول المسكوت عن
  :وهو نوعان

  : ممنوع داخل العقل نفسه، وهو قسمان
  . المسيحي- ممنوع داخل العقل المسلم: قسم األولال

ة      ، وهو المنهج الذي يتم      منهج ممنوع : القسم الثاني  ة إيديلوجي التعامل معه بانتقائي
دما                يستدعى –  من قبل المفكر العربي عندما يظن أنه في صفه، ويلغيه ويقصيه عن

  .             يظن أنه يخالف إيديلوجيته
ي، وآشف المسكوت     تسليط الضوء علبولعلي   ى ما ينعت بدراسات نقد العقل العرب
  . بمحاولة حل لغز المفكرين العربأشارك في تقديم المتعة  للقاريء.. هاعنه في

ذي ورطني        لمفكر الكبير    بالشكر ل  وال يفوتني أن أتقدم    ألستاذ عبد العزيز الوهيبي ال
  . لقيمةفي مثل هذه المواضيع، ولألستاذ ماجد الماجد على مالحظاته ا

ه سبحانه، وإن                : في هذا الكتاب  أخيرا ف و دا يليق ب إن أصبت فمن اهللا فله الحمد حم
  .                      أخطأت فمن نفسي وأعتذر

  
  محمد الصوياني

  الرياض
    هـ١٤٢٩ -١ -١الخميس 
  م  ٢٠٠٨ -١- ١٠
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  ماذا يعني العقل العربي

  
دءًا              المعقدة هذه اإلشكالية ) عقل العربي ال( ا المفكرون العرب، ب من   التي تصدى له

ه      ي آتاب صورة أدق ف ابري، وب ر الج ر الكبي د ال (المفك ي نق ل العرب اء)عق  ، وانته
ذا المشروع العربي    ب ين العقالني   أدونيس في آتاباته اإلنشائية آلها، ه أرجح ب   المت

 تحت  اوغة المراتخذ سمة    ..، ومنذ ما يسمى بعصر النهضة   الالعقالني والغنوصي
   ).الحداثة( بـ تم وسمهجميلغطاء 

ا أسميه      .. للفكر العربي    هذه السمة  ز بم ة  (تتمي ا    ، و )الهروبي  الهروبي   في اتجاهه
ا  ،تتخذ منحى مدمراً   ا             هروب   ألنه ة نحو الخلف لربم و آانت رجعي ام، ول  نحو األم

و  لكن ممارستها الهرب نح      من جديد،   ومن ثم االنطالق   ،حاولت إعادة خلق نفسها   
ا   على المستويين الفكري، والتطبيقي       جسد نوعا من تدمير الذات    األمام ت  ، فبهروبه

ا            اظم وتتضخم من خلفه ا تتع نحو األمام تتجاهل إشكاالتها، وتقفز عليها تارآة إياه
  .      لتلتهمها تلك اإلشكاليات شيئًا فشيئًا

ار     المفكر العربي    ، مسكون   عماق  والقشور دون الغوص لأل      مأخوذ دائما بتتبع اآلث
ذلك فهو يه شظايا، ل داعيات وال ة الت ورقبمالحق ر من الوقت وال د در الكثي  والجه

ة                الذهني، في مطاردة تأخذه بعيدا عن قلب القضية وجذورها، ليجد نفسه في النهاي
 الشظايا، يقاتل دونها ويعلن على   د انتهى وهو يمسك بشظية من آالف ق ..بعيدا جدا 

  .يهاالمأل انتصاره بالقبض عل
دال                   ا، ب دء منه إذا فأين الجذور التي لم تمس ولم تطرح على طاولة التشريح ليتم الب

ر     هذا الهدر الجنوني للطاقات و     من دما نسقي شجرة         هذا الكم من التنظي ا عن ، وآأنن
ا                   العربيالفكر   ور إذا م م نث  نقوم بغمس أوراقها في الماء بدال من سقي جذورها، ث

  .  وهي مبللة بالماءاصفرت تلك األوراق وتساقطت
عن مفهوم ضبابي    عندما يتحدث المفكرون العرب عن العقل العربي، فهم يتحدثون          

ه،        يفعريقدرون على ت  غامض، ال    ه ومرامي  وأخشى أن ينقرضوا    ه وال يدرآون آفاق
  .بوضع أيديهم عليهيحاولون إقناع أنفسهم وهم 

ا    وتحرآوا لقد انطلقوا في مشروعهم الثقافي العربي      دافع ولكن ب   هدف،   ال ب مع غي
افتعال أزمة  يتمثل في  إيديلوجيدافع رغم تباين اتجاهاتهم، ، يحرآهم جميعامشترك

ر من      . التراث مع ة عام   أآث اك، وفي               مائ ا وهن ر والرآض العشوائي هن  من التنظي
  .شيء سوى الفشل فشلوا في تقديم النهاية

ذي  عترف بمرارة الفشل     حامل لواء التنظير للعقل العربي ي     .. محمد عابد الجابري    ال
ة عام،         ه      فيقول في      امتد على مساحة تتجاوز المائ ): الخطاب العربي   (مقدمة آتاب

مع وقوف العالم اليوم على مشارف القرن الواحد والعشرين، يكون قد مضى قرن              (
ة  داف وطني ي أه ة ف ة الحديث ة العربي ور اليقظ ى تبل ل عل ةآام ية سيا،  قومي س

ة وثق  صادية واجتماعي ة واقت ا  افي عار      ، آثفه ي ش ستيقظ ف ي الم وعي العرب ال
  .، الشعار الذي صار منذ ذلك الوقت علما عليها ومشروعا لتحقيقها )النهضه(
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ا آـ     )الحكم(مائة عام مرت على    سابق لجيلن ل ال ) مشروع نهضة  ( الذي عاشة الجي
ا وتحت شعار             وعشناه ونعيشه     ه حين ورة ( تحت نفس الالفت ا  )الث ومن  . آخر  حين

ساءلة والمراجع       دون ش صد الم وف ق ل الوق ان تجع ن الزم رن م دة ق إن م ة ك ف
ا  شروعا تمام روريا  م ل ض اس     .، ب ب أن يق شعوب يج اة ال ي حي زمن ف ا إن ال حق

راد بمقاييس غير تلك التي تقاس بها أعمار األ       إن  ، مع ذلك  ولكن . ف ة سنة  (، ف ) مائ
اة الش     ة     في حي و من أهمي ة ال تخل ة بالغة   ، وهي بالفعل ذات  عوب وحدة زمني  أهمي

ة سنة                 .بالنسبة للتاريخ الحديث والمعاصر      الم آكل، خالل المائ د تحققت في الع  لق
ادين      ، خطوات عمالقة على ص    األخيرة ة المي ومع  . عيد تطور الحياة البشرية في آاف

، بل إن الواقع     الخطوات ما زال دون طموحهم بكثير     ذلك فإن نصيب العرب من هذه       
راهن ي ال انظرالعرب رن الماضي، أي من  ، إذا م ا  في أواخر الق ه من نقطة م  إلي

هل تمكن العرب  فعال     : زاوية ما آان يجب أن  يفعله العرب ، ليحملنا على التساؤل             
وم في ا            ة عام في              من تحقيق  نهضتهم ؟ هل يعيشون الي ذ مائ ا عاشوه من لواقع م

عال إلى تحول ف ؟ هل حققوا من التقدم ما يكفي  لجعل مشروع النهضة ذاك  ي)الحلم(
  )؟ )ثورة(مشروع لـ

ة بالغة         ه الفكر       لمرارة تعكس     اثم يقدم الجابري حقيق ا في ذي أوقعن  مدى التخلف ال
ول ي فيق رن   ( :العرب ذا الق ات ه رب ثمانين ه الع تح ب ذي افت ب ال ع الكئي ل إن الواق ب

ا  سألة م د م وات  ليطرح بج دمون بخط رب يتق ان الع ة( إذا آ ريعة أو بطيئ ى ) س إل
لخطى التي تنزلق  بهم إلى       أمل، ا   أم أنهم، بالعكس من ذلك، يغالبون، بدون       األمام،
  )؟الوراء

ة         ( :ثم يقول  د نهضتنا آامل ذا       . نشعر بأننا لم ننجز بع د يقرأبعضنا ه في  ) الشيء (ق
راه آخرون في المي         ) الصناعة، التشغيل  (الميدان االقتصادي    د ي دان االجتماعي   وق

صحة( ة، ال سكنى التغذي رأه...) ، ال د يق ة  وق اة الثقافي ي الحي ث ف ق ثال يم ( فري تعم
ا في       ...) العلمي  ، االنتاج   التعليم، الرفع من مستواه    ذي  ) الكساح (وقد نجده جميع ال

 شك  ومن دون  )... ة، أي نوع من الوحد    تحقيق الوحدة (ر أهدافنا القومية    أصاب سي 
ا     ابع االته ة، بأص ردة أو مجتمع ادين، منف ذه المي ى ه ه إل إن المتج يجد م مف ن ، س

لكن   ))مرافعة(بل ما سيجعله في غير حاجة  إلى         ،  شهادات االثبات ما يفوق حاجته    
ل عن   رر أن العقل العربي ليس هو المسؤو       الجابري يعود للمكابرة ولإليديلوجيا ليق    

دان واحد   ( :ذلك التخلف فيقول    د، وبشكل جدي                 مي ه أصابع االتهام بع م تتجه إلي  ل
رأ (لكة أو األداة التي بها  ة أو الم  ، هوتلك القو  صارم م (و) يسري (العربي و ) يق ) يحل

  )ذاته) العقل العربي(إنه ) .... يحاآم(و) يفكر(و
ة         – فقيه الفكر العربي       –العقل العربي آما يراه الجابري      ما   ه الحداث ا يصفه فقي  آم

  ؟)أدونيس(العربية 
ذي    : هو العقل العربي الذي نعنيه هنا    (: ٥ –العقل  في تكوين   الجابري   يقول العقل ال

ة  ة العربي شكل داخل الثقاف ون وت ل هو  تك ذي عم ي نفس الوقت ال ى ، ف سه عل نف
ائج    مبينا هدف  ) ١٤ص(ثم يقول في     )انتاجها واعادة انتاجها    دراسته    وإشكالية نت
ل          إ(: المطولة للعقل العربي   دة هي التحلي ا الوحي تشكل  ) عقل (لـ ) العلمي (ن وجهتن
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ة معين     ه لثقاف الل انتاج ن خ سها   م ة نف ذه الثقاف طة ه ة  : ة، وبواس ة العربي الثقاف
ذ            ) العلمي (وإذا آنا قدوضعنا آلمة      . االسالمية ا من رارا من ذلك اق ين مزدوجتين، ف ب

البداية بأن هذا البحث اليمكن أن يكون علميا بنفس الدرجة من العلمية التي نجدها                
  ).في البحوث الرياضية أو الفيزيائية

ر ا لالعت ود مكره ه يع ور افلكن كالية أخرى تعت ي،دراسة  بإش ل العرب ي العق  والت
اعترف أن نتائجها اليمكن أن تكون علمية بنفس الدرجة من العلمية التي نجدها في 

ة  ية أو الفيزيائي وث الرياض رادف    . البح ف م ي تعري ي ف رى ه كالية األخ ك اإلش تل
ده أ               ه    والزم للعقل العربي ال يستطيع الجابري وال من قبله وال من بع تخلص من  .ن ي

ر    (بعبارة  ) عقل(إن ترجمة آلمة    ( ):١٥ص(فيقول   ، وربط   )الفكر بوصفة أداة تفكي
ة( ة اإلسالمية، خطوة ) عروب ة العربي ا، الثقاف ة التي ينتمي إليه ل بالثقاف ذا العق ه

د مفهوم         ا، هي     ) العقل العربي  (أولى، ما في ذلك شك، نحو تحدي ستعمله هن ا ن آم
ذا             خطوة أولى ال ألنها تجيب      عن األسئلة الجانبية التي سبقت إثارتها في مستهل ه

صاقا با   ر الت ة أآث ئلة  بديل ا تطرح اس ل ألنه صل ب را عن  الف ر تعبي لموضوع وأآث
  .تعقيداته

ا         ا،     – الفأس مثال   –ان األداة التي نحفر األرض به ا ، ولنقل ماهيته ستمد هويته  ت
فر من اجزائها وطريقة ترآيبها ولكنها تستمد قدرتها على الح  . الحفر: من فاعليتها   

ذا على       ...وأيضا من اسلوب استعمالها      ر  (أفال ينطبق ه اء سميناها   سو ) أداة التفكي
  ))العقل(أو ) الفكر (
توجد في    لكنه ليس بالدرجة نفسها التي    ، يقر منذ البداية أن بحثه علمي الجابري 
اء       ف دماج الباحث في ال         ،ي بحوث الرياضيات أو الفيزي دماج     وذلك الن موضوع وان

اولوا      .الموضوع في الباحث     رز من تن ة    يالعرب العقل     أب ا وعقالني اني من     اتزان يع
اج   (: ارتباك شديد في التوصيف والممارسة، فقد وصف العقل العربي بأنه          أداة لإلنت

صف ثم ي  )ها، هي الثقافة العربية بالذات  النظري صنعتها ثقافة معينة لها خصوصيت     
ام، وتعكس واقعهم            (: هذه الثقافة بأنها   التي تحمل معها تاريخ العرب الحضاري الع

ر في ذات الوقت                 أو تعبر عنه وعن طموحاتهم المستقبلية، آما تحمل وتعكس وتعب
  )وائق تقدمهم وأسباب تخلفه الراهنعن ع
ان          إذًا ا  .  فالعقل عربي، والثقافة عربية، والتاريخ عربي، والواقع والطموح عربي فم

  قع فيها الجابري وأوقع قراءه بها؟اإلشكالية التي و
ق،                 ة والتطبي ين النظري اقض العجيب ب ة والتن ة     إنها في الممارسة العملي  وهي حال

رة ا،    و محي رب عموم رين الع ع المفك ة م تثناءً  متالزم ابري اس يس الج د ول ، فعن
للعقل   أوجد ، مما نكشف الفراغ لتلك الكلمات الخواء    التفاصيل تتضح التناقضات، وي   

   .غريبالمذاق لك الذالعربي 
حامال بين تجاويفه العقل العربي ال يحتاج إلى هجوم فقد ولد متمنطقا بحزام ناسف، 

فهوم العقل العربي      دما يحاصر باألسئلة عن م       ن فكر العربي ع   متقاسيم الموت، وال  
ه ا ينحت ل اال أسطوريا جميال وقوي ان . أخاذًاو تمث ة وعين أجنحة وعضالت مفتول

  . أسطورة، ويبقىلكنه يظل تمثاًال. حرًاسقا ساتنا ونحادتا
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راث           آغليس    الجابريورغم أن    ة مع الت ره يعيش أزمة خانق أدونيس وأرآون   ي ،  آ
ل      رغم آثرة ما آتبه عن التراث، ورغم جديته في         لكنه و  ه في التحلي  ، الطرح وعمق
ثة ي الخوض في أعمق أعماق التراث، ال سيما وهو الذي يرفض حدا           ف امتردديبدو  

 وما لم نفضح    ،فما لم نمارس العقالنية في تراثنا      (:ون العودة للتراث نفسه   عربية د 
ة خا               صة  أصول االستبداد ومظاهره في هذا التراث، فإننا لن ننجح في تأسيس حداث

   )١٧ التراث والحداثة -بنا
ردد آلمات ضخمة ولكنها فارغة، ف    حائر  متحوال إلى آاتب    الجابري عند التطبيق يت

دايات متخبط        الجابرييتناوله،  في التراث الذي      وهو   ،في التوصيف    انتقائي في الب
معناها إلى  (نتقد المفكرين الذين يرفعون شعار الديموقراطية صارفين        الكاتب الذي ي  

ا تفرض         الحرية الفردية ال غير،    دعوى أنه ة ب  وفي نفس الوقت يرفضون العقالني
ة، وه د الحري ام وتقي روع تيمالنظ دون بعض ف ذا يقل ة في الغرب  في ه ار الحداث

د  ) ١٧ -ا ووضعية الغرب    غافلين أو متغافلين عن الفارق الهائل بين وضعيتن         وينتق
أنه : (قائال) هي، آحضور مستقل يكفي ذاته بذاته     الحداثة العالمية آما    (أخذون  من ي 

ا وجد هؤالء                 ان األمر بهذه الصورة لم رهم       لو آ اد غي في أنفسهم حاجة إلى انتق
   )وهذا الغير لو آانت الحداثة موقفا فرديا بهذا المعنىشأنهم بالتراث، إذ ما 

راث في الغرب              ل  إدراك الجابري   معلكن و  راث العربي عن الت زة الت ه    مي د تناول  عن
ده على       أخفق في   قد نه والغربية مع تراثيهما، فإ    إلشكالية الحداثتين العربية    وضع ي
ذي       م ي  سر التراث العربي ال ة من      ل ة العربي ه وتجاوزه،   مكن الحداث م    اختراق وهو ل

ا      العظم  يمض مع غيره في النظرة السطحية للتراث العربي التي ينتهجه رون آ  الكثي
 حالت   ،يتحدثون بإيديلوجية وأفكار جاهزة   استئصاليون   فهؤالء   وأرآون وأدونيس، 

املهم  لحداثة الغربية   هم ل تقمص نقد العلمي الجاد، آما لم يسعفهم     بينهم وبين ال    في تع
ي، وأصبحت      ا اختر التي تمكنت من  ، تلك الحداثة    همثمع ترا  راث الغرب ق وتجاوز الت

ة،     ل تجاوزت ال تتحدث عن تجاوز الحداثة، ب      د الحداث ذي ي    ما بع تكس في الوقت ال  ن
         .مالعربي للوراء بحثا عن ذاتههؤالء ب فيه

ه         ه على آل المستويات، لكن  الجابري يقر بخصوصية التراث العربي، ويعترف بثقل
ي،            أخفق   – آما قلت    – راث العرب ده على سر الت د       في وضع ي ه ال يري م أقل أن  إن ل

داء ده ابت ي  .وضع ي ة عام الت ا وناسفا للمائ دوا شيئا مفزع ذا يب د ه  ألن وضع الي
ه ال                ..يتحدث عنها   إنه ال يقول لنا ما سر هذه الخصوصية في التراث العربي، آما أن

راث  يريد أن يكشف لنا عن آثافة هذه الخ      ذا الت ا  . صوصية المتفاوتة بين أنواع ه إنن
رز      ألصعدة منذ ما وجد هذا المفهوم      انعيش تراجعا عربيا محبطا على آل        ل إن أب ، ب

ذا العقل         ز ه ة تقهقر              )وهو اللغة   (ما يمي ذا المفهوم في حال ، أصبحت مع والدة ه
ظهور لى  إتفاقم  انتشار العربية، بل     توقف   هميش آارثيين، فلم يقتصر األمر على     وت

ة   التخلص منهابلب  ادعوات تط  ا  واالتجاه نحو العامي ا  ،  وغيره يم بغيره ل  ،والتعل  ب
 غريبة في دارها، وموضع ازدراء عند األمم          مما جعلها  كتابتها باألحرف الالتينية،  ب

 .األخرى
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 ستظل مستمرة طالما لماذا أوجد مفهوم العقل العربي آل هذه األزمات، وهي أزمات
ال   سمى ب ا ي ي م رب، بق صدومفكرين الع دأق ا    بالتحدي ر آخره ي يفك ة الت ك الفئ  تل

  . بالطريقة نفسها التي يفكر بها أولها
خارج العالم العربي في الغرب وفي الشرق ال يعيشون األزمة التي يعاني منها الفكر 

د اإلنجاز     العربي، لقد تجاوزوها إلي إشك     ع           اليات ما بع را في توزي ، هم يفكرون آثي
داعيات النجاح،              مرار تدفقها   واستالغنائم   واستثمارها، يمارسون فن التعامل مع ت

ه                 ة، صحيح أن بينما لم يستطع المفكر العربي حتى اآلن الوقوف على أعتاب المعرآ
ه حتى اآلن يسير إلى الخلف             عن األمام والمستقبل   أآثر الناس حديثا وتنظيرا    ، لكن

، اك معرآة جديرة بالتضحية   المفكر العربي ال يزال يجهل هل هن        .وبسرعة مروعة 
ر  اءال يأم أن األم وده ..ستحق العن د طرح مشروعية وج ا زال يعي د طرح .. م  يعي

، إنه آشخص    مع آل صورة جديدة يطرحها      آحل إلشكالية تتفاقم   ،نفسه بأقنعة شتى  
ل و            ه لني ا وهو        شاخ وهرم وهو يحاول استكمال أوراقه وشروط قبول دم له ة تق ظيف

  . في شرخ الشباب
ا  ي توأ م ر العرب ل الفك ذي يجع ا،   ال دا مع شرين، ول رن الع وال الق د ط شل امت ا لف م

  ؟ وعاشا معا، ودفنا معا
  

  ؟ العربي باإلخفاقلماذا اقترن العقل
سابق،  ، هو أن تتفوق على ا  ن النجاح هو أن تبدع    يجهل الفكر العربي أو يتجاهل أ      ل

مضى ما. من أن تخطبهو أن تقنع بدال هو أن تخترق المجهول بعد وعيك للمعلوم، 
ر       من الفكر العربي آا    ذا         .ن خطابة وتهييجا وشعارات ال أآث اريء ه د يستغرب الق  ق
رى في  شيء وي اوةس قهال ضرورة    ، وتجني رب ل رين الع د المفك ن تردي ا م  انطالق

ذا      الكثير من   أن فيه   بعد قراءته لوثائق هذا الكتاب     شفتلكنه سيك  اإلبداع، ة به  الرأف
  .العقل

ردد  عندما ت :  على السؤال  أعود لإلجابة  اء ي ، فلن تملك    قصيدة رائعة  ستمع إلى ببغ
شفاه     سوى الد  ذا المشهد المدهش        هشة وفغر ال د        ،، لكن ه ا ق رارا آلي سد    يظل تك  ت

ه  ، من قفصه، وقد تخرج هذا الطيرأذنيك عندما تسمعه عدة مرات  في   وتتخلص من
م        ، ولن يسعفك الببغاء بقصيدة أخرى تناسب ح        ساعة حزن أو غضب    م تق ا ل التك م

اء مجرد جهاز      ، تتغير القصائد ويظل ال     بتلقينه مرة أخرى، لتعود المشكلة ذاتها      ببغ
   .للتسجيل ال أآثر

م في أتعس           هاز ضخم لتسجيل األ      ج الفكر العربي  ه العق دها، إن ار وتردي  صوره،   فك
ه     ل وطرح             . والملل في أسوأ أوقات دع المفكرون العرب في التحلي وجهات النظر   يب

ة بطريق ة ممل نهمة تجريدي سهم   ال، لك ون أنف ة      يكلف ن التجرب سيط م د ب ذل جه ب
ديهم          احتقروفالسفة اإلغريق الذين ا    .والحرآة اول أي ة التي في متن وا   التجرب  ، وافن

ات       الك الع أعمارهم في تخيل الف    ة الخراف ة   ، و شر والتاسع وبقي ان محاول ألف   اإلتي  ب
دموا  ، هؤالء ال عالقة لدليل على ثبوت تلك الخرافة     م يتق  هم بالغرب اليوم، فالغرب ل

زل العقل ا     ها الفالسفة   العاجية التي يعيش      تلك األبراج  واإال بعد أن هدم    لبشري  ، لين
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اني والهي              عامل مع الكون مباشرة      للت دال من التعامل مع العقل الث ولي والجسيم   ، ب
سم ذي ال ينق ي ال شون ف رب يعي رون الع رق ، المفك سمعون ط ة، ي راج مماثل أب

يم         تقبل لبابهم، وبدال من أن يفتحوا ذلك الباب       المس اتهم في نقاش عق ، يمضون أوق
، وينصرف  وما يريده استدالال من صوت الطرق     هحول شكل الطارق واسمه ولون  

  .     الذي ال ينتهيفي جدلهمالمستقبل عن ذلك الباب وهم 
ه         قرأوا وشاهدوا نهضة الغرب وفكره      لقد ا وصل إلي ستلق    ، وصراعه وم ون  وهم ي

ررو    على أرائكهم آتنابلة السلطان، فعلوا ذلك واآتفوا       م ق ه الغرب         ، ث ا فعل ا أن آل م
وا تمام   ليه علينا أن نستنسخ، ولكي نصل إلى ما وصل إ    هو الصواب  ا فعل ا  ،ا م  وهن

  .تكمن األزمة ويتجلى التخلف
ان     طه حسين    ة        عا ..  للتخلف  اأقنوم في بداياته آ ة الراقي سا الديموقراطي ، د من فرن

ت سية ي ر بال  كلم الفرن سية ويفك ب بالفرن صر،  ويكت ول لم اد ليق سية، ع ا أن فرن  إم
  .تكونوا فرنسيين متقدمين، أو مصريين مسلمين متخلفين

ايربطكم      .. عن القرآن     فتخلوا ا من آتابها المقدس   تخلصت فرنس  بل تخلوا عن آل م
ر محض              الغرب خي  .بالشرق والشرق األوسط، فال عنوان للنهوض سوى الغرب، ف

، مات مشروعه     ومات مشروعه معه      حسين بعد أن فشل واعتذر، مات         ومات طه 
ان                       ألن ه ليس مشروعه، آ ر، مات مشروعه ألن ه آان مجرد جهاز للتسجيل ال أآث

، لم يكن يوما مشروعا مصريا وال      مشروعا فرنسيا للفرنسيين أخذه معه للمصريين     
  .وال حتى عربياإسالميا 

اء شهد الببغ شهدم و م دهش ه سين الم ه ح ه ط ي بدايات ون ف يس وأرآ   وأدون
الهم لونشون، مدهوأمث نهم فاش ه ، م لك ر ال إلنتاج ل الفك ة لحم رد أوعي م ، ألج نه

  .يكتبوننا من هناك ال من هنا، يتحدثون عنا ال منا
اب واأل    د الوه ن عب د ب ى محم ال عل ق الح ل أال ينطب ول قائ د يق داني ق اني والزن لب

وهيبيو ودة ال رو خا،والع ى عم د وحت شة  أال..ل اوات المده ن وصفهم بالببغ ،  يمك
ارا  رددون أفك م ي ام  ألنه ف ع ن أل ر م ى أآث ع إل ن  أال يعتب؟ ترج صلين ع رون منف
سوا منفصلين                حاضرهم، ممارسين    ذلك لي دال من الحاضر، وهم ب إحالل الماضي ب

  .عن الحاضر فقط، بل يرتكبون جريمة وأد المستقبل
،  واألزقة المغبرة الذي خرج من بيوت الطيند الوهابمحمد بن عبواإلجابة هي أن 

صان    ار والح ي الحم ذي يمتط ان وال ضويا آ ادم    نه سين الق ه ح ن ط ر م ن أآث م
اريس وفة..ب شجرة والمرص شوارع الم ة، ، ذات ال اآلالت الحديث ضة ب  والمكت

  ؟ متاحف والمعارض والحدائق الجميلةالوالمزدانة ب
د          . .ه حسين   ط   هؤالء وانقراض    ستمرارية ا اإلجابة هي في   في آون محمد بن عب

شعر     العقل إلى تطهير   نتقل من تطهير  الوهاب ي  ، الحجر والمرمر   ون  الطي و  بيوت ال
  . ..و وتطهير الشارع والسياسة واالقتصاد

  .هدم المسجديهدم الكنيسة ليتجه لمن ل "حسين" يكمن التخلف بتقليدبينما 
  .ير في التفكير والتطبيق والنتيجةهناك فارق آب

  ، فكر يقود الحرآةابن عبد الوهاب  : األولىرةالصو
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  . حرآة تقود حرآة:ما الصورة األخرىبين
  .الفكر هو الحضور والبقية تداعيات: الصورة األولى
  .كر وحضور آامل للمحاآاة والتقليدغياب آامل للف: الصورة األخرى
  .من القناعات من اإليمان بالتغيير تنبعث من الداخل :الصورة األولى

التغيير ال      ، م  شة واإلعجاب والمشاهدة     تنبعث من الده   :صورة األخرى ال ن المتعة ب
ه  ان ب ن. اإليم دموم سلل   ع ى الت درة عل الي   الق شكيله، وبالت ادة ت ل وإع ى العق  إل

  . تهشيمه وتهميشه
ل      بشيء اسمه الفصل بين الح     الصورة األولى ال تؤمن    اضر والماضي والمستقبل، ب

  . المقياس وليس الزمان باإلنجاز، اإلنجاز هوتؤمن
ا           ،لمكان والزمان االصورة األخرى مهووسة ب     لذا تيمم نحو زمكان واحد وتمحوا م

  . ال باإلنشاءألدلةاعداه، وهذا ما عجل بسقوطها، وهذا ما سينكشف الحقا ب
  

ه  فاجأنا بإخراج آتاب..  وال مقلد، لكنه قلق  جاد غير متهور  الجابري مفكر     ينسف في
اب    تنظيره حول العقل   سياسي   ( العربي، ذلك هو آت ان الجابري   . .)العقل ال ا  –آ  آم

ة  جادا في دراسته،     – قلت ه            ب  مقارن األول ال تخرج من يس، ف أرآون وأدون آخرين آ
ر         ا األخي صداع، أم ة ال ة لدرج ماء الغربي صطلحات واألس شر الم وى ح ل س بطائ

دلوجي  ه فصاحب موقف إي ن عن ول في أول أسطر يعل ة، فهو يق ذ البداي ه من آتاب
ي، فهي             ): (الثابت والمتحول ( اريخ العرب في الخالفة ومسأليتها مفتاح أول لفهم الت

ليست نقطة اللقاء بين الدين والدنيا فحسب، وإنما هي آذلك رمز لسيادة الدين على              
ا                   ة هو أن يكون خلف الدنيا ولممارسة هذه السيادة، أن يتولى المسلم منصب الخالف

ون ا، وأن يك ى م ي بمعن ول  للنب م يق ه، ث ذ أحكام ى تنفي ا عل أمر اهللا، مؤتمن ا ب  قائم
يس  ه   –أدون رح لدي ة الط ضح إيدلوجي ا تت وة : – وهن ة أن النب ن المفارق ك /لك المل

ادرة شبه                  ا تأسست بمب تأسست والنبي يحتضر في مناخ اقتتال، بل يمكن القول أنه
ك، أو   /وةاألقوى ال األحق هو وارث النب         : انقالبية، أي بشكل من أشكال العنف       المل

  . هكذا دون أمثلة أو دراسة أو حتى إحالة)هو الخليفة
ة       وليست اإلشكالية في       دد التوجهات ودوافع الكتاب اة،        تع ، ألن االختالف سنة الحي

ن وم اد م ر الحي ستحيل أن ننتظ ه   ن الم شرا ل ل ب المفكر يظ رين، ف اب والمفك  الكت
ا            هي   ،اإلشكالية التي أعني     محدداته ودوافعه التي يصعب عليه التخلص منها، إنم

تجاهل الموضوعي الذي يمكن االتفاق عليه، والذي بدونه تصبح الدراسة ونتائجها           
ذا الموضوعي                  راغ من ه د الف ه بع  يصعب   ،دون جدوى، مع األخذ بعين االعتبار أن

شيء       روج ب ن الخ د م ل الب ى األق ن عل ه، لك ة توظيف ى آيفي اق عل د االتف ن جدي م
ذا المشترك   لموضوع الضخم، أعني العقل العربي ل هذا ا مشترك قبل البدء بتناو    ، ه

ا ال قيمة              ه يصبح البحث انتقائي ذي بدون هو الجانب الموضوعي في الدراسة، وال
سؤال                  ا ال علمية تذآر له، والمشترك هذا يلح في طرح أسئلته الخاصة ومن أبرزه

ه لتراث حجر الزاوية في هذا العقل؟   لم يمثل ا  : العريض ذا ال ما سر احتالل ثقل في    ه
  التأثير على العقل العربي؟
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ا وصوله                     م به إذا آان التراث بهذه األهمية وهذا الثقل، فال بد من سبر اآللية التي ت
راث،      إلينا، إلن لهذه اآللية تملك الكثير من مفاتيح األج         وبة التي يجهلها الناقدون للت

راث ينتمي  ا أن الت ة للماضي، – وجودا –وبم ا اآللي رز  التي فم تم ف ا ي من خالله
ه؟              ه ولوثت ه وامتزجت ب ة    التراث وتصفيته من التراآمات التي علقت ب ا المرجعي م

  ؟ وموضوعيتهاالتي يمكن الوثوق بها، نظرا لحيادها وتجردها
رب   رون الع تثني –المفك دا– وال أس در   ..  أح ن ب ب ولك ذا الجان ي ه ون ف جات أمي

ه اتهم نوع   متفاوت ي دراس ون ف م يمارس ذلك فه ا   ، ول ة، ومنه ة المرآب ن األمي ا م
ا    فراغ الهائل في دراساتهم،     هذا ال  إلى الهروب إلى األمام قفزًا فوق     يلجأون   ذا م وه

ة يؤدي إلى       أآسبها هذا القلق واالهتزاز في الطرح،        ات خاطئ ألن البناء على معطي
ي،            راث العرب ة التي تناولت الت ة العربي أخطاء مضاعفة، أما مقتل الدراسات الفكري

سياسي، فهو في ذلك ا           وب ه ال ة التعاطي مع      في    لجهل المخيف   الذات تراث  المنهجي
ة ة النقدي لالعربي راث األوائ اد الت دى نق اول ل ذا ل هم في تن ي، ه راث العرب ائق الت وث

و    سيء تل ديم ال ي تق دما ف ي المضي ق ي ف ر العرب ساعد المفك ل ي ل أو التجاه الجه
ذي       السيء في التحليل واستخراج النتائج، وبالتا   لي في سوء فهم الواقع العربي ال

  ة والمهمة، يعتبر التراث أحد مكوناته العميق
سيان والال           ثري و ي ضخم  نقد  منهج لدينا زل في طي الن م ي ل المفكر        ل االة من قب مب

اظ        ، واألدهى من ذلك، هو ما نسمعه ونقرأه من          العربي اول بعض ألف انحطاط في تن
ا يفعل أصحاب ال            در، آم دياتهم        ذلك المنهج للتن ة  طرح الليبرالي في منت اإللكتروني

  . بعيدا عن أسمائهم الحقيقية
 ،أجدني هنا مطالبا بفتح الباب لتناول هذا النوع من الدراسة من قبل المفكر العربي               

سبة لهم زاد يومي وممارسة مستمرة في                        ه، فهو بالن ل المتخصصين في ال من قب
دى المفكرين         ض الق املهم المستمر مع التراث، ألنني أرى أن      تع ة ل  اء على تلك األمي

وع من إيجاد أرضية صلبة ا،العرب هو ن اق عليه اء واالتف وق بااللتق   يمكن الوث
   .واالنطالق منها

ر          را لكن عن غي  لقد تكلم المفكرون العرب آثيرا لكنهم لم يقولوا شيئا، ونظروا آثي
  . وجذورهه، آانوا يمارسون غيبوبة آاملة عن لبالعقل العربي

دما اتضحت تلك           العربيل  الجابري بدأ مفهومه للعق   ر آ فمفك دوين، عن من عصر الت
ي      ل العرب ل العق ا تمث دعي أنه ي ي ة الت ات المعرفي صورة للمنظوم ة (ال البياني

د         ثم  . )والعرفانية والبرهانية  ه تلك بع ره ومجلدات ا   نسف آل تنظي إصداره  ب  أن فاجأن
داده      ) العربي  العقل السياسي  (لكتابه  نقطة تكوين ذلك العقل         ليجعل من   وذلك بارت
  .ة النبويعصر البعثةهو  دايتهوب

ا يتماهى مع                 قلقة،وبدايات انتقائية     تكشف أن المفكر العربي ينتقي من الماضي م
ي            صلة، ه ل ب ر وال للعق ت للفك ة ال تم ي عملي داه، وه ا ع شطب م ر، وي الحاض

ل         عاطفية ممارسات راث عن صحابي قت أو سرق، آي    تبريرية، آمن يبحث في الت
ا                   يبحث عن مبرر ال رتكابه، ويلغي ما عدا ذلك، أو آحاآم ينتقي من التاريخ أسوأ م

  .  فعل أسوأ الخلفاء من قبله آي يبرر ممارساته
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ا      ان مشابهًا لدرجة م ه الجابري آ ا فعل ذا المنهج معم ا  ، ف ه من المفترض منطقي
ة    تحولت في زمن قياسي مذهل إلى أعظم إمبرا             وعقليا أن دولة   اريخ    طوري في الت

    .فكرينضج عقلي ود  لم تقم إال بع، أثراوأطولها عمرًا وأقواها
ذي تكون    : (الكارثة التي ارتكبها الجابري هي في تعريفه للعقل العربي بأنه       العقل ال

ا                         ذي عمل هو نفسه على انتاجه ة، في نفس الوقت ال ة العربي وتشكل داخل الثقاف
ه تعريف لل     . إيديلوجية التعريف   لكارثة هنا هي  ا) واعادة انتاجها  د       إن عقل الغربي بع

  .تغيير آلمة عربي
اريخ لي      بحث عن   مغالطة علمية وتاريخية فاضحة، رآض الجابري في مسافات الت

ف، ف    اس التعري ه مق صر ل صر      ع و ع المية ه صور اإلس ك الع سب تل د أن أن وج
ة،  انية  عرفالالبيانية و : التدوين، حيث تبلورت المنظومات المعرفية الثالث      والبرهاني

ذي قدمه   وهذا التوقيت يتناقض مع التعريف التفصيلي للعقل العربي ا           ه  ل إن : ( بقول
ة،       ) عقل(لـ) العلمي(وجهتنا الوحيدة هي التحليل      تشكل من خالل انتاجه لثقافة معين
  )الثقافة العربية االسالمية: وبواسطة هذه الثقافة نفسها

اك المفضي    إن ربط العقل العربي باإلسالمي هو ن      ام عن     وع من االرتب إلى تخل ت
ف األول،  ل االتعري ه فالعق دث عن ذي يتح ي ال ل   لعرب الق داخ ى اإلط شكل عل م يت  ل

ة             . الثقافة العربية  ولم تكن العربية سوى وعاء ال أآثر لتلك الثقافة، أما حشره للثقاف
 ..ت آنتيجة اإلسالمية فمغالطة أخرى، فالثقافة اإلسالمية التي شكلت هذا العقل لم تأ          

أت نتيجة          مقدمات ةأيب لم تسبق  الثقافة اإلسالمية  م ت   تراآمات   أو أنشطة ثقافية، ول
  .على اإلطالق

 من العقول على   غيره آبدايات  لم تكن   الذي تناوله الجابري   إن بدايات العقل العربي   
اريخ  داد الت ى امت ه عل ل لبدايات ة، أو  اإلطالق، وال مثي ة تراآمي ن نتيج م يك و ل ، فه

د،             تدادية، أو تشعبية لما قبله،      ام سفا وإعادة خلق من جدي ا أربك      بل آان ن ذا م وه
ا يسعفه، ف                      وة م سياسي، حيث وجد في عصر النب شد الجابري عند آتابته للعقل ال

ة     الرحال عائدا ب   دوين إلى عهد البعث صلى اهللا  محمد  النبي  ألن  .قلمه من عصر الت
ه  بري أسس دولة سياسية، وقد فات الجا        عليه وسلم  ه على أنقاض           أن م دولت م يق  ل

ة يفصلها إسالميًا،                    ده دول انقالب عسكري ليؤسس بع م ب م يق م   دولة سابقة، ول  ول
ا على أرض        ئن آبا يرثها ع  م يقمه ه ل ل إن ة حضارية، ب ه وأجداده، ليقوم بعدها بنقل

ين عشيرته د ث.قومه وال ب ه بع ام دولت د أق دعوة ال لق ًا من ال ة عشر عام ةالث  عقدي
م الهجرة   ،   اإلسالمية الصرفة     السرية والجهرية  ويةوالترب ه،      ث م   والنجاة بدعوت ول

د سبقتها آلمات           يضع لبنة    ه إال وق ات دولت أمر            من لبن م ي سنة، ول رآن أو ال  من الق
م يكن لهم       .بتنظيم أو تشريع إال وقد سبق بوحي من الوحيين      والعرب في عصره ل

  . والثارات واألصنامآانوا قبائل متناحرة تتوارث الدماء.. من دولة
ة   ابري منهجي ة الج ةإن منهجي و   مرتبك ضبطة، فه ر من ى   وغي رب إل ارس اله يم

د        بمفهومه الفكري والعقائدي   لعقل العربي األمام عند تعريفه ل    ا يرت ، لكنه سرعان م
 وأخالقي   تكوين عقلي ب سبقويتناسى أنه قد     ،إلى عصر البعثة ليشكل عقال سياسياً     
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رآءة             وال أدل على     .نرصيني ساؤله عن عدم جدوى ق العقل   ارتباآه المنهجي من ت
   .الطرح يرفض ذلك فهو قبل الفكر، يالسياس

ول ه يق ة  و: (٧ في صإن سياسة في التجرب ة عن ال يس من الممكن فصل الثقاف ل
 ) روح فيها وال حياة    الثقافية العربية، وإال جاء التاريخ لها عرضا ألشالء متناثرة ال         

  .ا رسه في آتاباتهوهذا ما يتناقض مع م
ة         تبلور  هل صحيح أن العقل العربي     ثم ثالث من هذه المنظومات المعرفي اني  : ال البي

دوين     والعرفانية والبرهانية؟   ؟ وهل صحيح أن العقل العربي بدأ يتشكل من عصر الت
    )الفكر العربي المتشظي(هنا اإلشكالية التي أوجدت ما أسميه 

ا    في الرؤية الجابرية     المحير ا     هن داعيات ال  من   هو انطالقه ة ت  ، فقط   اإلسالمية  رؤي
ل من اإلسالمي       اإلطالق،  على  ال ينطلق من العربي        فالجابري اسي يفالعقل الس    .ب

دها     ا بع دة وم ة والراش ة النبوي كلته الدول ذي ش ل ال و العق ه ه ذي يتناول ل  .ال العق
ددة للنص اإلسالمي راءات متع ط،العربي هو ق ه و  فق رارآأن أن  من الجابريإق  ب

، لوعائه أنه ينسبه رغم   ، االنفكاك من اإلسالمي    غير قادر على   يزال العقل العربي ال  
ة ال وجود          – ضمني –، وأمر آخر    لعربي فقط لأي      أشد خطورة، وهو أنه في الحقيق

  . للعقل العربي في تاريخ األمة
دآتور ت أفزع وهي النتيجة التي    د الجابري        ال ذي رأى في نق  جورج طرابيشي، ال

ة المسيحية،                   تج اب المقدس والثقاف ر للكت ا ألي أث اهال تاما للفكر المسيحي، وتغييب
ل إال العقل  عن آل العقو   في مجلده األول   لوجيا تحدث ي آتابا إيد  ..طر آتابا حماسيا  سف

ر         ) نقد نقد العقل العربي    (آتابا انتقاميا اسمه   ..العربي ه آتب أآث ة  من   لدرجة أن مائ
بل إنه لم يكتب  داية الكتاب دون أن يتطرق لإلسالم،        في ب  )خارج الموضوع  (صفحة

سيحية   ذار للم اب االعت ن ب الم إال م ن اإلس د مقاع الم  ، فعق ين اإلس ة ب ة عاطفي رن
ة  وجهة نظر تاريخية ال   (بـ وصفها   والمسيحية ة       )  إيديلوجي ة غارق ا هي تقريري  بينم

دإلبا ا سيأتي في التمهي ديلوجيا آم ذي خصصته ي ذا طرابيشي ألدونيس و ال في ه
ذي  اب، وال ذأالكت ابريخ ة الج ة  بمالحق ة آلم ا،آلم  أوال،  من أجل إسقاطه أخالقي

اب    دة عن الكت شاجرة بعي ى م اب إل ا، فتحول الكت ه الحق ى آتاب ضاء عل سهل الق لي
 .استعراضي   إلى مؤلف     نفسه محوال،   أشبه بفهرس لمعروضات في متحف     ..سهنف

رج  ي ال ر ف ن المحي ذور  لك ن ج دهما ع و بع كاليةلين ه صر  :اإلش دأ بع ابري ب  الج
   . وجعل اإلسالم وتداعياته آل شيءالتدوين

دمين             طرابيشي   ة األق ابرة على طريق ار األمم الغ   ليخفف من الثقل      حشا آتابه بأخب
  .ياإلسالم

ا دأم يس فق ات  أدون د بكلم ا يري صر م المواقف، ف اخت ضح ب ر   تن شكلة الفك ل م جع
ذا    المية، وله ذوره إس ون ج ي آ ي ف ي ه االعرب ن   دع تخلص م ى ال ك ال إل ر ذجتل

ة العربية على آافة األصعدة، وهو أمر ستكشفه أوراق        األم ةنهضالمشكلة آشرط ل  
      .هذا الكتاب
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ة جورج طرابيشي         إن  ) المسيحية (وبعيدا عن حمي ه الجابري حول العقل      ف ا آتب م
  عن شيء اسمه      ون ال يتحدث   ين المفكر   أن هؤالء   مؤداه ، وما آتبه أدونيس   العربي

   .ي آتاباتهم لما يسمى بالعقل العربي بل ال وجود ف،)العقل العربي(
  :  الثالثومن خالل اتجاهاتهففي الجانب التكويني والبنيوي لهذا العقل، 

  ) الفلسفي–البرهاني (و ) الصوفي–العرفاني (و ) الفقهي- البياني(
رآن و  –  ال يتعاطى مع غير النصين اإلسالميين الجابرييتضح أن  سنة،  الق ل ال  إن ب
   .هذين النصينور حول تداعيات مح متتنظيره آله

 النحو علم أنتجه الحرص     : نصيا  آان إفرازاً  الحراك اللغوي : ي مثال في االتجاه البيان  
ى سالمة نطق   ة العل رآنلغ سيره  ق نص وتف م ال ان وفه ه بي م أنتج ة عل  ، والبالغ

ويم     والتجويد علم    اإلعجاز اللغوي للقرآن،   تج لتق راءة ا   صوتي أن رآن  ق ه  لق ،  وإجادت
زول    وإال فإن اللغة العربية      ل ن قد نضجت قبل نزول القرآن، فلم لم يتم التنظير لها قب

القرآن، ولم لم يتم االشتغال بها نحوا وصرفا وبالغة إال حرصًا على القرآن ال على                
ة زول    اللغ وال ن ت لتحدث ل ا آن ية م ة القياس ة الكتابي ورة العلمي ل إن الث سها، ب  نف

ا                 ة، وآلم ة مكتب ا، وال تحتوي على أي القرآن، فاألمة العربية أمة أمية لم تؤلف آتاب
ة – مشاعر –حدثنا به التاريخ هو مجرد سبع قصائد        وبعض   آانت تعلق على الكعب

  .الشفهيات التي آانت تردد في األسواق الموسمية
ا، ف           الحراك الفقهي  تفسير النص     الضخم، ثورة جديدة لم يكن للعرب أدنى معرفة به

ذلك    لتوضيح أحكام القرآن والسنة     آان نتاجا نصيا   فقهيا ه       ، التفسير آ تج عن ا ن ، وم
ر     د اآلخ ا عن راءة م ى ق ن الحض عل رائيليات –م ن إس ن قصص  – م دث ع  تتح

األنبياء السابقين، والتحريض على الكشف عن تراث اآلخرين الذين جرى التطرق             
وال وجود النص القرآني في هذه               آل ذلك ما آان ل     ..لهم في النص القرآني    يحدث ل
   .األمة العربية األمية
اني اه العرف دم الغنوصية  – االتج م ق ود رغ ه وج ن ل م يك ي ل ل  العرب ا قب  ووجوده

ا آانت        ،اإلسالم ة م رآ       لكن الغنوصية العربي وال نصوص الق سنة التي تمس       ل ن وال
ا  الجانب الروحي، فالعربي آان يتعامل مع ما أمامه مباشرة، ال         يعنيه الماضي إال بم

اء أو  خلفه أجداده له من انتصار في حرب، أو أخذ بثأر، أو تميز في شجاعة أو         وف
دة البعث ا أن عقي رم، آم صوره أو ممارساته أو  آ م تكن حاضرة في ت  واآلخرة ل

ه  ه      .. اهتمامات ا أمامه من محسوساته، لدرجة أن ان العربي ساذجا يتعامل مع م آ
اة              ، لمسه صنع لنفسه إلها يستطيع    التفكر في الكون والحي  ألنه ال ريد إجهاد عقله ب

ال      ة بالجم ة مليئ ة خالب ي طبيع يش ف يس يع ان، ول ل اليون ا فع ا، آم الق لهم والخ
ة والت المناخي وض والتح دث  ،والغم ا ح ال، آم ل والخي امن العق ر مك ي تثي  الت

ود  انيين والهن رسلليون ا   والف ون أس م يتخيل صب والمط    وه ة للخ ن آله ر طير ع
ار، وآلهة للظالم وأخرى       والمط والحرب  ر والبحر، وآلهة نصفها ثلج ونصفها ن
ة جدًا طبيعة وروحًا وفكرًا، والنص القرآني هو        آانت الجزيرة العربية قاحل   .. .للنور

  .الذي حمل العرب إلى حدود الغنوصية والتعامل معها
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صوص       ين ن ق ب ة التوفي وال محاول ن ل م يك اني ل اه البره رآا االتج سفة لق ن والفل
ل،       اليونانية، أو ما يمكن إد     م     راجه تحت إشكالية النقل مع العق ا أسلفت ل العرب آم ف

يكن لديهم معرفة بفلسفة اليونان، وإعجاب بعض الدارسين لذلك الفكر المغرق في              
وال نص                ان، ول سفة اليون رآن وفل دة الق ين عقي التجريد جعلهم يحاولون التوفيق ب

  . حتى اليوم بحدائق الروم والفرسالقرآن لظل العرب يحلمون
ه الفكر العربي         ومع هذا آله يظل الجابري       رز في فق اده عن محرك         ،األب  رغم ابتع

  .العقل العربي وقلبه
ة لتكوين العقل العرب                دايات الحقيقي ذلك من        إذا فال بد من العودة إلى الب د آ ي، وال ب

بي إحراجًا مخيفًا لدرجة     الهرب إلى األمام التي تحرج المفكر العر       التخلص من أزمة  
ات العقل                  الرعب، وال بد أيضًا من آشف سبب اإلحراج الذي تمثله العودة إلى مكون

  .    العربي الحقيقية
   

  العقل العربي الحقيقي
ذي        يمكن أن يكون العقل   ال  هناك عقل عربي ال شك، لكن        ل ال  بذلك التعريف والتحلي

ه  ابريقدم ًاالج ك التعريف وال عربي ه – وصف، ألن ذل صوره وانتقائيت ع ق  ال – م
مكوناته وروافده وتاريخه   فأسباب نشأته ومنطلقاته و   ينطبق إال على عقل إسالمي،      

ه مسلمون،        بل ورجاله   وجغرافيته إسالمية بحتة،     ل إنهم   الذي أسهموا في تكوين  ب
ه    إلثبات إسالميتهم أآثر من أي شيء آخر،       عاشوا معارآهم الفكرية    ال يمكن     آما أن

يتصور ل العرب د الجابري  دون وج وجود العق ه ود اإلسالم، إذا فتحدي يمكن قبول
ات العقل العربي          د من البحث عن            .آتحديد لجزء من مكون الي فال ب ات    وبالت  مكون

  .العقل العربي
  مكونات العقل العربي

ي  ل العرب ا  للعق شترك فيه دة ي د ع د  اإلسالميرواف ن الرواف دد م  ضمن طيف متع
وثني    بكل تفرعاته،   واليهودي  بكل تفرعاته،  يحيوالمكونات، فالمس    والمجوسي وال

د ل والملح د للعق،ب ا رواف دم  ل آله داعي ع ون ب تبعاد أي مك ي، وال يمكن اس  العرب
ا ي        التأثير الواضح  د هي م ل       نح العقل    م ، فهذه الرواف  وا عرف  العرب تلك التسمية، ب

ات العقل         –اإلسالم   د تلك     – العربي   الذي جعله الجابري أول ووسط وآخر مكون بع
 منتشرة في   ، والنصرانية  من ثقافة القوم   وثنية آانت تشكل األغلب    فال  آلها، الثقافات
   .التحديد ديار بني حنيفةب وديار طي، وحتى نجد وواليمننجران 

أما اليهود فكان توزيعهم الجغرافي في جزيرة العرب مرهونًا ببيئة جغرافية محددة، 
ذلك  اليوم،  حتى  موجودة  في التوراة   ة  نبوء وهذا ما تؤآده  لنخيل،  بيئة تكثر فيها ا    ول

ى ود إل ه اليه لا أرتوج ل مث رب :ض ذات نخ دك ويث ر وف ة( خيب ي ) المدين والت
  . وآثافتهم ترآيزهم ، حيث آاناستوطنها أآثر من أربع قبائل يهودية

ل   أرض أغنى بال    إلى لماذا لم يذهب اليهود    :تساؤل الذي يقول  العلى  جابة  اإل أما نخي
ه تكمن في    آالعراق مثًال ؟   وء  فاإلجابة علي وراة التي تتحدث عن وحي في       ة نب  الت

 وما زالت هذه النبوءة موجودة في  )جبال مكة(بالد العرب سيخرج من جبال فاران   
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جاء الرب من سيناء واشرق لهم .فقال :٣٣:٢:Dt: ( بهذا النصالتوراة حتى اليوم  
اران وأتى      ال ف ار شريعة        من سعير وتألأل من جب ه ن وات القدس وعن يمين  من رب

  )لهم
ا        وحي من جهة بالد العرب،     : ٢١:١٣:Is(: و ين ي الد العرب تبيت وعر في ب في ال

ا سكان أ          هات  ،قوافل الددانيين  وا الهارب     ،رض تيماء  وا ماء لمالقاة العطشان ي  واف
زه وا، من أ بخب د هرب سيوف ق ام ال إنهم من أم ام ال، ف سلول ومن أم ام سيف الم م

ام شدة الحرب،        ال سيد          قوس المشدودة ومن أم ال لي ال ذا ق ه هك في مدة سنة      :  فان
دار ت     ، وبقية عدد قسي أ    جير يفنى آل مجد قيدار    آسنة األ  ل، الن الرب     بطال بني قي ق

  )إله إسرائيل قد تكلم
ال مكة       ة عن مجيء وحي من جب اران(وهذه النصوص تتحدث بدق وحي )ف ، وال

د  رة الالوحي ذي خرج من جزي رب ال ا  ع سالم، آم ه ال د علي ى محم زل عل ا ن هو م
وحي          ذا ال ا من     تتحدث عن مالحقة ومطاردة وهجرة له اء عدنان   خوف دار (أبن ، )قي

در التي        ) زعماء قريش   (آما تتحدث عن سقوط طواغيت أبناء عدنان          في غزوة ب
دل         . محمد عليه السالم من مكة         من هجرة  وقعت بعد عام   اك نصوص أخرى ت وهن
ال     بلقدوم للجزيرة العربية، و   ا ل عقائدياليهود  حفز  ا  معلى أن هناك     التحديد حول جب

  .  فاران، أي حول جبال مكة
  .)اإلسالم (آان آخرها ظهورًاإذا فالعربي عرف الديانات قبل اإلسالم وإن 

د ا  نوع من   ،ي اإلسالم فاختزال العقل العربي في   وبالتالي لعقل العربي بربطه    تمجي
ا تشير    أسلوب مجاف للموضوعية     برز، وهو   ألالمتفوق و با ات طرابيش     آم ي،  آتاب

ة مرةوهي ا حقيق ر منه ا ال مف تخلص منه د من ال يس،  حسب، وال ب ات أدون  آتاب
ة اإلسالمية على العقل العربي                 ه هذه الهيمن ا رسمها     فجورج طرابيشي أفزعت  آم

ل  آحاطب ويكدس   ، فراح يجمع     الجابري اك         لي ا وهن ود     ، معلومات من هن  عن الهن
ر يم، وراح     والف شعوذة والتنج سحر وال ا بال وازات عالقته ل بم ا بالعق س وعالقته

ائج دراساته      ه ونت ه ونقوالت ع الجابري في تعريفات  ،يماحك في المصطلحات ويتتب
ذين                 ديلوجيين ال وآأنه يعيش ثأرًا ضد الرجل ال حوارًا ونقدًا، وهذه النوعية من اإلي

د ودراسة،          يشونيلبسون لباس الموضوعية تحيرك فعًال، فهم يع        حاالت جدل ال نق
اب   ويتناقضون تناقضًا مكشوفًا،  األوراق في آل مرة      ويمارسون خلط  راءة آت لكن ق

  .واحد تكشف آتاباتهم المدفوعة بالمواقف ال البحث العلمي
 البدء بتمهيد مختصر عنوقبل البدء في تفاصيل العقل العربي والمسكوت عنه، أود 

ة   د    نماذج عربي اول العقل العربي      األشهر في    تع ة          تن ة العربي ة الكتاب ل العقلي ، وتمث
  .السائدة والنمطية اليوم
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   العربيذج اإليديلوجية المتطرفة في التعاطي مع العقلالنما
  جورج طرابيشي

 الجابري    أسلمة   جورج طرابيشي تجاه       الرسائل التي تفصح عن موقف         لعل أبرز 
يل ل العرب الته لعق ـ رس ة ب صغيرة المعنون سيحية  (: ال ين الم سفة ب صائر الفل م

ان            : (والتي يقول في أول أسطر مقدمتها     ) واإلسالم اب آ ذا الكت ارئ أن ه تم الق ال أآ
صال    ف ف ي األصل أن يؤل ه ف رض ب ر –يفت شروع  – ال أآث صول الم ة ف ن جمل  م

  )ردًا على مشروع عابد الجابري ) العقل العربي نقدنقد(المتعددة الحلقات لـ
ك  صغيتل الة ال ة،   رة الرس ي المقدم صاف مفخخ ف ن إن ا م ان فيه ا آ م م ت  رغ آان

ذي يحسب على طرابيشي آك    بوضوح نوعا من    اني،   ا التزييف ال ليدرجه تب علم
ا قائمة ببعض      ، إال أنه وفي غمرة حماسه       اإليدلوجيين ضمن الكتاب  دم لن ائق ق   الوث

حية التي  لمجازر المسي التي ساهمت في تشكيل العقل الغربي، ومنها قائمة با         الهامة
يش     اآم التفت سية ومح امع الكن ا المج ان   ،ارتكبته ساوسة والرهب د والق ل ض العق

رأي                  ،الفلسفة والفالسفة و ل ضد المخالف في ال وثني واليهودي، ب   وضد اآلخر ال
ا         دة المسيحية نفسها، ولم سفة دا      داخل العقي ه عن مصير الفل دأ حديث ة    ب خل الثقاف
   .عالقة له بالبحث والموضوعيةجل ال اإلسالمية، ذآر شيئًا ال يليق إال بر

ال  د ق د ص لق الحرف الواح اآم: (٦٨ب د أقيمت  إن مح ة ق ارق حقيقي يش ومح  تفت
ا آلمة      و .أي عند المسلمين  ) للفالسفة وآتبهم  و تأملن ة   : (ل د أقيمت     محارق حقيقي  ق
م إحراق فالسفة        ب القاريء    لجزم في الحضارة اإلسالمية  ) للفالسفة وآتبهم  أنه قد ت

   .ل محاآم تفتيش إسالميةمن خال
م                لن أتقول على الرجل، سأترك له المجال ليذآر بنفسه قوائم المحارق المسيحية، ث

م حرقهم         و  المحارق اإلسالمية  أترآه آي يذآر بنفسه أيضاً     ذين ت أسماء الفالسفة ال
  .طرحه الفكري في نقده للعقل العربيحتى يكنشف مستوى   المسلمين،ييدأعلى 

  
  
  مسيحية لآلخرالمحارق ال

أو حتى    أو تزييفًا أو تسطيحًا أو دفاعًا أو نقدًا          ما يعتبر جدال   لن أنقل عن طرابيشي    
القمع وتصفية    مفهوم   سأآتفي بما يمكن إدراجه ضمن    . حيةلمسيتكفيرًا في الثقافة ا   

  العقل العربينقدضوعية إستاذ نقد ، ثم أترك للقاريء الحكم حول مو في نقاطاآلخر
  .وحجم المواقف اإليديلوجية في آتاباته )طرابيشي(

ضطهدة   سيحية م ت الم ام     آان د ع سطنطين بع ور ق صر اإلمبراط ى تن م، ٣٠٠ حت
د     طهاد ض ة االض ى ممارس طهاد إل ة االض ن حال سيحية م ت الم دها تحول وعن
ه طرابيشي على ذلك التحول                  مخالفيها، لكن الغريب هو أسلوب التشبيه الذي أطلق

ة قرون من               مع تنصر قس    : (٤٢ ص بقوله أخر ثالث د ت طنطين انتقلت المسيحية بع
ى طور) مكي(طور  دني( إل أدى ال  ) م سلطة يت دين وال اء ال ر، والتق از التعبي إن ج

أي إلى تغليب آفة العقيدة القويمة ،  orthodoxisationمحالة إلى تسنين العقيدة 
ًا تا          . أو الصراطية على الهرطقات آافة     ه    وهو تطور نستطيع أن نجد موازي ًا ل ريخي
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ًا               في اإلسالم أيضًا     سياسي والالهوتي مع سييد ال ديع الفرق والت من خالل ظاهرة تب
   )وحده) الفرقة الناجية(

 يلصق أحداثًا في  سطحيًا انتقائيًا– بغض النظر عن التسميات –وهنا أجد طرابيشي 
شابه الظاهري،طرف ة  مع أخرى في الطرف اآلخر لمجرد الت ى التفات ، دون أدن
  وآانت محمد صلى اهللا عليه وسلم  فالعهد المكي اإلسالمي آان بقيادة النبي        :مقللع

   .عية للمسلمين هي القرآن وسنة نبيهمالمرج
ة      يعني فترة   ) العهد المكي المسيحي  (بينما آان ما أسماه      طويلة جدا تعادل عمر ثالث

  ى عيسى    نزول الوحي عل  : دول إسالمية، وهذه الفترة تتضمن أحداثًا آثيرة منها       
وم         (واضطهاده و  ل الي ا في أناجي اق بولس          ) صلبه آم م اعتن م اضطهاد أتباعه، ث ث

ودي ( اءول اليه م  ) ش سيحية، ث زهللم اب قف دتهاأحكامه سمى   وعقي ا ي و م  وه
ة( سيحية الثاني رق، ) الم ى عشرات الف سيحية إل ت الم سيحية مزق اليموهي م   فتع

، ألنه ناسخ    )هو عندهم ابن اهللا   الذي   (بولس أعظم عند المسيحيين من آالم عيسى      
ه ا      ل ا وأناجيله صادرة رأيه ت م ر وتم ق التعبي ت ح ي حرم رق الت ذه الف ن ه ، وم

سها   سة نف ل الكني ن قب دتها م ة،   :وعقي ة، الفاالنتاني ية، والبازيليدي األريوس
ة،  ة، األبيونوتي ة، الكليوبوني ة، الدوناتي ة، النوفاتي ة، القطافريجي الكاربوقراطي

ساويرية،          المرقيونية، ا  سابلينية، السمعانية،ال ة، ال ة، النيقوالئي ة، الميناندري لونتاني
   .اتية وغيرها وغيرها االنكرالنعسانية، الشيتية، البيراتية، الساترنيلية،

من عقيدة تبشير تعتمد على    تحولت المسيحية   أيضًا، )العهد المكي المسيحي  (في  و
يم ًاالتعل شير مع سيحية، والتب ى م سية مك إل ن آن ة م ان ال ون ة ورهب اقفة وآهن  أس

اد  التفكير والبحث واالجته ون ب ط،  ،يهتم ر فق ان دون تفكي ل باإليم فها  ب د وص  وق
سوف وس (الفيل دة  )م٣٠٣ فرفري ة الجدي فة األفالطوني د فالس سفة ( أح اريخ الفل ت
 بأنها  المسيحية فرفريوسوصف:  وزعيمها بعد أستاذها أفلوطين)م٢٨٧اليونانية  

مخترعوا ال مؤرخو األشياء التي         : (وسمى مؤلفي األناجيل بأنهم   ) يإيمان ال عقل  (
  )  مشروع بربري يتهدد الحضارة: (ووصف تلك الديانة وأناجيلها بأنها) عن يسوع

شي  سميه طرابي ا ي ا م سيحي(أم دني الم د الم ت ) العه د أن تحول ون بع د تك فق
دعي أن إ         ة ت ل طائف ضًا، وآ ضها بع ر بع ف يكف ى طوائ سيحية إل و  الم ا ه نجيله

صح ا أن ال سى    يح، آم د عي ى ي م عل م تق دة ل سيحية الجدي ة الم سوع  (الدول ) ي
ذي  ،)بولس  (المؤسس األول، وال على يد مؤسس المسيحية الثانية شاءول         ان   ال   آ

سفاحًا يقتل ويأسر ويالحق أتباع عيسى، وال على يد الجيل الثالث وال             –قبل ذلك    –
ع،  ل الراب ر  ب ى إث ة عل اق قامت الدول ي  اعتن اني وثن ور روم سطنطين(امبراط  )ق
ذهب دلم ذاهب، و  واح دة م ى  ضمن ع سير عل اره لتف سيرات، اختي دة تف أي أن  ع

ا                       ة سياسيا وإداري ة مكتمل ة وثني ل آانت دول الدولة لم تقم أبدا على فكر مسيحي، ب
سكريا، و  صاديا وع ت واقت ك آان ةتل لحتها و  الدول ها وأس اهزة بجيوش ا  ج هياآله

 دون برنامج تربوي أو   المسيحية، مذهب من بين عشرات المذاهب لفرضاإلدارية  
 التي ارتكبت في العهد المدني المسيحي  فكانت الفظائع والمجازر والمحارقدعوي،

  :وهو اآلتينفسه   ما ذآره طرابيشي ومنها"آما سماه"
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تحريم وحرق آل آتب الفيلسوف م مرسوما يقضي ب٣٢٣أصدر قسطنطين عام 
  . سفرفريو

ة   ، وفيهم٣٢٥في مدينة نيقيا عام    ) مجمع(أمر قسطنطين بعقد مؤتمر       آانت الغالبي
دين المسيحي  د رجل ال أن عيسى ) إريوس(تؤي ؤمن ب ريم ) يسوع(وهي ت نبي آ

 نوبشر وليس بإله وال ابن إله، لكن اإلمبراطور قسطنطين هدد وتوعد إريوس وم              
   .ةيرون رأيه بالنفي والمالحق

ع أنصار آريوس  : (- ٤٥ نقال عن طرابيشي  - م٤٣٠فيلوس غطرس  يقول   امتن
ذين سيأبون            عن المصادقة    على عقيدة المجمع، لفظ األمبراطور حكمه بأن جميع ال

ن       رهم م سة أم غي ة أم شمام انوا آهن واء أآ اقفة، س ه األس ع علي ا أجم ول بم القب
ه  أعضاء اإلآليروس سينفون، وقد آلف فيلومانس بتنفيذ هذا األمر، وآانت وظ              يفت

صيغة      ه ال انوا مع ن آ وس ولم الي آلري دم بالت يًا، فق ان قاض سمية الروم بحسب ت
ة     )فاختاروا النفي ... المكتوبة، وخيرهم بين التوقيع أو النفي  دء مرحل ذا يعني ب  وه

 )الهراطقة: (على مستوى المسيحية نفسها، تصفية من تسميهم الكنيسةالتصفيات 
سيوس ابن قسطنطين فطبق سي ولى قنسطن رحم ة القباست ة التي ال ت ضة الحديدي

سيحية           ي الم دخول ف ى ال اس عل ت الن القوة، وأرغم ة ب ادت الوثني ي أب والت
 وأصدر مرسومًا بإغالق المعابد غير المسيحية، ومن    القسطنطينية بالحديد والنار،  

 .يدخلها تحز رقبته وتصادر ممتلكاته
م  ضد آل شيء    ٣٥٨ و٣٥٧ و٣٥٦:  أعوام  ثالثة مراسيم في نهاية حكمه أصدر 

م            ك، وحك م آالرياضيات والفل ان مجرد عل يخالف الكنيسة القسطنطينية حتى ولو آ
رار ال يشمل              على آل من يتعاطى تلك       ل إن الق العلوم أو غيرها باإلعدام والسجن، ب

ه جورج طرابيشي    . من يمارس تلك األشياء بل من يطلب مشورة أصحابها      وماينقل
ا ي  هن ضبط –يعن ى     أن الع– بال الم عل ول الظ د دخ ان عه سيحي آ دني الم د الم ه

ك        يات والفل اء الرياض دام علم م إع دها ت ى ي ا، فعل سيحية إليه دخول الم ا ب أوروب
ا في ذلك العهد       م ينقل   . وغيرهم، ناهيك عن الفالسفة حيث تم القضاء عليها تمام ث

   : طرابيشي
 .تتابعت مطاردة المخالفين حتى جاء عهد األمبراطور ثيودوس

ي  ام  ف أمر  ٤١٥ ع وس  م وب قف آوريل ن األس ي    ..م رس ف مه بط ب اس اد راه  ق
سوفة     ية والفيل ة الرياض سيحيين بمهاجم ه الم ن أتباع ة م كندرية مجموع اإلس

د آانت تشغل منصب         ) هيباثيا( سفة   (وق ام الرهب        ) آرسي الفل في األسكندرية، فق
ا              م ق ا   بطرس ومن معه بقتل الفيلسوفة، ثم قاموا بسحلها في الشوارع، ث موا بحرقه

  .     م٤١٥في آذار ) يوم الصوم الكبير(سيد المسيح في لتقربا ل
ًا لكنيسة القسطنطينية عام         ) نسطور الفارسي   (بعد اختيار الراهب      م ٤٢٨بطريرآ

ة في                   ه القمعي بأمر من األمبراطور ثيودوس طلب من األمبراطور أن يواصل حملت
 .أول خطاب له
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اع الراهب الموحد         لديني  بعد خمسة أيام من توليه منصبه ا       أريوس  أمر نسطور أتب
ت    ي بقي ستهم الت سليم آني تم حر     بت ضوا ف نهم رف سطنطينية، لك ي الق م ف اق له  ،ه

 .واحترقت معها المنازل المجاورة
ابيع   ضعة أس د ب ار ٣٠ بع رًا بتجد  ٤٢٨ أي ور أم در األمبراط رق   م أص ع الف د تتب ي
 .المسيحية السابقة

دونيين على      )جرما(وس وهو أسقف    أرسل نسطور راهبا اسمه أنطوني      إلرغام المق
ي    سهم ف صودرت آنائ وه، ف سطنطين فقتل ذهب ق الف لم ذهبهم المخ رك م ت

 . القسطنطينية وفي مدن أخرى
ا     ) أم اهللا ( اعتبار مريم عليها السالم       )نسطور(رفض   ال إنه وأودع ) أم المسيح  (وق

  وضربهم، المحتجين عليه السجن
 وهي   ،للخروج بنتيجة قد اتفق عليها مسبقاً     م  ٤٣١ س وعقد مجمع أفس   تدخل البابا 

ه         – الفتوى   – وأخرج قرارًا     وعزله )نسطور(إدانة   ه فعلي  بلعن نسطور ومن ال يلعن
نسطور فهو    ب والمجمع المقدس يلعنه، بل من يتصل          العقيدة القويمة تلعنه،   اللعنة،
 . ملعون

ع   ق المجم ن طري سوع ع سان ي ديث بل م الح سيح ي: (ت يدنا الم ذا  س سان ه ن بل عل
ه             ) المجمع عزل نسطور   ه ومطاردة مقلدي وقد جرد من آل ألقابه ونشاطاته وتم نفي

 .ولعنهم معه
م يكن             ة          مما سبق يتضح أن الحوار في الكنيسة ل داول األدل  ، يرتقي إلى مستوى ت

ورات        ،وتحرير محل النزاع   ورات     وتلمس العذر للمخالف، آانت أوامر تتلوها ث أو ث
ة األصلي      مضادة، نظرًا ال   اب المقدس   (فتقاد المرجعي اك      ) الكت نفسه للشرعية، فهن

نجيال واحدًا والخالف على    إعشرات األناجيل وآل يغني على لياله، وليست القضية 
ون ويحرقون ويلعنون من أجل                 فهمه، ف  الجميع ال يستدلون بنص، بل بفهم، ويقتل

 .فهم قد يكون خاطئًا
ان    ( فاشتعلت   ،قيدة الطبيعتين م وانتصر لع  ٤٥١عقد مجمع خلقيدونية     وهاجم الرهب

ار في البيت،            القدس من جميع األديرة المجاورة لها، واستولوا عليها وأضرموا الن
اهم             وفتحوا  ،وحثوا على الفتنة والعصيان، وذبحوا أشخاصًا موقرين معروفين بتق

ا          اهم األمر ذبحو     أبواب السجون بالقوة، بل إنهم حاولوا قتل األسقف، فلم ا أحد   أعي
ه  سقيطي -أعوان واريانس ال سة . س اريخ الكني شي  ٢٧٧ - ٤ت ن طرابي ال ع  نق
 .)٥٤مصائر 

في العام نفسه عزل مجمع خلقيدونية أسقف اإلسكندرية، فهاج الناس ضد الجيش               
سرابيوم، فحوصروا  د ال ى معب ود إل أ الجن رار، فلج ذ الق د تنفي ذي يري وا ال م أحرق ث

 .داخل المعبد وهم أحياء
 .دة الفعل عنيفة، أوقف توزيع الحنطة، واحتلت اإلسكندريةآانت ر

ام   ور ع اة اإلمبراط د وف كندرية   ٤٥٧بع سة اإلس م زحف المعارضون ألسقف آني
ع        ) بروتاريوس(المرآزية   وه على العمود المرب ه بفظاعة    ،وذبحوه وعلق وا ب  ومثل



 ٣١

اح،          اده في الري وه وذروا رم م أحرق شوارع، ث ه في ال حداث وتتابعت أ وجروا جثت
  .دامية قتل على إثرها أآثر من عشرة آالف قتيل

م حتى عام     م٥٢٧في عام     د أصدر   ٥٦٥ تولى األمبراطور يوستنيانس وحك م، وق
ه أو        ام من تولي ة بصرامة           بعد أي ائج مجمع خلقدوني ذ نت ا أمر بطرد       امره بتنفي ، آم

دي    ف الموح تح مل د ف ن مناصبهم، وأعي دهم م الفين وتجري اقفة المخ ع األس ن جمي
ة والعسكرية ، وطارد اآلريوسيين، فأغلقت آنائسهم وفصلوا من وظائفهم المدني

اليهود والبقية الباقية من الوثنيين، ومنع مخالفيه من احتراف مهن حرة آالمحاماة            
سامريين،             والتعليم، وأصدر أمرا بإبطال شهادتهم في المحاآم، وقام بحرق اليهود ال

ا             م قب  والمانويين وصادر أمالآهم، وعذبه      ر خمسين ألف د والكي، وأجب ل ذلك بالجل
ارس   الد ف ى ب رة إل ى الهج نهم إل اطفوم ار المتع سها ، فث ة نف ن الطائف م م  ،ن معه

د              ًا إلى عبي ًا، وحول عشرين ألف م    فأحرق وأعدم منهم عشرين ألف وا من تعل ، ومنع
ف           ل الطوائ ويتهم، وعام و ه د مح ى يؤآ ة حت ة العبري تها باللغ وراة أو دراس الت

   .ودية التي ال تؤمن باليوم اآلخراليه
وثنيين                 ع ال بعد توليه بقليل عدل مدونة قانونية، وجعل هذه المادة تقول بإرغام جمي

  .رجاال ونساء، ومن يكتشف أنه غير مؤمن بالمسيحية فإنه يعدم
ا         ٥٢٩في عام    ذلك  م أمر األمبراطور يوستنيانس بإغالق جامعة الفلسفة في أثين  وب

 . الفلسفة اليونانية على يد المسيحية في عهدها المدنييًا علىتم القضاء نهائ
ة          ؤون بطريرآي ي ش ه ف سبب تدخل تنيانس وب ور يوس د األمبراط ي عه ف

  آالف قتيلقيين حدثت فتنة ذهب ضحيتها ثالثةالمونوفيز
 داهمت الشرطة منازل العديد من المثقفين واألطباء        م٥٤٦في عهده وبالتحديد عام     

ي   اة ومعلم سل       والنح دوا، أي تغ ي يتعم اقتهم لك دارس، وس اء الم ان ورؤس البي
دس   اء المق سادهم بالم هم وأج ى     ،رؤس امهم عل رهم وإرغ ى قه ة عل ي عالم  وه

ذ            سم، ونف الدخول في المسيحية، مما جعل أحدهم واسمه فوقس ينتحر بتجرعه لل
 .الحكم ببعضهم ممن أبى

ام  ي ع ن    ٥٦٢ف ة م ى مجموع بض عل رى، وق داهمات أخ دثت م اء م ح العلم
يهم والطواف بهم                والمثقفين المخالفين، وبعدها تم قطع أيدي وأرجل المقبوض عل

   .عراة على الجمال وإحراق آتبهم
ـ     سمى ب ا ي ذابح م ازر وم ذه بعض مج دني (ه د الم سيحية) العه ا  للم ي أورده  الت

شي ي،طرابي ر  وه ة لآلخ اإلآراه، ومحارب صير ب ارق وتن ذابح ومح ازر وم  مج
ل، من         حوار أو حجة، وإجهاز آامل     وتصفية له دون    على الفلسفة والفالسفة والعق

  أجل ماذا؟
انيين،    سيحية من العلم داء الم ول أع ا يق يس آم سبب ل د أن ال ل نج د التأم ا عن أنه

ع األطراف، لكن يمكن       معرآة بين اإليمانيين العلم    دى جمي انيين، فاإليمان موجود ل
وم التعصب  صنيفه تحت مفه سيحية المنتت اة، فالم ي  ق ة هي الت سيحية النقي  ال الم
  . ال المسيحية الحجة هي التي بقيتسيطرت، والمسيحية السلطة
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ة  ان مجمع نقي د آ ًا من الحوارم ٣٢٥لق ر خالي ة تحقيق .. الخطي ان أشبه بغرف  آ
وإال فطوال تاريخ العهد المدني الكنسي لم تستطع         وانتزاع اعترافات بالقوة ال أآثر،    

نسية أن تصمد أمام حجج الفالسفة والمنتقدين، بل أمام حجج تهديدات وأراجيف الك
ذا   أريوس الموحد،    ار واالتهام بـ         ل د بالن ان الوعي ة (آ نيسة،  هو سالح الك    ) الهرطق

تم من الجهل والتخلف      وهذا ما جعل أوروبا تتحول على يد      المسيحية إلى آهف مع
د األمبراطور قسطنطين،                  ة على ي ا جعل       منذ أن حولت المسيحية إلى دول ذا م  وه

ام           د أم د     الكنيسة تتهاوى من جدي ة النق م التجريبي اإلسالميين،       ثقاف اديء العل  ومب
ا الخلفي              و اب أوروب ا المسلمون من ب دلس اإلسالمي   (التي أدخله دأ عهد    ) ةاألن ليب

أ   ، الفكر النقدي اإلسالمي   مثل زلزاال بدأ يهز بنيان الكنيسة على يد    جديد   ذي هي وال
    . يقوض ما تبقى من الكنيسةيبيتجر معلاألجواء للبدء ب

  
األمر على النقيض     ) المدني اإلسالمي  (في العهد   أما ا حاول جورج طرابيشي         ف  مم

  : تصويره، وهذه هي األسباب
ود        ر اليه ه اعتب لم دولت ه وس لى اهللا علي د ص س محم ا أس ة وحالم ي البداي ف

  . والمسيحيين أقرب من غيرهم لإلسالم
ع ي وق يس  النب د تأس ه   بع ةدولت دة ووثيق رآاء ،معاه ود ش ه اليه ر في  يعتب

  .للمسلمين في هذه الدولة، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم
شيا                 ارة عن ميلي ة عب ة اإلسالمية، فكانت آل قبيل سمح لليهود بالتسلح داخل الدول

 . مسلحة
د        االلتزام بالعه ود ب م اليه م يق وثنيين، ول ل ال ن قب رات م دة م ة ع زو المدين م غ ت

وب بينهم، بل على العكس من ذلك قاموا بالخيانة العظمى، والتعامل مع العدو          المكت
ادت تعصف          والتخطيط معه للقضاء على    ،الخارجي ة آ  المسلمين ثالث مرات متتالي

آمرين مصطحبين ى إجالء المت ا اضطر المسلمون إل ة اإلسالم، مم ا بدول  معهم م
أآبر خيا   واقاملكن بقية اليهود     .يستطيعون حمله  ا          ب ة آله ادت تعصف بالمدين ة آ  ،ن

عهد المدني    لهي نقطة التحول الكبرى في ا        عندما اشترآوا مع األحزاب في معرآة       
دق ( ة  )الخن ا انتهت المعرآ ا، ولم ا وخوف ا وجوع ا رعب د عانى المسلمون فيه ، وق

رهم    سلمين، خي صار الم ي بانت دون؟ النب م يري يفهم     أي حك م حل اروا حك  فاخت
 .اذ، فكان لهم ما أرادواسعد بن معاألنصاري 

ظل القرآن وما ينزل على محمد عليه السالم هما مصدر التشريع،           في العهد المدني  
طهاد وال   الم ال االض شر اإلس ا ن ذاهب، مهمته ف أو م ة دون طوائ ت دول وتكون

  .حالة دفاع عن النفس في آل غزواتهالتنكيل، وقد آان قائدها في 
ا  لعهد المدني سمح للمعارضة    في ا  م يتعرض لهم              ب ين أظهر المسلمين، ول لعيش ب

ة،   داء الدول ع أع ؤامرات م امهم بم م قي د رغ صارها  أح ى ح ضهم عل م تحري  ورغ
ك رآن ذل ل الق ا نق ولهم آم ضوا : (وق ى ينف د رسول اهللا حت ى من عن وا عل  )ال تنفق

سالم ورغم  ه ال م وطرد النبي علي ام الحك التخطيط لقلب نظ اديهم وتصريحهم ب تم
.. )إلن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذل       : (ل القرآن قولهم  منها، وقد سج  
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وزع             ان النبي ي د آ ا، فق ان متطرف ا آ ه مهم ائم في   سمح للمخالف أن يقول رأي الغن
زوات دى الغ ال إح ل متطرف وق ام رج ا رسول اهللا : (، فق دل ي ه ) اع ع أن آالم وم

الو                  الي تشكيك ب حي، ومع أن السيوف      موجه لنبي ال ينطق عن الهوى، وهو بالت
تقطر بالدماء، إال أن الرجل مضى في سبيله، وآل ما فعله عليه السالم هو الكشف             

 .  عن تطرف ذلك الرجل، والنهي عن سلوآياته
 الموقع تيجة لنقض قريش عهدها   من فتح مكة ن     وبعد أن تمكن    في العهد المدني    

تح  من الطرفين   عسكري أو مواجههة      للمرة األولى دون التحام          عاصمتهم مكة     ف
ا عنهم   تمكن منهم     ولما   مسلحة، اً  عف رآهم          وسامحهم   جميع د أو شرط، وت  دون قي
 . معه ومع دعوته رغم تاريخهم اإلجرامي...أحرارًا

ي   ارة وبايعت النب ة مخت ا طائع ة آله رة العربي ود الجزي سمع جاءت وف ى ال   عل
صلت عل      المية، وح ة اإلس واء الدول ت ل ضواء تح ة واالن ة  والطاع وال طائل ى أم

 .وعطايا وهبات
ي  اة النب د وف سة ودون أن  بع ة سل م بطريق د الحك صديق مقالي ر ال و بك ولى أب   ت

ر،                     تراق قطرة دم واحدة،    ا من أجل بعي دم أربعين عام انوا يسفكون ال وام آ ين أق  ب
دم وجود نص قطعي بتسمية                   وآان من المتوقع وجود اختالف ومعارضة نظرا لع

ة األول، ولك اآم ن الخليف سة الحوار والتح سنة( المرجع –للنص جل اب وال  ،)الكت
ة، دون تفسيق                     جعل تولية أبي بكر تتم دون أن تراق قطرة أو يتلفظ أحد بكلمة نابي

    .أو اتهام أو تكفير
اة النبي      من أعلن إسالمه من أجل المال          وخارج المدينة آان هناك    م بوف ا عل ، ولم

سالم  ه ال ة   علي اة للدول ع الزآ ض دف اة     رف م أن الزآ ه فه المية، وآأن ة اإلس  جباي
 وحق  ،عبادةشخصية لمحمد صلى اهللا عليه وسلم وليست رآنا من أرآان اإلسالم و           

اجين من الناس فقط،               ًا،           لثمانية أصناف من المحت ا أن بعضهم أعلن نفسه نبي آم
 وهؤالء المرتدون آلهم أعلنوا انفصاال سياسيا واقتصاديا وفكريا عن دولة اإلسالم،

ذين أسلموا    دون إآراه، وعلى هذا األساس تم قتالهم، فهم الذين بايعوا         دون  وهم ال
، وهم والءهم وانضواءهم لنبيهم ودولة اإلسالم دون إآراه وهم الذين أعلنوا إآراه،

وال وآالف  وا األم ذين تلق ل ال ام واإلب ن األغن رؤوس م ى  و،  ال د عل رغمهم أح م ي ل
ر  ال مب الم، ف ى اإلس ة وال عل اة  البيع ع الزآ اعهم عن دف م وامتن انتهم وردته  ر لخي

  .وانقضاضهم على دولتهم
دافع      ا في المسيحية      –ولم يكن ال ديهم مصحف    – آم  سنة أخرى   أو ،آخر ًا هو أن ل

ين الصحابة       (، بل إن عمر     آما اني ب ان ممن عارض شن حرب على            ) الرجل الث آ
 النصوص في هذا    المرتدين، فكيف يقاتلون وهم مسلمون، لكن حصيلة أبي بكر من         

اك    األمر آانت أآثر من حصيلة عمر، ولما ذآر له أدلته سلم األمر ألبي بكر،               إذا فهن
ة واحدة ة، والحرب ..مرجعي ر سليمة ومقنع ة أبي بك ة واحدة جعلت خالف  مرجعي

ى  دينعل ة، المرت ليمة ومقنع د س سلمين     فق لم للم ه وس لى اهللا علي ي ص رك النب  ت
دى المسلمين    ..ا لدى المسيحية  مرجعيات آثيرة آم  المرجعية   ان ل  نقاش وحوار   آ

ه        م علي الف وحك ل مخ ى آ رب عل حل وح ازر وس ارق ومج ة ال مح داول لألدل وت
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ام النبي     ال تحدث باسم اهللا و  ال  باللعن، و  ذ أي نيابة عنه، آانت المعارضة موجودة من
 ر م م تمس بسوء، معارضة  وآانت معارضة شرسة وغي حترمة، ومع ذلك ل

اقم وتف سلطة     س رأس ال ر ل سب والتحقي ة ال ي(ؤها لدرج د  ) النب د والوعي والتهدي
وال تلك                      رآن أق د سجل الق ة اقتصاديا، وق والتخطيط المستقبلي للقضاء على الدول

هم الذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حتى ينفضوا               : (المعارضة فقال 
ا     )  ٧(ون  وهللا خزائن السماوات واألرض ولكن المنافقين ال يفقه        ئن رجعن يقولون ل

ن    ؤمنين ولك وله وللم زة ولرس ا األذل وهللا الع ز منه رجن األع ة ليخ ى المدين إل
  ) )٨(المنافقين ال يعلمون 

ة ل    وه ك المعارض ن تل د م اك أش ه  ل هن وحى إلي ي ي ك   نب ت تل ة أعلن  ورأس دول
ه والء ل ه أسسالمعارضة ال رآهم، ألن ك ت ه ، ومع ذل سع في ة تت اخ من الحري  لمن

د    .، ما لم تتحول إلى أسلحة وسفك دماء         واآلراء  لكل األقوال  دولة اإلسالمية ال ل لق ب
سلمة    ر الم ات غي مح لألقلي ة  –س ة خاص شياتها  – اليهودي وين ميلي سلح وتك  بالت

ة اإلسالم     وهو  . الخاصة داخل الدولة اإلسالمية، رغم خطورة ذلك السالح على دول
    . يومأمر لم ترتق إليه أرقى الديموقراطيات ال

 بل آان الحاآم في زمن عمر يحاسب             استمرت الحريات،  كر وعمر بوفي زمن أبي    
ا يحاسب شعبه،  ر مم ه أآث سه وأهل شأت ونف ان ن د عثم ي عه ة  ف معارضة منظم

د              م ترق قطرة دم واحدة، لق وشبه مسلحة، لكن وآما يحدث في الدول المتحضرة ل
ا             ا آم وهم   لهم    وص، وأنصت  اتسعت النص   استوعب عثمان المعارضة واتسع له

م يرفع سيفاً    بالحجارة وهو يخطب داخل المسجد، ف        ه  ونرجم بل وي  ،يقاطعونه  أو ،ل
ال، ب          الحرق والصلب واالعتق اليم        ل رفض عرضاً    يصدر أمرا ب   من أحد أمراء األق

ة "وهو   ه  " بن أبي سفيان  معاوي وة لحمايت ه ق ة  ،الشخصية   أن يرسل ل م آخليف  ت
ة      عثمانرفض. .االستفتاء عليه من قبل األمة  وة حماي رة تكوين ق ه شخصية  فك  ، ل

الجنود، وخشية أن يشعر الناس                   خشية أن يضيق على شعبه من سكان العاصمة ب
 فاستغلت أجواء     المعارضة بعد الرخاء واألمن في عهده، وتمادت     بالرعب والخوف   

ة ت،الحري را   وقام وه دون أن ت الهم، وذبح دل أن يغت ه ب رة دم   باغتيال نهم قط ق م
و   كن أن نتصور حاآمًا بهذا المستوى من اإليثار لشعبه على نفسه؟          ة، ال يم  واحد ول

ه    ، متشبثا بالسلطة   والطائفيون  آما يتهمه المفكرون العرب    آان عثمان  لكانت حمايت
  .الشخصية أولى أولوياته

ع             ذا المستوى الرفي ين ه ة ب د مقارن ة      ،عندما نعق ة الروماني   ومستوى األمبراطوري
سيحية أو الو ةالم ارق ،ثني ة  فالف ر للغاي ل وآبي و ، هائ ا فه دهش هن ا الم ا ال أم  أنن

ين مستوى تصرف عثمان              ارن حتى ب  ومستوى تصرف األساقفة      ،نستطيع أن نق
ذين من المفترض أن        ،والقديسين والقساوسة والباباوات والرهبان المسيحيين      وال

ع من التسامح والحب          قدريكونوا على    ارهم   ، والمؤاخاة  والرحمة   عال ورائ باعتب
ادوا بأنفسهم تلك الجموع             ، لكنهم   رسل سالم للمسيح رسول السالم     بدال من ذلك ق

وثنين على       الرهبان المخ من فيها من    والمسيحية  ألحراق الكنائس    الفين، وإرغام ال
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نهم   ر أو اإلعدام، و   التنص بهم      ،حرق الفالسفة ولع ا تقشعر        وحرق آت ر ذلك مم وغي
 . لهوله األبدان

ا             وفي عهد الخلي   م يكن هن ه، لكن ل ين الخارجين علي ه وب  كفة علي قامت حرب بين
دة،  ل محارق وال خالف حول المرجعية نفسها، آانت دوافع الخارجين على ع        ي عدي

ا                : منها ا أخطر م الندم على عدم الدفاع عن عثمان، ومطالبة علي بتسليم القاتل، أم
م         الخوارج دحدث فهو فتنة التكفير على ي      ه ل نهم صحابي واحد        ، مع العلم أن يكن بي

ه                 وحي وتربى على منهجيت ه ال ، ممن عاصر النبي صلى اهللا عليه وسلم وتلقى عن
م تشهد األمة           ه ل ذا آل وقد رجع ثلثاهم بعد النقاش والحوار وبقي التعصب، ومع ه

ة   ول مرجعي ًا ح ا    –خالف ذهب منه ل م تفظ آ ي يح سيحية، والت نص، بعكس الم  ال
ل ة خاصة ال تقب ل إن اآلخر بمرجعي دم، ب ه إال بال اور مع ة وال تتح ال لألقلي ًا ق  علي

وارج( سالح) الخ وا ال ذين حمل ي ال ال ة ف ات غاي ا آلم ى إليه سامح ال ترق ت
وم   وه                ديموقراطيات الي ل وقتل ه ويستحلون دمه ب ال لهم وهم يكفرون ال لهم    .. ، ق ق

   :لكم علينا ثالث: ( ميليشيات دموية تبقر بطون الحواملوهم مجرد
ديكم مع         ،  م مساجد اهللا أن تذآروا فيها اسم اهللا       ال نمنعك  وال نمنعكم الفيء ما آانت أي

 سنن البيهقي    - بدؤآم بقتال وال ن ،  )أي ال نحرمكم نصيبكم من ميزانية الدولة      (أيدينا  
 ، وال يقضى على جريحهم ،ثم أمر أصحابه أن ال تسبى نساؤهم      ) ١٨٤ – ٨الكبرى  

روا    : ندما قال وتلمس لهم عذرًا ع   . وال يقتل أسيرهم   ا هي ومن       ف .إنهم من الكفر ف م
ديها،      ر موظف ل و غي ات وه سلحًا مرتب ًا م نح معارض ي تم ة الت ي الديموقراطي ه

   .وتمنحه حرية المعتقد والعبادة، وال تبادر إلى حربه إال إذا بدأ هو بالقتال
الحروب       سميتها ب ن ت ا ال يمك صومه حروب ي وخ ها عل ي خاض روب الت ت الح آان

ة، اآم،   الديني ة ح ل، أو أحقي سليم قات ة حول ت ات جانبي ت خالف ين  آان ا حرب ب إنه
ة أو         مسلحة  ومعارضة  شرعية سلطة ، ليس فيها تكفير أو تبديع أو حرمان من الجن

نهم        المعارضة مع اعتراف   حكم بالنار، بل     درهم ودي رحم  ، بفضل خصومهم وق  والت
دها بأحق               ع بع د اعترف الجمي سماع بموتهم، وق ة عليهم عند ال يهم،   علي  ي  والم   عل

ا حدث                  من  الكثيرون أنفسهم بعدها، وهو ما تفتقر إليها المذابح المسيحية، ولعل م
  .نسطور وما حدث له وما حدث آلريوس أمثلة لسلوك شائع في العقلية الكنسية

دني     د الم اء العه د انته دة وبع ة الراش ي الخالف دث ف ا ح ذا م ه  .. ه ا قال أين م إذًا ف
شي  الحرف الطرابي د ص ب اآم : (٦٨واح ل إن مح د   ب ة ق ارق حقيقي يش ومح  تفت

  من قبل المسلمين؟) أقيمت للفالسفة وآتبهم
  

  المحارق اإلسالمية للفالسفة
ة   شي إجاب د طرابي م يج سعفهل ي وال  ت د المك ي العه ي  ف ي عصر  ف دني، وال ف الم

رة      لم يجده . الحكم األموي وال في   ،   الخلفاء الراشدين   من   إال بعد رحلة طويلة ومري
، ليقف على حدث    هـ٥٥٥عام  وبالتحديد  حتى التقط أنفاسه بعد خمسة قرون       الزمن  

إن محاآم تفتيش     : (، ال سيما وهو يقول        نفسه  يثير الضحك على جورج طرابيشي    
   )ومحارق حقيقية قد أقيمت للفالسفة وآتبهم



 ٣٦

فة  بل هل تعرض أحد للفالس    ابن سينا أو الفارابي أو ابن رشد؟      هل أحرق الكندي أو     
   ؟ لذلكوالمترجمين من غير المسلمين

ام من أئمة            إن   ا إم م يحتله سنة  المناصب التي احتلوها ل ة أو مالك أو          ال أبي حنيف  آ
سجن        ذاب وال ن الع ة م ؤالء األئم ه ه رض ل ا تع ل إن م ل، ب ن حنب شافعي أو اب ال

، واإلقصاء على يد السلطة ووزرائها العقالنيين لم يتعرض له فيلسوف في اإلسالم   
ذين               محاآم التفتيش ين  فأ ا هي أسماء الفالسفة ال وأين المحارق التي أضرمت، وم

  تم إحراقهم وإحراق آتبهم؟
تغرقت من   ة اس دو أن اإلجاب ارسيب نوات م شي س رآضطرابي يش وال ا التفت   فيه

تقط أنفاسه إال في عام       ـ، ٥٥٥والبحث في آتب التاريخ فلم يل م يلتقطه   ه ه ل ، ا وليت
ا                نده والحادثة فالتاريخ الذي توقف ع    سنة يسمو عن ذآره ا تلك ال  التي أسعفته به

زعم    فضال عن مفكر يتصدى      ،باحث ام ب   لمفكر آالجابري، وي د العقل   نق (ـ القي د نق
  تم سرده من مجازر   ا مقارنتها بمديذآر طرابيشي حادثة مضحكة جدًا عن    ). العربي
ا، أم عل  أحسد طرابيشي وال أدري على أي شيء أ  ،  آنسية ى تفاصيلها،  على توقيته

  . الكنيسة أساقفةأم على مقارنتها بما تم على يد
ا            ٥٥٥جاء في أخبار سنة     : (٦٨يقول طرابيشي ص     ه لم ر أن هـ في آامل ابن األثي

ستنجد   ولى الم ب  ت ة ورغ وء     الخالف ن س ي اإلدارة م ان ف ا آ ى م ضاء عل ي الق ف
ان بئس الحاآم، ف             ه فأخذت    وفساد، قبض على أحد القضاة، وآ ه   أمر بأموال ، وبكتب

ة      شفا البن           فأحرق منها في الرحب اب ال ا آت ان منه وم الفالسفة، فك ان من عل ا آ م
  ) ء وآتاب أخوان الصفا وما يشاآلهاسينا

ة  طرابيشي هذا النص الذي نقله     ه، فالرجل يتحدث عن     يمثل إدانة علمية وأخالقي ل
أت بمحاآم       محاآم تفتيش ومحارق لفالسفة، فلما ساق دليله على        م ي  ، تفتيش  ذلك ل

لم يأت بفيلسوف بل     نزيهة تحارب الفساد اإلداري والمالي والقضائي، و       ةكمبل بمح 
ه التي أ       ، وفاسد   مرتش  سم، قاض   مجهول اال  أتى بقاض  خذها عن     صودرت أموال

د،  جلد مجرد   حرق أو حتى يُ   قتل أو يُ   لم يُ  فساده في القضاء، لكنه   رشاواه و طريق   جل
د             وبسبب فس  وأما حرق آتبه فجاء عرضاً     ه ي ذي طالت اد هذا القاضي المجهول، وال

ستنجدي  ر الم ة والتطهي ة العدال ى الجباي ضى عل ذي ق واطنين  ، ال ت الم ي أرهق  الت
صاحب الروضتين أن المستنجد التي قال عنها و، بسبب أمثال هذا القاضي المجهول

العراق               ،آان موصوفا بالعدل والرفق     ( :باهللا م يترك ب ه ل  وأطلق المكوس بحيث إن
 فبذل رجل ، سجن عوانيا آان يسعى بالناس مدة، على المفسدين وآان شديدًا،مكسا

 فأنا أبذل عشرة آالف دينار لتأتيني بآخر مثله : قال المستنجد.فيه عشرة آالف دينار
  ) ٤١٤ – ٢٠ أعالم النبالء سير–

 الذي سرقه من  هكذا يجعل طرابيشي من قاض مرتش فيلسوفًا، ومن مصادرة ماله   
بحجم   ال يليق برجل يتصدى لمفكر لفالسفة، إن هذا اإلسفاف محارق لاسأقوات الن 
 فلديه من األدلة على وجود         وال تكتفي بذلك،   إيدلوجية طرابيشي ال تنتهي    .الجابري

   .الفالسفة ما يجعل الحليم حيرانًامحاآم التفتيش ومحارق 
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و  ا ه ول     ه ه األول فيق ن مثال خف م اال أس ضرب مث ر  : ( ي ت أس دما تعرض ة وعن
د        ي عه طهاد ف ي لالض ادر الجيالن د الق ر عب ي الكبي صوف الحنبل ن المت وزارة اب

وفي سنة                يونس د الوهاب المت ان   – ٦١١، دهمت دار حفيده عبد السالم بن عب  وآ
ا آتب من آتب الفالسفة ورسائل         –للفقيه ابن الجوزي  خصمًا    وفتشت ووجد فيه

ادة ا           ات وعب ة بخط     إخوان الصفا، وآتب في السحر والنارنجي ا مكتوب لنجوم، وآله
ا هو                عبد السالم   الذي عبثًا حاول تبرئة نفسه بقوله إنه ال يؤمن بهذه األشياء وإنم

فقد أمر بإحراق آتبه، وألجل ذلك أقيمت نار عظيمة أمام . يها فحسبنسخها ليرد عل
 – ومن بينهم ابن الجوزي –مسجد مجاور لجامع الخليفة، وجلس القضاة والعلماء  

ام المسجد في صفوف،                 على سطح  وا أم  المسجد، وتجمع عدد آبير من الناس وقف
رأ مضمون هذه الكتب                وألقيت الكتب من فوق سطح المسجد في النار، وقام من يق

ان العامة              : آتابًا آتابًا ويقول   العنوا من آتب هذه الكتب ومن اعتقد بما جاء فيها، فك
ام        يصيحون باللعن، حتى تعدى هذا اللعن إلى الشيخ ع         بد القادر نفسه، بل وإلى اإلم
  )الملحدين وال غضبة يوم بدرأحمد بن حنبل نفسه، وآانت غضبة على الكفار و

ه، يجعل من نفسه            طرابيشي في هذا النقل المدبج الذي يخل        ط فيه رغباته مع وثائق
دآتور جورج                        د والموضوعية، وهل يضير ال د عن النق دًا آل البع شائيًا بعي آاتبا إن

شي أ ضيره أن ال ي طرابي ل ي سعفه، ه صًا ي د ن ا  ن ال يج ي أدان به ه الت ورط بكلمت ت
  )إن محاآم تفتيش ومحارق حقيقية قد أقيمت للفالسفة وآتبهم (:نفسه

رام العلمي،                    نفسه لو لم يورط   ة الستحق االحت م يضرب األمثل و ل ان منصفًا، ول  لك
اً          ر الناس إدراآ ا لكن أن يكون مدعيًا، وملفقًا فتلك صفة هو أآث سأعود  .  لخطورته

ادر             (:إنه يقول . لدليله األضحوآة  د الق ر عب تعرضت أسرة المتصوف الحنبلي الكبي
  )الجيالني لالضطهاد في عهد وزارة ابن يونس

ن التزييف     وع م سالم ن د ال ده عب ي موضوع حفي ادر وأسرته ف د الق ام عب إن إقح
ادر اضطهد   د الق ال عب ب، ف ل المرآ ذلك ،والجه رته تعرضت ل ل  وال أس ا الجه ، أم

شي  ياق طرابي ي س ب ف ة   ،المرآ ذآرها مكذوب ي ي ة الت ى أن الرواي دل عل ذي ي  وال
اقض   شي با في جهل طرابي     فيتضح   ،ومتناقضة ر     لتن ين من يتحدث     العقائدي الكبي ب

آان على النقيض من عقيدة حفيده، وسيصعق طرابيشي          كبير  ، فالمتصوف ال  عنهم
ة    إذا علم أن والد عبد السالم آان يكفر ابن       ة والنهاي ه، وفيه يقول ابن آثير في البداي

سلوا      : وفيه وفي أمثاله يقال   : (٨٠ – ١٣ ا ن م الجدود ولكن بئس م ه  ..نع  رأى علي
سمعنا بالبخاري ومسلم، وأما بخاري وآافر فهذا شيء        :  يومًا ثوبا بخاريًا فقال    أبوه

  )عجيب
ر في آون عبد السالم آما يقول ابن آث         هي  هنا،  المفارقة العجيبة    مصاحبا ألبي    : (ي

ا يجتمعان  م ابن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي     القاس  ، وآان اآلخر مدبرا فاسقا، وآان
المنحل يعتبر في نظر     جنسيًا    الشاذ  هذا السكير  )على الشراب والمردان قبحهما اهللا    

سفة وأين                     أين الفل طرابيشي شهيدا من شهداء المحارق التي أوقدت للفالسفة، ف
ه        أما ما يفصح عن   !! ؟...وضوعية وأين الم  المحارق د حديث  إيدلوجية طرابيشي عن

ا   سلمين بإقامته تهم الم ي ي يش الت اآم التفت ارق ومح سوف  فهي أن ال،عن مح فيل
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شهيد  شي(ال د طرابي رد) عن ان مج د شرطي آ الد  ،وغ ه  شرسوج ي قلب يس ف  ل
، وقصة نزاعه مع أبي الفرج بن            الفلسفة كمةس في رأسه شيء من ح      ولي ،رحمة
دة مجتمعه               الج ذا المنحل      وزي لم تكن سوى حرص ابن الجوزي على عقي ، من ه

   .عبد السالم سكيرا منحرفا أخالقيافبينما آان الرآن 
سمعت جدي يقول على    : ( جده فيقول  "سبط ابن الجوزي  "ـالمعروف ب يصف العالم   

ت بأ ر آتب د المنب ى مجل د ،صبعى ألف ى ي اب عل دي   وت ى ي لم عل ف، وأس ة أل ي مائ
ه     سبوع ختمة  يختم في آل أ     وآان :– السبط   –  قال ،فالعشرون أ  ، وال يخرج من بيت

ة أو المجلسإال إ ى الجمع ا.ل ذآر منه م سرد سبطه مصنفاته ف ل في : ث  درة اإلآلي
دات    د      ،التاريخ أربع مجل د      ، وفضائل العرب مجل ود مجل د    ، شذور العق ال مجل  ، األمث

دات   المختار من األ ،المنفعة في المذاهب األربعة مجلدان      التبصرة  ،شعار عشر مجل
دات  في الوعظ ثال    ان ونيف وخمسون         إلى أ   ،ث مجل ال ومجموع تصانيفه مائت ن ق

   )١٣٤٤ – ٤ تذآرة الحفاظ –آتابا 
ه عالم وليس          رجل بهذه القامة واإلنجاز ال يمكن مقارنته       م إن د السالم، ث  بأمثال عب

سًا أو ه  ق ًا مهمت شيرراهب ط،التب ا أ  فق مآم ن الجوزي ل سالمن اب د ال   يتعرض لعب
د م يجل م يسجن ول سببهشخصيا، فل ك الكتب  ب لالتي –، لكن وجود تل  عودة  تمث

ر خطرا               – وعبادة الكواآب      والخرافة للشرك ه تعتب مع شخص في مستوى انحالل
ذا           ةشارو اإل على األمة، وآل ما فعله ابن الجوزي ه        دة ه  على الحاآم بخطورة عقي

ل ه ا ،الرج ى ب ا أت ا نقيض م لم  وأنه ه وس ي صلى اهللا علي ود ،لنب و العم ذي ه  وال
ال ، و  سوى النصيحة    ، ولم يكن البن الجوزي القدرة على فعل شيء           الفقري للدولة 

ع أنالحاآم ينتظر من  ابن الجوزي في آل نصائحهاءمالعل يطي ود م آ األمر يع ، ف
ذي       للحاآم فقط، أما ذلك      دجل ال الكرنفال الذي نسج حول عملية الحرق فجزء من ال

   .اليروج له طرابيشي، ووقوعه يعتبر شيئا مستحي
دهمت دار حفيده عبد السالم بن عبد الوهاب المتوفي سنة : (طرابيشي يقولجورج 
وزي   – ٦١١ ن الج ه اب صمًا للفقي ان خ ب    – وآ ن آت ب م ا آت د فيه شت ووج  وفت

ادة النجوم،  ات وعب سحر والنارنجي صفا، وآتب في ال الفالسفة ورسائل إخوان ال
 مكتوبة بخط عبد السالم الذي عبثًا حاول تبرئة نفسه بقوله إنه ال يؤمن بهذه                وآلها

ا فحسب             رد عليه ا هو نسخها لي ه، وألجل ذلك           . األشياء وإنم إحراق آتب د أمر ب فق
ة، وجلس القضاة والعلماء                     ام مسجد مجاور لجامع الخليف  –أقيمت نار عظيمة أم

وا      على سطح المسجد، وتج–ومن بينهم ابن الجوزي      ر من الناس وقف مع عدد آبي
ام من                 أمام المسجد في صفوف، وألقيت الكتب من فوق سطح المسجد في النار، وق

د             : يقرأ مضمون هذه الكتب آتابًا آتابًا ويقول       العنوا من آتب هذه الكتب ومن اعتق
د                      شيخ عب ذا اللعن إلى ال بما جاء فيها، فكان العامة يصيحون باللعن، حتى تعدى ه

ادر نف ار     الق ى الكف ت غضبة عل سه، وآان ل نف ن حنب د ب ام أحم ى اإلم ل وإل سه، ب
  )والملحدين وال غضبة يوم بدر

ا  ال يعرف من هو ابن الجوزي   يصدق مثل هذه الرواية الموضوعة      من إن يعني ، وم
ام    (ولعل آتاب ابن الجوزي الضخم الذي سماه          له إمامه أحمد بن حنبل،     مناقب اإلم
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ل ن حنب د ب ذي روى )أحم ه أشياء ُا وال افي ى عدم التثبت فيه د عل ا ،نتق ا ربم  ألنه
ات  وت بعض المبالغ د احت ام أحم صية اإلم ول شخ ك ح ل ذل ك  ، آ قاط تل ل بإس  آفي

دى     ، أما لعن عبد القادر فشيء سخيف، فالرجل حنبلي المذهب         الرواية،  ومعروف ل
ده ان تصرف حفي ذه، وإذا آ ات تالمي التقوى والصالح رغم مبالغ اء ب  هؤالء العلم

  . مبررًا للعن، فمن باب أولى تصرف صديقه ابن ابن الجوزي
دو    ولة لم تكن آفة مريدي التصوف فقط      معق وأخيرًا تبين لي أن المبالغات الال      ، بل يب

د أصيبوا بأضعاف     دوا  أن مريدي الفالسفة ق ه مري ا أصيب ب ا ، الصوفية م  وأمامن
أخوذًا بتمجيد الفالسفة فقط،  مثاًال حيًا لتلك المبالغات، فهو ليس ميالدآتور طرابيش

اب من                     ه آت بل بتمجيد آل من يقتني آتابًا من آتب الفالسفة، ويبالغ فيصف من لدي
المجهول، الذي ال يعرفه أحد وال آتب الفالسفة بأنه فيلسوف، وأمامنا مثال القاضي 

ذا   حتى طرابيشي، لكن ما دام لدي  ال إن ه ه آتاب إخوان الصفا فهو فيلسوف، ولقد ق
اب إخوان الصفا     ذآر أن ..يلسوف وغيره قد تم حرقه، ولما ذآر قصة الحرق الف  آت

   .هو الذي قد أحرق
د سمجة فطرابيشي ال يكتفي وبع ات ال ك إلى ،بالمبالغ ل يتعدى ذل اريخ  ب ر الت تزوي

د داس           ،اإلسالمي اب الجابري ق أن آت دمل            وآ م ين ه ل  يتضح   .على جرح في أعماق
ائع    سه لوق ي طم شي ف ر طرابي ا  تزوي ن إنكاره ًا ال يمك ة تاريخي ضخيمه  مثبت ، وت
ردد في  ألآاذيب مفضوحة، فهو ال يخجل ه – جعل الفالسفةوال يت  – حسب رؤيت

ا حدث          )  آتب الفلسفة  قراء( وهم ًا آم سياق   ضحايا في السياق اإلسالمي تمام في ال
د       م يزي ة الطاهرة               المسيحي، ث على مريدي    على ذلك في إضفاء الصورة المالئكي

ه في هذه القصة التي تن          وهم مظلومو    ،فة، فهم ضحايا  الفلس ا رأي ا  ن، فم ضح فيه
مر  ؟ )حسب تصنيف طرابيشي   (ها الفالسفة  البراءة وثقافة التسامح التي يتصف ب   

م أعيدت   ) الذي أحرقه طرابيشي    (بن عبد الوهاب  عبد السالم    ت بعد حرق آتب   وق ث
ه ده،ل م   مدرسة ج ة المكوس ث صب جباي ولي من ن ت ن م أتمك سفة  ف ة وفل ي ثقاف

    نشرها؟
 ،حرقت آتبه  ثم أ  ،رس بمدرسة جده  ود: (١٥ – ٤يقول ابن حجر في لسان الميزان       

ه إعيدت المدرستان     ثم أ  م ولي استيفاء الضرائب والمكوس وظهر م            ،لي م    ث ه ظل ن
د السطو   .)طلقآثير فاعتقل بعد قليل ثم أ     إذا فالرجل صاحب سوابق، وهو ممن يجي

سلطة          سلطته تهزاأموال الفقراء من  على    )وسجاب للمك   (، وقد تمكن وهو ضمن ال
   .من االنتقام من ابن الجوزي

ه    : (٣٧٦ – ٢١يقول الذهبي في ترجمة ابن الجوزي سير أعالم النبالء            –وقد نالت
 محنة  في أواخر عمره، ووشوا به إلى الخليفة الناصر عنه بأمر –أي ابن الجوزي 

 وختم على داره وشتت ،هانه وأخذ قبضا باليداختلف في حقيقته، فجاء من شتمه وأ
ة واسط      ا في بيت حرج، وبقي هو        ،عياله، ثم أقعد في سفينة إلى مدين  فحبس به

ا                 ،يغسل ثوبه ويطبخ الشيء    ا حمام ا دخل فيه ام   ، فبقي على ذلك خمس سنين م  ق
 وآان ابن الجوزي ال ،عليه الرآن عبد السالم بن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد القادر

ن   ي ضه أوالده ووزر صاحبهم اب دره، فأبغ ن ق ادر ويغض م د الق شيخ عب نصف ال
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بن الجوزي،  ا وقد آان الرآن رديء المعتقد متفلسفا فأحرقت آتبه بإشارة           ،القصاب
وزير              وأخذت مدرستهم فأعطيت البن الجوزي فانسم الرآن، وقد آان بن القصاب ال

ال      – أي أنه شيعي رافضي        – يترفض رآن وق اه ال أين أنت عن ابن الجوزي         :  فأت
ال  أي جعله مسئو–الناصبي وهو أيضا من أوالد أبي بكر؟ فصرف الرآن في الشيخ 

ة بال سراويل                 –عن سجنه    شيخ غالل  فجاء وأهانه وأخذه معه في مرآب، وعلى ال
مكني من هذا :  وقد آان ناظر واسط شيعيا أيضا فقال له الرآن،وعلى رأسه تخفيفة
يا زنديق أفعل هذا بمجرد قولك، هات خط : فزجره وقال. مورةالفاعل ألرميه في مط

   )أمير المؤمنين، واهللا لو آان على مذهبي لبذلت روحي في خدمته
د        – حسب تعريف طرابيشي     –هذه هي أخالق الفالسفة      ديهم، حق  وثقافة التسامح ل

تغالل         ريض واس اية وتح نوات، ووش س س دى خم ى م ام عل جن وانتق ديم، وس ق
سفة              ،تصفية اآلخر الطائفية ل  ه الفل وم علي ذي تق ام للعقل ال اب ت ة      وغي ، مع انتهازي

  .سلطوية وسلب ألموال الناس
الموضوعية لمشروع آبير آنقد الناحية أعتقد أن طرابيشي بعد هذا ليس مؤهال من 

النقد، بل هو آأدونيس تمامًا آاتب انتقائي وإيديلوجي اليوظف التراث فقط، بل يجيد 
ا ال           ب به من أجل المعد سلفًا واألفكا      تزويره والتالع  رًا له ر الجاهزة التي يكتب تبري

ة            أما ما تناوله حول     .نقدا لها  د ابن تيمي ا موقف  موقف، ف فتوى ابن الصالح ونق  هم
د مصادرة حق            أن طرابيشي يري فكري منطلق من قناعة واستدالل بالنصوص، وآ

ا    ط واع، وليست مجرد      مل علمي مع أنها ع  من ابن الصالح    الفتوى    ف ومواقف آم
سبة  .سيفي النظام الكن     ة ف    ال وبالن ا       هو ي  بن تيمي ًا متمكن دًا علمي سفة   مارس نق  للفل

ما لم يعط ما يستحق من الدراسة في هذا السياق مقارنة بهو  و،والمنطق اليونانيين
دات في حوار ونقاش        ، وله آتاب من عشر م        الفقهي والعقائدي  ناله في السياق   جل
ة نسي، وليس البن تيمية من سلطة آ)درء تعارض العقل والنقل( اسمه مع الفالسفة

    .هو الذي مات في سجن القلعةال سيما 
 منهم، أود اإلشارة  المفكرينوقبل أن أتجاوز اإليديلوجيين من المفكرين العرب نحو

   :، إنه نموذجتطرف على آافة األصعدة بالغ ال آخر)إيدلوجي(إلى نموذج 
  

  أدونيس
ب ا  ذا الكات سح ه ذي ي شائيتهرل لوبا  ، بإن شدني أس ي ت ى والت ى ال معن ا ف ، ومبن به

ة  يستطيع تجاوز آل الحد     ة والعلمي ذا الكاتب  ود المنطقي ة الفك   ، ه ة  يتجنب الكتاب ري
صارمة ضاء األدب   ..ال ى ف ا إل رب منه سافات ال   ، يه ى الم صل عل ث يح ة  حي كافي

ًا    اورة، موظف ة ومهيجة للمراوغة والمن ة موحي ة جميل ا ا،لغ د   له درة على تحيي لق
اك  ا وهن ات المتراقصة هن ل من الكلم ل تحت واب ل ،العق ه ويق  بحيث تصعب إدانت

و       ،حرجه ا ل شائية ،  آتب بأسلوب عقالني أو مباشر        بعكس م   آل   في   منهجه  واإلن
اديمي     –  بدرجة ما  – منها إال    آتبه وال يستثنى   ، نظرًا   )ت والمتحول  الثاب ( آتابه األآ
ة،   ه قد وظف آتابه ذلك توظيفا إيديلوجيا      ن مع العلم أ   لظروف تأليفه،   وهو    ذآيا للغاي
ه سجل مواقف ذا الموضوع أو ذاك ي ر لإلسالم  عناشفاآ في ه ع  (مقت آبي  –النب
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ر مؤهل لالتصاف بصفة المفكر             يستبد به لدرجة ت      مقت ،)القرآن والسنة  ه غي جعل
ب د، الغري وعي والمحاي ر الموض ك أنوالمنظ ه ذل ه مقت ل آتاب يالزم ي آ ه  ف ات

راث أو    عن الشعر أو السياسة أو الحدا فيها سواء آان يتحدث ،ومواضيعه ة أو الت ث
شائيا      لك حتى     ذآل  األدلة على    األخالق، وسأذآر  ذا لقى    يُ ال يكون الكالم إن  على   هك

ل على نصوصه التي ال         ،عواهنه ل، ب   ولن أعتمد على استالل نصوص قابلة للتأوي
ل إال احتماال واحدا،    م  تقب ذا ا تجاو أ ث ديلوجي إلى مفكرين يمارسون    لكاتب ز ه  اإلي

   .يستحقون وقفة أطول ودراسة أعمقجادًا  فكرًا
  : بأمرينمأخوذا خاللها آتب أدونيس في الشعر والنقد والسياسة وغيرها، آان 

  . اإلسالم األصل– إلى االنجذاب إلى اإلسالم النبع تجاهل آل ما يؤديالقفز و: األول
ه            آل ما  إقصاء: الثاني دعوة إلى اإلطاحة ب اة وال ه  ، يؤدي إلى أسلمة الحي  واجتثاث

ذمر       يستئصالبأسلوب ا  ة ال يستطيع هو           هو    دائما ما اشتكى وت ه، وسأذآر أمثل من
 إنكارها، أمثلة تكشف  بل وال المتعصبين له   بأطروحاته – وأنا منهم    –وال المعجبين   

  .أي حداثة تسكنه ويسكنها
  

  ياأدونيس ناقدا وشاعرا إيديلوج
أول نموذج شعري              شعر الجاهلي آ د بال فعلى مستوى الشعر، يحتفي آشاعر وآناق

 ويرى أنه إبداع    ، محق في ذلك    وهو ،ل وصل إلينا، ويكتب عنه وينظر     ناضج ومكتم 
شعر اإلسالمي             يمثل زمنه وبيئته   ، ثم يقفز إلى الشعر األموي والعباسي متجاهال ال

ارات استخف        ،شعر البعثة أو   اه بعب ة،     اف   واصفا إي ر علمي ذوق  ندر ع  التص غي  ، مت
ن ضال ع دف ة،  ناق تاذ الحداث ف بأس دثا يوص ول متح شعفيق ن ال د  ع ر والتجدي
شنفرى وعروة        ): (٨سياسة الشعر   ( في   واإليدلوجيا ين ال  –ما الذي يوحد شعريا ب

ة              ا شعريا    –وهما موحدان في الصعلكة وفي المرحلة، وفي الوزن وفي القافي   إنهم
آذلك األمر في ما يتعلق بامريء القيس وزهير، وبطرفة وعمرو           عالمان مختلفان،   

ا هو شعريا،      )األصل(هكذا نرى أن ما نسميه بـ     . إلخ...بن آلثوم  الجاهلي الواحد إنم
دا يس واح ر ول د اإلسالمي األول . آثي ا العه ه شعرا –وإذا تجاوزن ذي ال أرى في  ال

ر                –مهما   ه هو اآلخر آثي ذي   .  وليس واحدا    إلى العهد األموي سوف نرى أن ا ال م
ين ذي الرمة                            وح، ب ة و قيس بن المل ل بثين ين عمر بن أبي ربيعة ووجمي يوحد ب
شعراء   ر، وال رزدق وجري ل والف ة األخط ة األموي عراء الخالف ين ش ت، ب والكمي

وذين        شأن هو نفسه      . الخوارج أو شعراء الصعلكة الهاشميين، اللصوص، والمنب ال
  )إلخ....عباسيبالنسبة إلى الشعر في العهد ال

ه األسود          لوآنت أظن أن رأيه هذا جاء في سياق انفعا         المحيط  (ي، حتى أصدر آتاب
من مصطلحات ) الكتاب والسنة(والذي آان يطفح بالغل على آل ما يتعلق بـ) األسود

ة     (آالثقافة اإلسالمية، ومن مؤسسات آـ     ) المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقاف
ر، حيث أفرغ                  حتى وصل غله إلى من     ارثي ال أآث سنة معه لظرف آ  تعاطف أهل ال

ان من          أن صدام آ ره، وآ اد تجاه صدام حسين وغي ه من أحق ا أثقل أدونيس آل م
د في                مفكرا إسالميا، أو من      أن صدام هو البعثي الوحي سنة، وآ علماء ومنظري ال
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أن  المنطقة، والديكتاتور الوحيد في المنطقة، وآأن صدام آان طائفيا في حكمه           ، وآ
سوداء التي     إيران وفرق الموت ليست في المنطقة، بل على المر         ا اللغة ال يخ، لكنه

  . سكاآينها على جثث األسود وتفر من الفئران الحيةنتس
رة               أدونيس يحتفيفي هذا الكتاب األسود      ا في نقاشاته الكثي ا وذوق ذوب أدب  ويكاد ي

 إن آانت صادرة من مفكر  ،ما يضيق وبشدة بمجرد األنفاس    ن بي مع الجانب الشيعي،  
اب  ذ الكت صول ه صل من ف ي ف وة  سني، وف سابقة حول شعر النب ه ال اد مقولت  أع

ال       د فق ة أش صفاقة ووقاح ن ب دة، ولك ة الراش مي   ( :والخالف ذي س شعر ال ال
ة         "إسالميًا"  - ، في العهد اإلسالمي األول، آان رديئًا وضعيفًا جدًا، من الناحية الفني

ي، ال من حيث الصناعة، وال           الجمالية، وأنه لم يترك    شعر العرب  أي أثر طيب في ال
ه          اء ذات أ من تلق ه، من جهة، أذواق     . من حيث الذائقة، وأنه اضمحل وانطف م تقبل ل

نهم ؤمنين بي ى نفوس الم دخل حتى إل م ي سهم، ول ان، من جهة . المسلمين أنف وآ
يح يُ    اء قب رد إن ة، مج ون ي     ثاني ان المؤمن ة، آ ة جميل ار قرآني أل بأفك ؤثرون أن م

ا وال فن                –يأخذوها مباشرًة من النص القرآني نفسه، ودون وساطة ال جمال فيه
   ) ٧٢المحيط األسود

، )إناء قبيح( والخالفة الراشدة ليس شعرا، إنه بتعبير أدونيس إذا فشعر عهد النبوة  
حسان  :حقًانعرف مدى احتقانها بالمواقف ال    فسنعود إليها ل   لنتذآر هذه الكلمة جيدا،   

ة وغي                    ب ر وآعب بن مالك وحتى الحطيئ سوا شعراء     ن ثابت وآعب بن زهي رهم لي
د           وة والتوحي د،       ،  مهمين، نظرا ألنهم وجدوا في عهد النب وأدونيس ال يطيق التوحي

عهد النبوة شعريا هو إعالن مولد شعر         ..إنه يقفزها .. وال ما يرتبط به من إنجازات     
د     يديلوجي آما يص  التوحيد والشعر السياسي واإل    ا أسلفت      رح هو، لكن التوحي ال  آم

ه بانحطاط      لوثنية، ألنه جاء نسفًا ل    ونيسديعجب أ  ائال في       ولذا يتحدث عن النظام  ( ق
ان              (: )١٩٤والكالم   األرض وآ سماء موصولة ب في الثقافة الوثنية القديمة آانت ال

سما                  ،الكون بيتا واحدا   م تفصل ال ا ل ة فإنه ة التي رفضت الوثني ء  أما الثقافة الحديث
اء                ،عن األرض وحسب    شقاء والفن ل جعلت األرض موضع ازدراء سمتها دار ال  ب

  ) وسمت السماء بالمقابل دار الهناء والبقاء
ذي يصفه   يحب  ال هو  و ة الراشدة ال دآتوراه   عهد الخالف  في أول أسطر رسالته لل
الملك تأسست والنبي يحتضر في مناخ اقتتال،       /النبوة: (بقوله) ١بت والمتحول   الثا(

ة، أي بشكل من أشكال العنف                        ادرة شبه انقالبي ا تأسست بمب : بل يمكن القول أنه
  ) الملك، أو هو الخليفة/األقوى ال األحق هو وارث النبوة

سه   اقض نف ه ين يلكن داع ف شعر واإلب ه عن ال شعر  ( حديث ة ال ول )١٧سياس : فيق
ا               ( ره  رن  تجدر اإلشارة إلى أن آل شاعر مؤثر أي خالق يشكل عالما خاصا ال يق بغي

ة، فال              ستند إلى األسبقية الزمني ة ت مقارنة أفضلية، خصوصا إذا آانت هذه المقارن
درج                 ابع مت ا تت يمكن النظر إلى المسافة التاريخية التي تفصل بين الشعراء على أنه
ي، أو أن                   في التقدم أو التطور الشعري، يتعذر مثال إن امرأ القيس أفضل من المتنب

  ) العالء، والعكس صحيحأبا نواس أفضل من أبي
   ال الرتباطه بزمن البعثة النبوية؟إذا فكيف يقصي من عالم الشعر جيال آام
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ه        ،لوجيا هو اآلخر   يحتى ال يكون الكالم إيد    سألتمس للرجل عذرا      وحتى ال يكون في
وة         ..تحامال ه      ، سألتمس ألدونيس العذر في إقصائه لشعر عهد النب  ًاشعر  نظرًا لكون

آي نفسه  سأستعين بأدونيس   ، و ة تقريباً واقعيال ، وينتمي للمدرسة  إيديلوجي النزعة 
  :  هي هذه اإلشكالية، إشكالية نقديةيبين

  هل آل الشعر اإليديلوجي يستحق اإلقصاء؟
ه  ولإن ي يق شعر ( ف ة ال شعري  : ()١٩سياس اج ال ك النت د ذل عرا  ال يع واقعي ش  ال

ة في       تيبالمعنى الحقيقي وإنما هو نصوص سياسية واجتماعية وق        ه من هذه الناحي
ك على النقيض من النصوص  ه، وذل ا تنتهي وظيفت ه ينتهي حينم ه، أي أن وظيفت

ا        :  ثم يقول  ....الشعرية ادي أو يجب أن يكون حيادي شاعر حي ذا أن ال ل ال يعني ه  ، ب
سياسية ولمستلزمات      يعني أنه ال يجوز أن يخضع آتابته للمقتضيات اإليدلوجية وال

سا    از في       ئدة في طرق الكالم،        اإليصال والعادة ال شعر أن يسوغ أو      فليس االنحي ال
ة    يدافع، أن يمدح   أو يهجو، أن يعلم ويبشر، وإنما أن يغير الطريقة السائدة في رؤي

ا،                  الم مادي ر الع ات لتغيي الحياة والعالم، والتي عبر تغييرها مجازيا تنشأ صور وطاق
ا       أي يمارس التعبير     –دون ذلك ال يكون الشاعر آاتبا        عن طاقة خالقة وفعالة، وإنم

ة محددة،  وم بوظيف ه يكون مستكتبا يق ا، في آون شعر في شعريته ذاته إن دور ال
   )خرقا مستمرا للمعطى السائد

االحترام،      نقدي ألدونيس موقف   و ،آلمات رائعة  ة متقدمة        و جدير ب يصدر عن رؤي
عر أن يسوغ    فليس االنحياز في الش     : (، خاصة عندما يقول   لمفهوم اإلبداع الشعري  

سائدة في          أو يدافع، أن يمدح     ة ال ر الطريق ا أن يغي م ويبشر، وإنم أو يهجو، أن يعل
الم                    ر الع ات لتغيي شأ صور وطاق ا تن ا مجازي رؤية الحياة والعالم، والتي عبر تغييره

   )ماديا
ع      ا م اقض تمام ع يتن ذ الوصف الرائ ن ه سابق لك ه ال د   (: قول ا العه وإذا تجاوزن

  ) ذي ال أرى فيه شعرا مهمااإلسالمي األول ال
داع ليبعث     اتمأي أن الشعر العربي المهم واإلبداعي بدأ في العهد الجاهلي، ثم              اإلب

ه التي ال تطيق عهد          الر  مواقف وهنا تبرز من جديد في العهد األموي،       جل ومذهبيت
ا        فإلغاء مرحلة شعري  ،  النبوة والخالفة الراشدة   ديلوجيا معلب ا إي ، ة وهامة يعتبر حكم

داع الشعري    في حقيقتها   مرحلة شعرية هي   نه يشطب إ  ، نقلة لم تسبق في عالم اإلب
دة   وصيغ جديدة    ، ذات عالم جديد    حقبة شعرية  إن إلغاءه  ولغة أخرى     ،ومفاهيم جدي

   .عقائديقف  وحكما ينطوي على مو، يعتبر عمال بغيضا،ابقعلى غير مثال س
ه   ك آل ا ذل و تجاهلن ن ل ضًالك اه ، أي رى وبرأن رة أخ ه  م ك آل ن ذل ستطيع ،م ل ي  ه

ال سابق             ر مث ه حول           ،أدونيس المأخوذ بالجدة على غي رأ من قول توصيفه   أن يتب
الم،              (لشعر المبدع بأنه القادر على      ل اة والع ة الحي سائدة في رؤي ة ال أن يغير الطريق

  )  والتي عبر تغييرها مجازيا تنشأ صور وطاقات لتغيير العالم ماديا
   :السؤال الموجه ألدونيس

لم يكن  بتغيير الطريقة السائدة في رؤية الحياة والعالم إن         ما الشعر العربي الذي بدأ      
  شعر العهد اإلسالمي األول؟
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الم         نسف و   و ،ما الشعر الذي نسف المفاهيم المتوارثة      سائد والنمطي في الع ر ال غي
  إن لم يكن الشعر اإلسالمي؟

وأشرع   ،اط إمبراطوريتهاسقوإ أرض فارس ساهم في تغييرعربي الذي ما الشعر ال 
ل،   واب آاب روم أب ة ال ان   ،وأزاح إمبراطوري د أن آ ا، بع ا وأوروب  وتوغل في إفريقي

التخلفمشغوال ة..  ب ارات الغبي سمائة  بإحصاء ضحايا الث ر من ألف وخم ي أآث  ف
شعر           ذي يكرس التشظي        معرآة قبل اإلسالم، آلها آانت بتحريض من ال الجاهلي ال

 جميلة لكنها أبيات  ب فجرت الدماء ألتفه سبب، الشعر الجاهلي      وينتشي آلما ت   والثأر،
ة  ،الهراءآ ات رنان عرا وبيان ا وصياغتها ش ي إنتاجه ل العرب اد العق ارات ، أع  وعب
   !!؟. آيوم إبداعها األولجوفاء وجميلة وجزلة ولكنها نمقةم

وم       ا بالعق               الجاهلي   عمرو بن آلث د إنتاجه ة أعي ه الرائعة ظاهرة إبداعي ل في معلقت
ا متضخمة حتى االنفجار        تحمل الشمس   ..العربي شعريا، لكنها آما قلت جوفاء، أن

شمال   ر بال اليمين والقم شعر      ب از ذات ت ع واإلنج ي الواق ا ف ل األرض، لكنه  وتنتع
شعر           ، الذي تقدم له فروض الطاعة     ،بالتقزم أمام اآلخر   دايا وال ر اله ه بنث  وتتزلف ل

   .تحت قدميه
الم ويهزمه      – آعربي – لكنه عمرو بن آلثوم شاعر مبدع    ارز الع  ظاهرة صوتية يب

حديثة،  شعرا وسياسة وبيانات  في عصرناتكرري ويملكه ويسحقه ويعجنه بالهراء،  
ورة ورمي العدو في البحر، أو إحراق نصفه،                     ه  فهو الصمود والتصدي والث وأآل

م ي    )أحمد مطر ( النهاية آما قال     أيضا، وفي  ر      ع الثور ل ه الحظي عمرو   .ةد ولكن تبعت
  :  يقول في معلقته الرائعةفهو ) شعرا(ومثال للعقل العربي اليوم بن آلثوم نموذج 

     فنجهل فوق جهل الجاهلينا   أال ال يجهلن أحٌد علينا    
     نكون لقيلكم فيها قطينا        باي مشيئٍة عمرو بن هند
         تطيع بنا الوشاة وتزدرينابأي مشيئٍة عمرو بن هند

  :قولثم ي
  ونحن العازمون إذا عصينا              ونحن الحاآمون إذا أطعنا
   ونحن اآلخذون بما رضينا            ونحن التارآون لما سخطنا

  وآان األيسرين بنو أبينا                    وآنا األيمنين إذا التقينا
  :ثم يقول

   لي بأبطحها بنيناقبابًا                         وقد علم القبائل من معد
  وأنا المهلكون إذا ابتلينا                       بأنا المطعمون إذا قدرنا
  وأنا النازلون بحيث شينا                      وأنا المانعون لما أردنا
  وأنا اآلخذون إذا رضينا                     وأنا التارآون إذا سخطنا
  وأنا العازمون إذا عصينا                    وأنا العاصمون إذا أطعنا

  ويشرب غيرنا آدرًا وطينا           ونشرب إن وردنا الماء صفوًا
   ودعميا فكيف وجدتمونا                    أال أبلغ بني الطماح عنا 

   أبينا أن نقر الذل فينا                  إذا ما الملك سام الناس خسفًا



 ٤٥

   وماء البحر نملؤه سفينا                   مألنا البر حتى ضاق عنا
  تخر له الجبابر ساجدينا                        إذا بلغ الفطام لنا صبٌي

  
رأ   د ، هذه القصيدة الرائعة   من يق ين     وبالتحدي درك ال  آخر بيت ا ي ة   فيه ة الجاهلي عقلي

 جنكيز  حتى أو   ،ن أن قائلها آسرى أو قيصر      من يقرأ المعلقة يظ    ..المملوءة بالهراء 
 هتلر ، أوهوالآوالسفاح حتى صالح الدين، أو خان أو معاوية أو هارون الرشيد أو 

ون  غيرهم ممن ال يعرفون للحدود عناوينا، ممن آانوا يسيح           أو ،أو السفاح ستالين  
د         آالطوفان في البحر والبر، ومن يبحث         ه تهدي من   عن سبب هذه القضية يظن أن

ة        ٍدزعيم يملك نصف األرض لخصم معت      ا الرواي  المعتمدة    يملك النصف اآلخر، بينم
  وما فيها من جيوش      ،القصيدةتقول أن هذه    )  األبيات والسبب معا   نقلت لنا (آوثيقة  
يقوم  من أجل صحن، .. أجل!!جل صحنالبحر سفينا آانت من أأتخمت  و،برمألت ال
وم يكتب المعلقات و             .مضيفهقتل  يعمرو ف  راه الي ات ي العنتر إنه العقل العربي الذي ن

ة            ،في وصف الذات   ة لآلخر في ذل دم الجزي ه يق م، لكن  وتهديد الجار واألخ وابن الع
ن   دويرها م اد ت ب يع ة مقل ات الجاهلي ل  .مخلف شعر فه ذا ال اهليه زعم    الج ا ي آم

 يغير الطريقة    يعلم ويبشر، وإنما   يسوغ أو يدافع، أو يمدح أو يهجو، أو        ( ال أدونيس
اة وال       ة الحي ات          السائدة في رؤي شأ صور وطاق ا تن ا مجازي ر تغييره الم، والتي عب ع

  )لتغيير العالم ماديا
 وأي طاقات يفجرها صحن، وأي عالم بشر     !؟ رؤية للعالم جديدة يقدمها متسول     أي

   ؟ لصحنل آشفه سوى الثأر الهمجي المتخلفبه عمرو بن آلثوم، أو مستقب
  .فليس في نظره شعرا )البعثة اإلسالمية(أما شعر 

ر                 شعر  ال ة من جذورها، ويغي ع الجاهلي اإلسالمي الذي آان يضيء المستقبل ويقتل
اة   ون والحي تهم للك داتهم ورؤي شر ومعتق صورات الب ر   ت ي نظ م ف شعر مه يس ب  ل

  : الفارغ والممجوج العربيعر اإلسالمي الذي تخلى عن النظم الش..أدونيس
            تخر له الجبابر ساجدينا إذا بلغ الفطام لنا صبٌي 

سنة في        اثالث ًاطالشعر الذي شكل خ    رآن وال د الق الم     بع ل وفي ت     ، إضاءة الع عريب  ب
ًا ليس بشعر             ..العالم ليس بشعر    ،الشعر الذي رافق الفتوحات وآشف المستقبل حق

  .، وأدونيس ال يطيقهماألنه ارتبط بعصر النبوة والخالفة الراشدة
ل الحديث عن       ه    أدونيس  إتهام  لكن قب د من   أو تبرئت ة   ال ب إن  ، ذآر األدل ذا   وإال ف ه

  .الحديث يعتبر نوعا من التجني واألحكام المسبقة والجاهزة
  نماذج شعرية تفضح غل أدونيس

ا، لكنني سأآتفي ببعضها، ألن الهدف من                 إحصائيا وإبداعياً   األدلة أآثر من أذآره
دى اغلب المفكرين العرب في        الحديث عن أدونيس هو الكشف      عن عقلية سائدة ل

وبيان العقلية ..  أوصال التاريخ، وربط أسوأ ما فيه، وتقديمه على أنه التاريختقطيع
از        اإلنشائية المدهشة والفارغة في الوقت نفسه           ا بامتي ع به ، وأدونيس    التي يتمت

المواقف،                    متفوق ة ب ة المحتقن شائية الجميل ة اإلن ذا النوع من الكتاب ه و في ه  توجي
ة و       الت حكامه أل  وطائفيته ميوله العقائدي  ا علمي ة ي يدعي أنه ل و   نقدي ا     ب ة آم إبداعي
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ا              ال يحتاج إلى تكلف لكشفه،       سنرى ر في تجاوزن دا ال أآث ان سيكون تمهي  وهذا البي
  . ومحترمإلى طرح جاد

ن      ر م الميون أآث شعراء اإلس دد ال غ ع سين(بل اب   ) خم سب آت اعرا ح اني ش أغ
ين      تتضمن هذه القائمة شعراء اعتبرهم بعض النقاد أشعر          األغاني،   العرب، ومن ب

حسان بن ثابت والخنساء وآعب بن مالك     : قامات شعرية مبدعة أمثال    هذه األسماء 
ة            وآعب بن زه    د اهللا بن رواحة والحطيئ ر وعب ذي حمل          ي ا ال رهم، فم ل وغي وجمي

  ؟ اإلسالميةأدونيس إلى تجاهل شعر تلك المرحلة
ي  اء  ف ى عن اج إل سبب ال يحت ري أن ال شرو نظ ل صاحب م ص، فالرج ع ع يت ادم م

ة          التوجه اإلسالمي  ة الديني اث الثقاف اإلسالمية فقط   ، وهو آما مر معنا يطالب باجتث
ل إن           من أجل أن تنشأ الحداثة     ة في        ، وإال فلن تقوم لها قائمة، ب الرجل يمجد الوثني

  . غير العالم حتى ولو تجاهل المنجز اإلسالمي العظيم والذي ،مقابل التوحيد
يهم           من خالل هذه المعطيات ال       يمكن ألدونيس أن يقدم لمريديه وقرائه ما قد يوقظ ف

ة       ذلك اإلبداع األسالمي في مجال الشعر، فهو شعر خطير جدا يثير ليس فقط العاطف
 وال يعيد فقط ترتيب أولويات العربي اليوم        والذاآرة والحنين إلى تلك المرحلة البكر،     

ه ينسف آل مشاريع أد           ..ليتمكن من النهوض مجدداً       ل إن ه حو      ب ل ونيس ومقوالت
ارئ   النص والشعر والفكر، فالشعر اإلسالمي     ا          يحمل الق  إلى مواقع للتأمل يتجاهله

شعر           ر، ال ذا دون تفكي ا هك رين تجاهله ن اآلخ د م ا، ويري ستخف به يس وي أدون
ا      ه في     ومشاعر وعالقات وعواطف      تسجيل    :اإلسالمي آالشعر الجاهلي تمام ، لكن

ع األ   ة واس المي الرؤي المي ع قاإلس دا لعالق  ،ف صورا جدي دم ت اهللا   يق سان ب ة اإلن
 يحمل مشروعه     ا بعد الحياة، الشعر اإلسالمي      بل وم  ..الحياةبالكون و بواإلنسان  بو

 وسائر المصطلحات التي ساهمت       ،قليميةقبيلة والعشيرة واإل  التتأخر   حيث   ميالعال
شروع  لتفسح المجال للم  ،اهمت في جمعهم  س أآثر مما    – آأمة   – في تمزيق العرب  

شعر الجاهلي          وهي   ، الال حدود  يتدفق نحو اإلسالمي ل  ة عن ال اق غائب و لفت     ،آف  ول
 وال  إليها وأنصفها لهدم مشروعه الحداثي الال إسالمي        المعجبين به  نظرأدونيس  

ي  ول الالدين د،أق ي    ..  وأعي ال دين ول ال المي وال أق ال إس يس ال شروع أدون  ألن .م
م   ا     ولن يجرؤ     يجرؤ  أدونيس ل ة و   لتص على ا  يوم  حتى   وأالمسيحية   ال  دي لليهودي

اد تصاب بالرمد من التحديق               ه تك ا عين ل،      البوذية بينم شعر   ونماذج  بجائزة نوب  ال
ا           والت  ،ل فترة البعثة والخالفة الراشدة    اإلسالمي خال  ا أدونيس شعرا مهم ي ال يراه

ي  ل  –ه د التأم اذج – عن شروعه   نم يح بم ة   تط شاعر األم ا لم افي بتحريكه  الثق
ا أيضا       تهاوطاقا ا ورد فعله راه هو ومن يحمل مشر                ، وفعله ا ي عه، و إلى عكس م

اة اإلسالمية، فالقاعدة اإلسالمية تقرر                    ة الحي ه في محارب فمن  (ولست أصادر حق
دين      (و) شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر     راه في ال ه استغفال          ) ال إآ لكن ليس من حق

افي      مدع ، بأسلوب ديكتاتوري  ، عليه القارئ وفرض إيديلوجيته    يا ممارسته لفعل ثق
  .  الديكتاتورياتمنحطا من نوعا ذلك يمارس، ألنه ب)النقد(يسميه 
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دما ع وعن صا ا وق ن الق ة م ى مجموع اره عل ائدختي عرا حقيقي ا ش ي ، يراه ع ف  جم
األغاني :  قول عروة بن الورد اختارحيثمختاراته بين التناقض والتحيز الممقوت، 

٧٣ – ٣:  
     وأنت امرؤ عافي إنائك واحد       ة     إني امرؤ عافي إنائي شرآ

  بجسمي مس الحق والحق جاهد أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى      
  وأحسو قراح الماء والماء بارد      أفرق جسمي في جسوم آثيرة  

 النظم يعتبره أدونيس شعرا، ، هذاهذا الشعر البارد المباشر الواضح وغير الموحي 
  . فهو شعر، وعروة جاهلي إذًا ألن قائله عروة؟لماذا

  :   األبيات التي تليه هي
   إنَّ الجلوَس مع العياِل َقِبيُح      خاِطْر بنفِسك َآْي ُتصيَب غنيمًة    

    واْلَفْقُر فيه مذلة وفضوح      فالماُل فيه تجلٌَّة وَمَهابٌة               
ات  ذه األبي يس  ه ا أدون رودة، يعتبره ر ب عراألآث ط ش و  ا، فق روة وه ا ع  ألن قائله

يس  ل أدون ا مقت ا، وهن سابق تمام اهلي، آالبيت ال ة، ج ه القبيح زه وأيديلوجت  وتحي
. وهو إسالمي مخضرم     لعروة، بل لشاعر إسالمي هو النمر بن تولب           ليس  البيت  ف

   ١٧١ – ١آما نسبه في الصناعتين الكتابة والشعر 
ه شعرا       ولن أآون آأدونيس في تمجيده للجاهلي على حساب اإلس          رغم آون المي، ف

شعر،   ى ال ه إل نظم من ى ال رب إل ه أق وة إال أن ري ومباشر من عصر النب و تقري فه
  . اإليحاء فيه ضعيفة جدا مقارنة بنسبة التعليم والتلقينوواضح ونسبة

ه        إنني أشم رائحة آريهة في نقد أدونيس       ة ل د ال عالق د،      ، فهذا النق شعر وال بالنق  بال
رر  ي  ها ضد اإلسالم    أشعر بأشياء بغيضة يضمر     ، وهي في نظري تنفضح        دون مب

ة من شعر العصر اإلسالمي األول، وهي نماذج       الرائعة عند قراءتنا للنماذج    التالي
ات، وهو    حداث والخرائط واألسماء والل     ساهمت في تغيير العالم والتصورات واأل      غ

  .عصر تخنق قصائده أدونيس
تح       قا  ..هذه أبيات لحسان بن ثابت شاعر النبي             ل ف ا قب أآثر من عام       مكة  له ،  ب

زور الم  ضت أن ي ريش ورف صلبت ق دما ت رامعن سجد الح ة والم  ،سلمون الكعب
شا      آل العرب  حقوق ا من     حق ليمارسوا ة، لكن قري ذا الحق     في الجاهلي صادرت ه

داعا،  شعر إب اء لل رة من االنتم ا يصادر أدونيس تلك الفت ط، آم على المسلمين فق
ا آان   قريش ذلك   رفضت   ك المهاجرين المشردين يمس       ت ترى أن طواف أولئ       ألنه
، وهم الذين آانوا يتلبطون تحت سياطها باألمس، عندها أبدع حسان شعرا             آرامتها
ه يكشف  و نبي ن يهج ريش ولم ي داح   أن ال،لق ا ف ا آم أرا جاهلي ست ث ضية لي س ق
راء سوسوالغب ارات الب ست ، وث ا لي ضية إنه تائم، هنق باب وش شروع  س اك م

الم        ..  الشعر اليوم  حضاري يخوضه  ا وراء الع اك   ..تصور جديد للكون والعالم وم  هن
هناك واقعية في التعامل    ..  ال جاهلية ووثنية عمياء    ، وثقافة علمورسالة ونبي ودين    

   . في النهاية، لكن األمر بيد اهللا خالق اإلنسان والكونمع الخصم، وتخطيط وعمل
    :وصفاآشفا ال ) ٣٨ – ٤المعجم الكبير  (يقول حسان 

  وعند اهللا في ذاك الجزاء     هجوت محمدا فأجبت عنه   
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   رسول اهللا شيمته الوفاء        هجوت محمدا برا حنيفا   
     لعرض محمد منكم وقاء     فإن أبي ووالده وعرضي   

   تثير النقع من آتفي آداء     ثكلت بنيتي ان لم تروها      
   أآتافها األسل الظماءعلى    ينازعني األعنة مصعدات    
    تلطمهن بالخمر النساء       تظل جيادنا متمطرات        
   وآان الفتح وانكشف الغطاء   فإن أعرضتم عنا اعتمرنا 

        يعز اهللا فيه من يشاء     وإال فاصبروا لضراب يوم  
  يقول الحق ليس به خفاء         وقال اهللا قد أرسلت عبدا

  هم األنصار عرضتها اللقاء  ت جندا     وقال اهللا قد يسر
      سبابا أو قتاال أو هجاء            تالقي من معد آل يوم

     ويمدحه وينصره سواء  فمن يهجو رسول اهللا منكم   
   وروح القدس ليس له آفاء وجبريل رسول اهللا فينا     

  
ذا    وهو يتجاهل أن     !!!هذا الشعر في نظر أدونيس إناء قبيح       شعر من الجدة    في ه ال

ل      الما ردات ذات دالالت  تعرفه الشعرية العربية من قب دة غيرت   وإيحاءات  ، مف جدي
  :، تبشير بجديد وإنجاز لم يسبق على المستوى العربيالعالم

  . يباع الشعر ويشترى على بالطه ليس بملك..هناك رسول هللا
يس  د ل ارمحم فاحبجب اغوت وال س ل   ، وال ط ه س ى أن سه عل دم نف رة وال يق يل أس

 .هورسول  هللا مجرد عبد باختصارإنهعظيمة، 
ون                  ان ل ا آ هناك دولة ذات مشروع حضاري ينضوي تحتها من اختار اإلسالم مهم

 .وال جنسه
صار  ا األن ست   بقبائله شروع اإلسالمي، ولي ي الم ة ف دة إيجابي ة واح شروعا لبن م

ارات  م  تشتعل بينه   ، أو العكس   خزرج ال يا لتصفية أوس د    ا الث   من أجل    ماء وتسيل ال
 . آلمة آما في الجاهليةحصان أو حمار أو حتى

ه،            اإلسالم دين جديد يدعو للسالم، لكنه        دفاع عن نفسه وحقوق يملك القدرة على ال
 .وسيحشد ما يستطيع حشده من أجل ذلك

ة وال                       د العاطف م تع دماء، ول ام الحروب وسفك ال لم يعد الهجاء أو التنقص سببا لقي
د  ادات وال التقالي رح      الع ي ط ة تعن ة، والحقيق اء بالحقيق الم ج صل، اإلس ي الفي  ه

ة      ن األدل ر م ل الكثي ة، اإلسالم يحم ة دون أدل ة، وال إجاب ن اإلجاب ا ع ئلة بحث األس
 .ويحرض على الوصول إليها

ين قول الحريش التميمي          ر الذي رافق فتح مكة ومع      اإلسالمي ومن الشعر   –آة حن
   : ٣٦ديوان  الحماسة 

  حنينا وهي دامية الحوامي  مسومات         شهدن مع النبي 
   سنابكها على البلد الحرام         ووقعة خالد شهدت وحكت   

      وجوها ال تعرض للطام       نعرض للسيوف إذا التقينا     
     إذا هر الكماة وال أرامي    ولست بخالع عني ثيابي          
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  رات بالعضب الحسامإلى الغ  ولكني يجوب المهر تحتي       
ين  قول عباس بن مرداس                     وم حن شعر اإلسالمي ي ة    (ومن إبداعات ال اريخ مدين ت

   : في هذه القصيدة الرائعة والجديدة)٤٢٢ – ٢٦دمشق 
  مثل الحماصة أغضى فوقها الشعر        ما بال عينك فيها عائر سهر    

  ا طورا وينحدر    فالماء يغمره       عين تأوبها من شجوها أرق         
      تقطع السلك منه فهو يبتدر              آأنه نظم در عند ناظمة           

  ومن جفا دونه الصفوان والحفر         أبعد منزل من ترجو مودته         
   وزاد عليه الشيب والزعرولى          دع ما تقادم من عهد الشباب فقد   

   ومن سليم ألهل الفخر مفتخر               واذآر بالء سليم في مواطنها   
  دين الرسول وأمر الناس مشتجر         قوم هم نصروا الرحمن واتبعوا   
     وال تخاور في مشتاهم البقر             ال يغرسون فسيل النخل وسطهم 
  في حرة حولها األعطان والعكر           إال سوابح آالعقبان مقربة         

  وحي ذآوان ال ميل وال ضجر           فاف وعوف في منازلها     خيدعى
   ببطن مكة واألرواح تبتدر               الضاربون جنود الشرك ضاحية   
      نخل بطاهر البطحاء منقعر             حتى دفعنا وقتالهم آأنهم          

  زا عند اهللا مدخر     للدين ع           نحن يوم حنين آان مشهدنا        و
  والخيل ينجاب عنها ثابت آدر            إذ نرآب الموت عصا من بطانيه 

  آما مشى الليث في غاباته الخدر                الضحاك يقدمنا   تحت اللوا
  تكاد تأفل منه الشمس والقمر            في مأزق من مجر الحرب آلكلها 

    بالحق ننصر من شئنا وننتصر              فقد صبرنا بأوطاس أسنتنا   
   لوال المالئك ولوال نحن ما صبروا        حتى تصبر أقوام لحربهم        
        إال قد أصبح منا فيهم أثر             فما يرى معشر قلوا وال آثروا  

  
  :١٠٦ - ٢٨تاريخ دمشق  -شاعر اإلسالم عبد اهللا بن رواحة يقول

      إذا انشق معروف من الفجر ساطع آتابه  وفينا رسول اهللا يتلو
          به موقنات أن ما قال واقعارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا    
    إذا استثقلت بالكافرين المضاجعيبيت يجافي جنبه عن فراشه     

ة الرائعة لكعب             القبيح  ومن الشعر    ه أدونيس هذه االعتذاري ر الذي اليعترف ب  زهي
  :)٢٣٦عرب جمهرة أشعار ال(

   متيم إثرها لم يفد مكبول                     بانت سعاد فقلبي اليوم متبول
  إال أغن غضيض الطرف مكحول         وما سعاد غداة البين إذ رحلوا 

  ال يشتكي قصر منها وال طول               هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة   
  نه منهل بالراح معلولآأ             تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت

  صاف بأبطح أضحى وهو مشمول    شجت بذي شبم من ماء محنية  
  من صوب سارية بيض يعاليل         تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه 

  موعودها أو لو أن النصح مقبول         أآرم بها خلة لو أنها صدقت 
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  خالف وتبديلفجع وولع وإ                 لكنها خلة قد سيط من دمها  
  آما تلون في أثوابها الغول               فما تدوم على حال تكون بها  
   إال آما يمسك الماء الغرابيل             وال تمسك بالعهد الذي زعمت
  إن األماني واألحالم تضليل               فال يغرنك ما منت وما وعدت

  ما مواعيدها إال األباطيلو              آانت مواعيد عرقوب لها مثال  
  وما إخال لدينا منك تنويل             أرجو وآمل أن تدنو مودتها      

  :ثم يقول
  إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول         يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم    

  ال ألهينك إني عنك مشغول                     وقال آل خليل آنت آمله  
  فكل ما قدر الرحمن مفعول                با لكم   فقلت خلوا سبيلي ال أ

  يوما على آلة حدباء محمول         آل ابن أنثى وإن طالت سالمته   
  والعفو عند رسول اهللا مأمول             أنبئت أن رسول اهللا أوعدنى 

  فيها مواعيظ وتفصيل  القرآن        اهللا الذي أعطاك نافلة مهال هداك
  أذنب وإن آثرت في األقاويل         أقوال الوشاة ولم      ال تأخذني ب

  أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل           لقد أقوم مقاما لو يقوم به     
  من النبي بإذن اهللا تنويل                     لظل يرعد إال أن يكون له  

  يلفي آف ذي نقمات قيله الق           حتى وضعت يميني ال أنازعه  
  وقيل إنك منسوب ومسؤول               ولهو أهيب عندي إذ أآلمه  

  ببطن عثر غيل دونه غيل         من ضيغم من ضراء األسد مخدره 
  لحم من القوم معفور خراديل          يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما

  أن يترك القرن إال وهو مفلول               إذا يساور قرنا ال يحل له 
  وال تمشى بواديه األراجيل             تظل حمير الوحش ضامزة منه

  مطرح اللحم والدرسان مأآول           وال يزال بواديه أخو ثقة      
  وصارم من سيوف اهللا مسلول          إن الرسول لنور يستضاء به  

  ببطن مكة لما أسلموا زولوا         في عصبة من قريش قال قائلهم  
  عند اللقاء وال ميل معازيل              ما زال أنكاس وال آشف وا فزال

  من نسج داود في الهيجا سرابيل        شم العرانين أبطال لبوسهم     
  آأنها حلق القفعاء مجدول                 بيض سوابغ قد شكت لها حلق
   نيلواقوما وليسوا مجازيعا إذا             ال يفرحون إذا نالت رماحهم   

  ضرب إذا عرد السود التنابيل     هم يمشون مشي الجمال الزهر يعصم
  وما لهم عن حياض الموت تهليل          ال يقع الطعن إال في نحورهم 

  
ومن الشعر القبيح عند أدونيس هذه القصيدة الرائعة ألبي سفيان بن الحارث ابن                  

د     عم رسول اهللا وهو يعتذر منه عليه السالم، بعد أن ع          و سفيان ق ان أب فى عنه، وآ
ن          ان م ى يموت صحراء حت ي ال ه ف ه مع ده ويتي ذ ول سامحه أن يأخ م ي ف إن ل حل

  :٥٤٣ - ٣يقول أبو سفيان ابن آثير . .العطش
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      لتغلب خيل الالت خيل محمد            لعمرك إني يوم أحمل راية         

   أواني حين أهدي و أهتدي فهذا         لكا لمدلج الحيران أظلم ليله         
     مع اهللا من طردت آل مطرد           هداني هاد غير نفسي و نالني       

  أدعى و إن لم أنتسب من محمدو      أصد و أنأى جاهدا عن محمد          
       و إن آان ذا رأي يلم و يفند          هم ما هم من لم يقل بهواهم         

  مع القوم ما لم أهد في آل مقعد        ت بالئط            أريد ألرضيهم و لس
  غيري أو عدي:  وقل لثقيف تلك                   فقل لثقيف ال أريد قتالها     

    وال آان عن جرا لساني و ال يدي     ما آنت في الجيش الذي نال عامرا ف
  ءت من سهام و سردد نزائع جا     قبائل جاءت من بالد بعيدة                

  
ة الراشدة   النبوية  ما يجعل أدونيس يتجاهل اإلبداع في فترة البعثة         وم  تنوع   والخالف

فتوحات وآأنها تسابق   المسافات التي قطعتها والمناطق التي اآتشفتها،        و ،قصائدها
 خلقت تلك يلك األجواء الجديدة الت أدونيس هو ت  ما يرعب .. قياسية الزمان والمكان  

ذي يسمى         اإلبداعات ي،    – مجازا    – وخلقت العقل الجديد ال ا أجواء      العقل العرب  إنه
  :ن يفرغ من قولهلشاعر العربي الجاهلي ما إ فقد آان اعلى غير مثال سابق،

  إذا بلغ الفطام لنا صبي     تخر له الجبابر ساجدينا
د   ليتسول ع   ، وموائدهم إال ويطوي قصائده األخرى قاصدا بها بالط أولئك الجبابرة         ن

أن                    ع على هذه النماذج يشعر ب أبوابهم ويأآل من فتات موائدهم، وهي تجعل المطل
الشاعر العربي يمارس بالشعر تزييف الحياة ال خلقها، وتكريس التخلف ال الكشف         

  . عن القادم
أر              د ذلك المتسول وال المزيف وال المتخلف بالث م يع ، أما شاعر البعثة اإلسالمية فل

دع الجهل وال المسكون ب ى مب ه النص اإلسالمي إل د حول فوق جهل الجاهلين، لق
ة      ..لم والتصورات والمباديء واألفكار   آخر، مبدع يعيد خلق العا     ة النبوي  شاعر البعث

ا       ه وغروره ى أمت م عل و األم سول، وزه ي ذل الت رة العرب ن ذاآ ا م ة مح والخالف
 طاياه، وال االسم  ذلك االسم الذي يسيل اللعاب لع  تجاهه، لم يعد اسم آسرى    وتعاليها  

ذ أن           .. رائص العربي عند ذآره   المخيف الذي ترتعد ف    ة من لم يعد لكسرى تلك المهاب
 ، وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده      ،إذا هلك آسرى فال آسرى بعده     : (قال عليه السالم  

  )١١٣٥ – ٣ البخاري   صحيح– والذي نفسي بيده لتنفقن آنوزهما في سبيل اهللا
ذا    ،   عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       اتم الطائي  عدي بن ح   ذات يوم آان   عدي ه

ة، فهو                       ة االجاهلي ر شيئا من سلوآياته المادي م تغي آان نصرانيا، لكن النصرانية ل
راء ولكن لنفسه، آانت المسيحية                       دين ليس للفق يأخذ من قومه الضرائب باسم ال

: ير يقول عدي  مثالحوارال بالنسبة له مجرد فكرة آبقية العرب، ولما أسلم حدث هذا        
ة                ( ه الفاق اه آخر       ،بينا أنا عند النبي صلى اهللا عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إلي م أت  ث

ا         : يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت     :  فقال .فشكا قطع السبيل   د أنبئت عنه ا وق م أره  .ل
ة ال                       : قال رة حتى تطوف بالكعب ة ترتحل من الحي رين الظعين اة لت فإن طالت بك حي
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د سعروا                    –ال اهللا   تخاف أحدا إ   ذين ق أين دعار طيئ ال ين نفسي ف  قلت فيما بيني وب
وز آسرى            –البالد   تحن آن اة لتف ال    آسرى   : قلت .  ولئن طالت بك حي : بن هرمز؟ ق

  ) ١٣١٦ – ٣ البخاري -آسرى بن هرمز
دعار              ا   -  وهم  ،آان عدي يحدث نفسه بشيء آخر أقل خطورة من آسرى إنهم ال  آم

تح الب  ي ف ن حجر ف ول اب و - ٦١٣ – ٦اري يق ع داعر وه ث : (جم شاطر الخبي ال
سد  اتم          .. المف ن ح دي ب ا ع شهورة منه ة م ىء قبيل ق، وط اع الطري راد قط والم

انوا يقطعون الطريق على من مر                        ين العراق والحجاز وآ ا ب المذآور، وبالدهم م
ة                      ر خائف يهم وهي غي ذلك تعجب عدي آيف تمر المرأة عل  )عليهم بغير جواز، ول

 ويمضون آالسيل خلف سعد بن أبي وقاص            ،غير أحوال طيء باإلسالم   ومع ذلك تت  
ذي أتى بهؤالء األعراب  ما الساءل قائد جيوش األآاسرة رستمنحو بالد آسرى، فيت

  ن بقصائدهم  باألمس على غزوه اليوم؟ يجرؤ هؤالء المتسولو آيف؟المتسخين
ا رجال       أن اب  :أرسل رستم قائد جيش الفرس إلى سعد بن أبي وقاص              (لقد   عث إلين

ه الترجمان واسمه            ، فبعث إليه ربعي بن عامر     .نكلمه ويكلمنا  ال ل  فلما انتهى إليه ق
ا     ؟ ما جاء بكم   :عبود من أهل الحيرة    ال اهللا ابتعثن ا لنخرج من شاء            ، ق  واهللا جاء بن

ان إلى     ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها     ،من عبادة العباد إلى عباد اهللا       ومن جور األدي
 فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه        ، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه      ،عدل اإلسالم 
ا       ،ورجعنا عنه  ا دونن دا حتى نفضى إلى               ، وترآناه وأرضه يليه اه أب  ومن أبى قاتلن
 الجنة لمن مات على قتال والظفر لمن بقي      : قال ؟ وما موعود اهللا   : قال .موعود اهللا 

  ) ٢٤٢ – ١جمهرة خطب العرب  –
أدونيس وأرآون    لكنه ليس متسوال   ،ان شاعرا ربعي هذا آ   سا آ م   ، على بالط فرن ول

 ربعي إلى آفاق ال حدود لها، حوالالقرآن والسنة  . باللقمةينأفقه وفكره محدوديكن 
د أن   ي ال تعرف التوقف، إنه يقول تفكان رستم وجيشه مجرد محطة في رحلته ال    بع

ي        ها ف تقط أنفاس ه تل ت خيل ارس وتوقف سرى وف اوز آ ل  تج ة آاب مة  مدين  عاص
  :)٤٩ – ١٨تاريخ مدينة دمشق ( أفغانستان اليوم

   روا من المروين إن آنت جاهال       هال  نحن وردنا من هراة منا
   وطوس ومرو قد أزرنا القبائال        وبلخ ونيسابور قد شقيت بنا 

    نفضهم حتى احتوينا المناهال           أنخنا إليها آورة بعد آورة 
  غداة أزرنا الخيل ترآا وآابال            ه عينا من رأى مثلنا معا فلل

ي أوحت  واء الت ن األج شعر اإلسالميب وم ة  ،ال شف جدلي ي تك اورة الت ذه المح  ه
 الية تتجسد أمامنا  يعيشها غير العرب عند حديثهم عن العرب دون إسالم، وهي إشك          

وم، هذه المح            ين    اليوم في رؤية الغربي للعالم العربي الي ملك   دجرد يزاورة جرت ب
ا يتضح االس      ، بن زرارة    المغيرة ينوبفارس   ا هو            وفيه تعالء الفارسي على آل م

ا   ي، وفيه ان لعرب ة بي ي حقيق الم –العرب ة – دون اإلس سياسي  وحقيق ه ال  نظام
  .  في واقعنا اليوم، سواء في الجاهلية أوواالجتماعي

أشقى وال أقل عددا وال أسوأ ذات   إني ال أعلم في األرض أمة آانت        : (يقول يزدجرد 
ارس وال تطمعون                    اآم، ال تغزوآم ف بين منكم، قد نوآل بكم قرى الضواحي فيكفونن
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أن تقوموا لهم، فإن آان غرور لحقكم فال يغرنكم منا، وإن آان الجهد دعاآم فرضنا               
م                    ا يرفق بك يكم ملك ا عل  –لكم قوتا إلى خصبكم، وأآرمنا وجوهكم وآسوناآم وملكن

إنك قد وصفتنا : (فأجابه المغيرة بن النعمان بقوله) ٢٤٠ – ١ة خطب العرب   جمهر
ا                     ا، وأم صفة لم تكن بها عالما، فأما ما ذآرت من سوء الحال فما آان أسوأ حاال من
جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، آنا نأآل الخنافس والجعالن والعقارب والحيات فنرى             

ار             ذلك طعامنا، وأما المنازل فإنما هي ظهر       ا من أوب ا غزلن  األرض، وال نلبس إال م
ان    ،اإلبل وأشعار الغنم، ديننا أن يقتل بعضنا بعضا   ويغير بعضنا على بعض، وإن آ

أحدنا ليدفن ابنته وهي حية آراهية أن تأآل من طعامنا، فكانت حالنا قبل اليوم على                
ه ومو   سبه ونعرف وجه ا نعرف ن ا رجال معروف ك، فبعث اهللا إلين رت ل ا ذآ دهم  .ل

ا  ، وبيته أعظم بيوتنا، وحسبه خير أحسابنا   ،فأرضه خير أرضنا   ر قبيلتن  ، وقبيلته خي
 فدعانا إلى أمر فلم ، أصدقنا وأحلمنا:وهو بنفسه آان خيرنا في الحال التي آان فيها

ا ، أول من ترب آان له وآان الخليفة من بعده .يجب أحد  ذبنا  ، فقال وقلن  ، وصدق وآ
 فقذف اهللا في قلوبنا التصديق له واتباعه فصار ،ال آانيئا إ، فلم يقل شوزاد ونقصنا

 فقال  ، وما أمرنا فهو أمر اهللا     ، فما قال لنا فهو قول اهللا      ،فيما بيننا وبين رب العالمين    
ا اهللا وحدي ال شريك لي        :لنا إن ربكم يقول    م يكن شئ وآل شئ       ، إني أن  آنت إذ ل
ك اال وجهي ل ،هال صير آ ي ي ل شئ وإل ا خلقت آ تكم ، شئ وأن ي أدرآ  وإن رحمت

د الموت من عذابي                    ا أنجيكم بع  ،فبعثت إليكم هذا الرجل ألدلكم على السبيل التي به
د الحق          .وألحلكم داري دار السالم     الحق من عن ه جاء ب ه أن ال من   ، فنشهد علي  وق

يكم             ا عل ه م م وعلي م           ،تابعكم على هذا فله ما لك ة ث ه الجزي  ومن أبى فاعرضوا علي
نكم        ،نعون منه أنفسكم  امنعوه مما تم   م بي نكم       ، ومن أبي فقاتلوه فأنا الحك ل م  فمن قت

اوأه            ة        ،أدخلته جنتي ومن بقي منكم أعقبته النصر على من ن اختر إن شئت الجزي  ف
ت صاغر  د وأن سك ،عن ي سلم فتنجي نف سيف أو ت رد. وإن شئت فال ال يزدج  : فق
ذا ل ه ستقبلني بمث تكم؟أت ل لقتل وال أن الرسل ال تقت دي ال ش، ل م عن ال.ئ لك م ق  : ث

 احملوه على أشرف هؤالء ثم سوقوه حتى يخرج من     :ائتوني بوقر من تراب فقال    
   )٢٤٠ – ١ جمهرة خطب العرب –باب المدائن 

راب يزدجرد   اإلسالميون  لقد خرج هؤالء      ون ت أنهم يسحبون أرض  يحمل الده   وآ  ب
ل حل       ابز، ب اخرة وتن دل ومف ة ج ون معرآ م يك م ل ه، ألنه ن تحت قدمي الة م م رس

  .وتصميم على إيصال تلك الرسالة وتحقيق ذلك الحلم
دعوا في إنجازاتهم وفتوحاتهم          ،ن في قصائدهم  اإلسالميو وقد أبدع الشعراء    آما أب

ي صنعها اإلسالم ل أن الت اقهم قب ي أعم ا ف عرا وفتح ل  اإلسالم .يجسدوها ش يحم
يمن أحدهم  األمس تحت وصاي    .. من ال ة التي آانت ب ارس أو  من عمق العروب ة ف
روم  ره في نشر رسالته وتقويض عهد  ،ال   إلى أرض القادسية آي يحتفل مع غي

ارس                ط ل توغل في أرض ف ذلك ب م يكتف ب م واالستعباد والتخلف، ول ويل من الظل
 مع النص إلى        المرادي  ليجتث رأس الطاغية بسيفه، لقد وصل قيس بن المكشوح         

ا إال مستجديا        على مسافات آان الشاعر العربي في الجاهلية ال يجسر         الوصول إليه
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ه مع النص اإلسالم         ولو شعرًا،   أن يحلم بها  لم يكن بإمكانه     ..مستطعمًا ي حول   لكن
   .األحالم إلى محطات ال آفاق

طريقه  ليزيحه عن بكل جبروته..  اليمني يالحق بنفسه ملك فارس نفسه      هاهو قيس 
ا    ات، ه رف النهاي ذي ال يع نام ال يس دون أص ص  دون جاهل..هو ق ة ي وك ي رع المل

     : ولكن باعتناقه للقرآن والسنة، إنه يقول،بن آلثومبيمينه، ال بهراء 
  بكل مدجج آالليث سام         جلبت الخيل من صنعاء تردى  
  إلى اليرموك فالبلد الشآم        إلى وادي القرى فديار آلب    

  يدوام  مسومًة دوابرها         القادسية بعد شهر       وجئن
     وأبناء المرازبة الكرام      فناهضنا هنالك جمع آسرى     

  قصدت لموقف الملك الهمام        فلما أن رأيت الخيل جالت  
    بسيف ال أفل وال آهام          فأضرب رأسه فهوى صريعا  
  وفعل الخير عند اهللا نامي        وقد أبلى اإلله هناك خيرًا      

شعر اإلسالمي       يس ع إنني أعذر أدون   دما يتجاهل ال رأ       ن دما يق  قول   ، ألن المتلقي عن
  :ن آلثومبعمرو 

         تخر له الجبابر ساجدينا       إذا بلغ الفطام لنا صبٌي 
ه،                      د يعجب ثالث بعجرفت ه، وق ا من قول فإنه قد يسخر منه، وقد يبتسم آخر متعجب

ان   الم أحد سيشعر بأجواء الشعر وهي تملك    لكن ال . وقد ..وقد ره   ،واإلنسان ك وتغي
د،   ن جدي ه م ه وتبني ا   وتهدم دح زعيم افق يم شاعر من صت ل يتملكه شعور المن س

 وهو أدرى الناس بأنه ، خالعا عليه صفات الشجاعة والحكمة والدهاء والكرم،خائبا
د أن يصفق          وأجمل التزييف،  أعذب الهراء، يقول   ان من      وينصرف المتلقي بع إن آ

ى،           بصق أو ي الصنف المرتزق نفسه،       ا أرق ان يحمل روحا وذوق األمر منوط      إن آ
رأ لقيس المرادي               ثقافة ا ب ا، لكن من يق  تلك القصيدة     إلنصات والقراءة التي يملكه

ا تتحد                        رام، هن ة الك ل من صنعاء مرورا برأس آسرى والمرازب التي تمتطي الخي
أ       المرتزقين والراقين منهم على حد سواء        –رؤية المتلقين    أثرا وت ا وت  ..ثيرا إعجاب

اط        لعالم بشعره وبفعله، محوال إياه    قيس يغير ا    إلى أفق ينهض بالواقع المكبل باإلحب
والعجز، فالمستقبل والماضي ال يحسب بالزمن ولكن باإلنجاز، وأدونيس ال يحتمل              

  .، وال يحتمل وجود محرض لتكراره، فليكن التجاهل إذننجازتكرار ذلك اإل
  : )٢٣٣ – ١٥األغاني  و٢٦١ح البلدان فتو(بشر بن ربيعة  يقول ومثل قيس

   وسعد بن وقاص علي أمير          بباب القادسية ناقتي   تحن
  رطويل الشذا آأبي الزناد قصي     وسعد أمير شره دون خيره   
     بباب قديس والمكر عسير          تذآر هداك اهللا وقع سيوفنا

  ي طائر فيطير  يعار جناح        عشية ود القوم لو أن بعضهم 
  أتينا بأخرى آالجبال تمور             آتيبة   إذا برزت منهم إلينا

         جمال بأحمال لهن زفير  ترى القوم فيها واجمين آأنهم   
  

  :أما القعقاع التميمي فيبدع في وصف االنتصار على الفرس بقوله
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 عاجم لشر ليال انتجت لال         ونحن حبسنا في نهاوند خيلنا     
  رجاال وخيال اضرمت بالضرائم    نا شعابا في نهاوند منهم    مأل

    فلم ينجه منها انفساح المخارم وراآضهن الفيرزان على الصفا  
من جهة الحيرة آانت     ): المقر( حول بلد اسمه     ١٧٤ – ٥  معجم البلدان  قال صاحب 

ام أبي بكر            د في أي ال    بها وقعة للمسلمين وأميرهم خالد بن الولي ه فق رضي اهللا عن
  :عاصم بن عمرو

    بأنهار وساآنها جهارا       ألم ترنا غداة المقر فئنا      
   إلى الفرات بما استجارا         قتلناهم بها ثم انكفأنا      

    فوارس ما يريدون الفرارا    لقينا من بني األحرار فيها  
  

د بن ال               ادة خال ة وهو تحت قي د في معرآتي    ويقول األسود بن قطب شيا "ولي  "أمغي
يس"و سبوق،"أل ر م صر غي ق ن ي تحقي شارك ف و ي دان "  وه م البل  – ١معج

٢٥٤" :  
      ويوم المقر آساد النهار    لقينا يوم أليس وأمغي                

    أشد على الجحاجحة الكبار        فلم أر مثلها فضالت حرب     
      بقية حربهم نهب اإلسار    قتلنا منهم سبعين ألفا               
     ومن قد غال جوالن الغبار    سوى من ليس يحصى من قتيل 

   
ا اإل       ولما التفتت جيوش الخالفة الراشدة إلى        شام التفت معه داع  ال  التفت شاعر     ..ب

اع التميمي     سالفروسية وفار  ة              الشعر القعق ان العرب في الجاهلي ًا بنصر آ  مبتهج
  ):١٦٦ – ٢تاريخ مدينة دمشق ( يوم اليرموك نل عفقا ،يرونه آالعنقاء

  آما فزنا بأيام العراق               ألم ترنا على اليرموك فزنا
  محرمة الجناب لدى النفاق         فتحنا قبلها بصرى وآانت 
  ومرج الصفرين على العتاق      وعذراء المدائن قد فتحنا   

    نهابهم بأسياف رقاق                    قتلنا من أقام لنا وفينا
  على اليرموك نفروق الوراق     الروم حتى ما تساوى  قتلنا 
  على الواقوصة البتر الرقاق      ضنا جمعهم لما استحالوا فخ

  إلى أمر يعضل بالذواق             غداة تهافتوا فيها فصاروا  
  

 رضي    بن الجراح   في الشام بقيادة أبي عبيدة     ركا المع من أول ) فحل(معرآة  وآانت  
ذي يقول   علقمة بن األرت العبسي     ، وآان ضمن جيشه الشاعر    اهللا عنه  اإلصابة  ( ال

  :)١٣٥ – ٥في تمييز الصحابة 
  من الروم معروف النجار منطق              ونحن قفلنا آل واف سبيله

  زواجنا لم تطلقوأبنا الى أ                 ونحن طلقنا بالرماح نساءهم 
  آفاحا وآف قد أطيحت وأسوق            رهقته سيوفنا يل أوآم من قت
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ة يواجه مع           وفي معرآة أجنادين     اد بن حنظل آان أحد شعراء الفتوح اإلسالمية زي
 وآان هرقل في     ،)أرطبون( بقيادة القائد الرومي     ،جنود اإلسالم مائة ألف من الروم     

اال شديدا    فقاتل المسلمون  ،مدينة حمص  ه جيوش    قت روم اآتسحوا ب ، هموهزم و  ال
د المطلب وعكرمة      واستشهد من المسلمين   بن أبي جهل     عبد اهللا بن الزبير بن عب

د إلى هرقل          أخبار القائد    والحارث بن هشام، ولما وصلت       هرقل  ملئ خالد بن الولي
ة الشاعر فقال ،  فهرب من حمص إلى إنطاآية    رعبا دان   ( زياد بن حنظل  ١معجم البل

ا )١٠٤ – ا اختلطت به م      أبيات ذين ت روم ال الء ال تقط أش ي تل سور الت اح بالن  الرم
   :فطمهم عن الشام إلى األبد

   إلى المسجد األقصى وفيه حسور        ونحن ترآنا أرطبون مطردا
  وقامت عليهم بالعراء نسور                عشية أجنادين لما تتابعوا 

  ق غزير لها نشج نائي الشهي           عطفنا له تحت العجاج بطعنة
  عن الشام أدنى ما هناك شطير        فطمنا به الروم العريضة بعده  
  تكاد من الذعر الشديد تطير              تولت جموع الروم تتبع إثره

   وعاد إليه الفل وهو حسير          وغودر صرعى في المكر آثيره
  

برة الجرشي  ن س د اهللا ب دع عب الويب وال وفع ى أرطب  ق ازه عل ي إجه روم ف  ،ون ال
وم غلطاس،             تلك المطاردة وآانت قطعت يده في      رين في ي ال  بين الفارسين الكبي فق

شكعة                    يرثيها د مصطفى ال راه الناق ا ي د على المستوى الشعري آم  ، وهو رثاء جدي
  : )٤٩ – ١األمالي في لغة العرب (

          لم أستطع يوم فلطاس لها تبعايمنى يدي غدت مني مفارقة       
  لقد حرصت على أن نستريح معا       نت عليها أن أصاحبها    وما ضن

     هال اجتنبت عدو اهللا إذ صرعا   وقائل غاب عن شأني وقائلة         
  نحوي وأعجز عنه بعد ما وقعا          وآيف أرآبه يسعى بمنصله      
      ولو تقارب مني الموت فاآتنعا       ما آان ذلك يوم الروع من خلقي
  حامي وقد ضيعوا األحساب فارتجعا     ويل أمه فارسا أجلت عشيرته    
       حتى إذا أمكنا سيفيهما امتصعا     يمشي إلى مستميت مثله بطل    

     جلى الصياقل عن ذريه الطبعا     ذي شطب     آل ينوء بماضي الحد
  جزعا   فما استكان لما القى وال      حاسيته الموت حتى اشتف آخره   

  أحم أزرق لم يشمط وقد صلعا              آأن لمته هداب مخملة          
  فقد ترآت بها أوصاله قطعا              فإن يكن أطربون الروم قطعها    
      فإن فيها بحمد اهللا منتفعا              وإن يكن أطربون الروم قطعها  

   صدر القناة إذا ما آنسوا فزعا               بنانتين وجذمورا أقيم بها     
  

ة      ت والظلم قاط الطواغي ي إس اهم ف ذي س تح ال عر الف ن ش ا م ر ،وإذا انتقلن  وتغيي
ساني     خريطة العالم، ونشر العدل والثقافة     شعر اإلن ل       ..، إلى ال ة والمخب أتي الحطيئ  ي

  :  بقوله بتفوقهما شعريا الفرزدق، وهما اللذان حكموغيرهم
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   وأبو يزيد وذو القروح وجرول   ابغ إذ مضوا  هب القصائد لي النوو
ل ونسبه     ٢١٠ – ١٣األغاني  (قال أبو الفرج في       امرؤ   :ذو القروح  ):  أخبار المخب
  .   المخبل: الحطيئة، وأبو يزيد:القيس، وجرول

ة  بقصائد بكر في مواضيعها    يأتي هذا الشاعران   ُيبكي عمر بن الخطاب     ، فالحطيئ
   . منهلى شراء أعراض الناس ويلجئه إعندما يسمع شعره،

ة    المكلف  ،ا لم يخفف من غضب الفاروق     قال الحطيئة شعرا ضعيف   في البداية     بحماي
  :)١٧٩ – ٢األغاني ( أعراض شعبه وأموالهم ودمائهم، عندما قال
        فإن لكل مقام مقاال  تحنن علي هداك المليك          
  ل زمان رجاال    فإن لك   وال تأخذني بقول الوشاة        
   فسيقت إليك نسائي رجاال فإن آان ما زعموا صادقا     
      يخفضن أال ويرفعن آالحواسر ال يشتكين الوجا       

  
د مع    ليهز مشاعر عمر ويبكيه، ف     ،الحطيئةلكن الحبس حرر الشعر من أعماق         هيعق

ة  ون أداة فرق ة لع وشتم صفقة أال يك ال الحطيئ ث لألعراض، ق اب وتلوي ر وإره م
  : )١٧٨ – ٢األغاني  ( رضي اهللا عنه

     زغب الحواصل ال ماء وال شجر ماذا تقول ألفراخ بذي مرخ       
     فاغفر عليك سالم اهللا يا عمر     ألقيت آاسبهم في قعر مظلمة     
   ألقى إليك مقاليد النهى البشر       أنت اإلمام الذي من بعد صاحبه   

  لكن ألنفسهم آانت بك األثر         لها        لم يؤثروك بها إذ قدموك 
  

  !!!، بل إناء قبيحتلك األبيات بالنسبة ألدونيس ليست شعرًا
ساني   شعر اإلسالمي اإلن ن ال ول وم ا  ق ل وهم ذلي والمخب راش اله ي خ  ان يبكيأب

ا جروحه ليحمال،  ما للجهاد دون إذن منه    ا ذهب نيذل ال ماهيابن  ان ويتجه  ماهي وشعر  م
ة المسلمين     ال بن    بها إلى عمر    ادل  خطاب خليف ه  منتظرين  ، الع  أدهشت  التي    عدالت

الم نجحالع شعر، في ر ال ى عم أثير عل الة دموعهشاعره  وهز م، في الت د وإس ، وق
اد           حملهما دين على الجه ر الوال ل ،  النص القرآني والسنة النبوية في تقديم ب في  و ب
د     من المفترض أن ال يت       واقع تغيير   ر عن ر أمة اإل   غي ذاك في ظر    أمة غي  فسالم آن

صدرالآ استثنائي  شعرحرب، ويست ا  ال رآن   حكم م الق ا حك اء آم هو من حق اآلب
    .وبينت السنة

ة لهم                 ار ال أهمي شعراء الكب ع، وهؤالء ال د أدونيس    هذا الشعر الذي يغير الواق ،  عن
الم    ألنهم  ألنهم ال يهاجمون النص بل       النص ويضيئونه   يغيرون الع يطيق    وهو ال   ،ب

  .مع أبي جهل على نور القرآن مع عمر نه يفضل ظالم الوثنيةذلك، أل
      : ومعاناته في فراق ابنه شيبانيقول المخبل في قصيدته

  لقلبي من خوف الفراق وجيب              أيهلكني شيبان في آل ليلة       
  حبيب  غبقتك فيها والغبوق                 أشيبان ما أدراك أن آل ليلة      

  برزقك براق المتون أريب                  بقتك عظماها سناما أو انبرى  غ
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  يقاسون أياما لهن خطوب                 أشيبان إن تأبى الجيوش بحدهم   
  عليه فتى شاآي السالح نجيب                وال هم إال البز أو آل سابح      

  يذودون أوراد الكالب تلوب                  يذودون جند الهرمزان آأنما     
  وغصنك من ماء الشباب رطيب          فإن يك غصني أصبح اليوم ذاويا  
  فمشيي ضعيف في الرجال دبيب         فإني حنت ظهري خطوب تتابعت   

  أرى الشخص آالشخصين وهو قريب      إذا قال صحبي يا ربيع أال ترى 
  تعق إذا فارقتني وتحوب                   ويخبرني شيبان أن لن يعقني      

  يقوم بها يوما عليك حسيب                  فال تدخلن الدهر قبرك حوبة     
ات على عمر بن الخطاب    ا تال هذه األبي ه  عمر، بكىفلم  فكتب إلى سعد ، ورق ل

ه   ى أبي رده عل ل وي ن المخب يبان ب ل ش أمره أن يقف م  ،ي ه أعل اب علي ا ورد الكت  فلم
ال     ،ردهشيبان و  اد     : فسأله اإلغضاء عنه وق ال  . ال تحرمني الجه ا عزمة       : فق ه أنه  ل

ده          . وعقوق شيخك    ،من عمر وال خير لك في عصيانه          زل عن م ي ه ول  فانصرف إلي
   .))٢١١ – ١٣األغاني ( –حتى مات 

  . ألنه إسالمي، بل هو إناء قبيحهذا الشعر ليس بشعر في نظر أدونيس
  

   :لث معاناة فراق ابنه خراش شعرا فقاب الهذلي الذي ومثله أبو خراش
  وقد يأتيك بالنبأ البعيد         أال من مبلغ عني خراشا       

  تجهز بالحذاء وال تزيد             وقد يأتيك باألخبار من ال 
  وال يأتي لقد سفه الوليد                   يناديه ليغبقه آليب  

  آأن دموع عينيه الفريد          فرد إناءه ال شيء فيه       
  جبال من حرار الشام سود      ابقه وأمسى وأصبح دون غ

  بعد هجرته زهيد  المهاجر       فاعلم خراش بأن خير   الأ
  آمحصور اللبان وال يصيد        رأيتك وابتغاء البر دوني  

ه        ه          :فكتب عمر رضي اهللا عن ل خراش إلى أبي أن يقب ه أب       ، ب ان ل  وأال يغزو من آ
  .)٢٣٢ – ٢١ األغاني (– يخ إال بعد أن يأذن لهش

ارو           ا في قصيدة تضج               وهذا والد آالب يستعدي اهللا على الف ه آالب رد ابن ق حتى ي
  :)١٥ – ٢١األغاني ( – الحزن والشكوى يقول فيهاو بالشاعرية

  آتاب اهللا إن قبل الكتابا          لمن شيخان قد نشدا آالبا     
  فال وأبي آالب ما أصابا               في إباء  أناديه فيعرض 

  إلى بيضاتها دعوا آالبا       إذا سجعت حمامة بطن واد      
  ففارق شيخه خطئا وخابا     أتاه مهاجران تكنفاه             

  وأمك ما تسيغ لها شرابا             ترآت أباك مرعشة يداه  
  باعرها الصعاباوتجنبه أ            تمسح مهره شفقا عليه    
   يطارق أينقا شزبا طرابا           فإنك قد ترآت أباك شيخا  

  آباغي الماء يتبع السرابا فإنك والتماس األجر بعدي          
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ه وسلم ووقف على                  ل ذهب إلى مسجد رسول اهللا صلى اهللا علي ولم يكتف بذلك ب
  :رأس عمر وحوله المهاجرون واألنصار فقال

   وال تدرين عاذل ما أالقي     غير قدر         أعاذل قد عذلت ب
  آالبا إذ توجه للعراق       فإما آنت عاذلتي فردي             
  شديد الرآن في يوم التالقي  فتى الفتيان في عسر ويسر       

  وال شفقي عليك وال اشتياقي    باليت وجدي       فال واهللا ما 
  وضمك تحت بحري واعتناقي  وإبقائي عليك إذا شتونا         

  لهم سواد قلبي بانفالق              فلو فلق الفؤاد شديد وجد  
  له دفع الحجيج إلى بساق    سأستعدي على الفاروق ربا       

  ببطن األخشبين إلى دفاق     دعو اهللا مجتهدا عليه           وأ
  هما زواقلى شيخين هام   إ         ق لم يردد آالبا   إن الفارو

   ؟ ما بلغ من برك بأبيك: فلما قدم دخل إليه فقال،فكتب عمر برد آالب إلى المدينة
ة في              ، آنت أوثره وأآفيه أمره    :قال  وآنت أعتمد إذا أردت أن أحلب له لبنا أغزر ناق

م أحتلب            ،إبله وأسمنها فأريحها وأترآها حتى تستقر      رد ث ا حتى تب  ثم أغسل أخالفه
د ضعف بصره     ، إلى أمية من جاء به إليه       فبعث عمر  .له فأسقيه   فأدخله يتهادى وق

ال  . آما تراني يا أمير المؤمنين     : قال ؟ له آيف أنت يا أبا آالب      :وانحنى فقال   فهل   : ق
ال  ؟لك من حاجة   م  : ق ل أن            ، نع ا فأشمه شمة وأضمه ضمة قب  أشتهي أن أرى آالب

 ثم أمر آالبا أن     .عالى ستبلغ من هذا ما تحب إن شاء اهللا ت         : فبكى عمر ثم قال    .أموت
ال                        اء وق ه عمر اإلن ا ففعل فناول ه بلبنه ان يفعل ويبعث إلي  :يحتلب ألبيه ناقة آما آ

ال لعمر         .دونك هذا يا أبا آالب     اه إلى فمه ق ر المؤمنين    : فلما أخذه وأدن ا أمي  واهللا ي
دك حاضرا    .إني ألشم رائحة يدي آالب من هذا اإلناء        فبكى عمر وقال هذا آالب عن

ال   .ئناك به فوثب إلى ابنه وضمه إليه وقبله وجعل عمر يبكي ومن حضره               قد ج   وق
دهما             :لكالب م شأنك بنفسك بع ا ث ا بقي ا م ه    . الزم أبويك فجاهد فيهم ه بعطائ  وأمر ل

  .وصرفه مع أبيه فلم يزل معه مقيما حتى مات أبوه
 ويتزلف  هذا الشعر الجديد الذي يحمل مبدعه إلى رأس الدولة ال ليحذيه وال ليمدحه            
شعر ال               ذا ال ذي خالف   إليه، بل ليشكوه ويعلن احتجاجه، ويحاآمه بما بويع عليه، ه

ه حول ارف علي سائد والمتع شعر ال ة ال ى  وظيف دما يتل وكعن ذا .. على بالط المل ه
وق    زاع الحق ي انت نجح ف ذي ي شعر ال داع ال ي .. ال ذا اإلب ة  سه ي حداث عرا ف مى ش

   . قبيحة آنية هو في نظره، بلأدونيس السوداء
  والتي ، التميمي بن الريب   اإلسالمية لمالك   الرائعة  ال يعترف بهذه    أيضا  أدونيس

م يشر     . اء، رثاء النفس عند االحتضار     يبدع فيها نوعا جديدا من الرث      م ل وال أدري ل
.. يد، وهو الذي أزعجنا لكثرة ما يقول أنه مأخوذ بالجدة       إليها أدونيس وهي نوع جد    

   :)٢٢٦ – ١جمهرة أشعار العرب ( بن الريب وهو يقوللم لم تأخذه جدة مالك 
  بجنب الغضا أزجي القالص النواجيا             أال ليت شعري هل أبيتن ليلة

   وليت الغضا ماشى الرآاب لياليا         فليت الغضا لم يقطع الرآب عرضه 
   دانيامزار ولكن الغضا ليس             لقد آان في أهل الغضا لو دنا الغضا  
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  وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا            ألم ترني بعت الضاللة بالهدى
  بذي الطبسين فالتفت ورائيا            دعاني الهوى من أهل ودي وصحبتي

  تقنعت منها أن أالم ردائيا                       أجبت الهوى لما دعاني بزفرة  
  لقد آنت عن بابي خراسان نائيا             لعمري لئن غالت خراسان هامتي

  بني بأعلى الرقمتين وماليا                            فلله دري يوم أترك طائعا  
  يخبرن أني هالك من ورائيا                       ودر الظباء السانحات عشية  

  نياعلي شفيق ناصح قد نها                           ودر آبيري اللذين آالهما 
  ودر لجاجاتي ودر انتهائيا                 ودر الهوى من حيث يدعو صحابه  

  سوى السيف والرمح الرديني باآيا              تذآرت من يبكي علي فلم أجد
  إلى الماء لمن يترك له الدهر ساقيا                   وأشقر خنذيذ يجر عنانه 

  عزيز عليهن العشية ما بيا                      ولكن بأطراف السمينة نسوة  
  يسوون قبري حيث حم قضائيا                صريع على أيدي الرجال بقفرة 

  وحل بها جسمي وحانت وفاتيا                  ولما تراءت عند مرو منيتي  
  يقر بعيني أن سهيل بدا ليا                       أقول ألصحابي ارفعوني ألنني

  برابية إني مقيم لياليا                       حبي رحلي دنا الموت فانزالفيا صا
  وال تعجالني قد تبين ما بيا                     أقيما علي اليوم أو بعض ليلة  
  لي القبر واألآفان ثم ابكيا ليا                   وقوما إذا ما استل روحي فهيئا
  وردا على عيني فضل ردائيا                  وخطا بأطراف األسنة مضجعي

  من األرض ذات العرض أن توسعا ليا         وال تحسداني بارك اهللا فيكما  
  فقد آنت قبل اليوم صعبا قياديا                   خذاني فجراني ببردي إليكما  
  سريعا لدى الهيجا إلى من دعانيا             فقد آنت عطافا إذا الخيل أدبرت

  وعن شتم ابن العم والجار وانيا        وقد آنت محمودا لدى الزاد والقرى  
   ثقيال على ا ألعداء عضبا لسانيا     وقد آنت صبارا على القرن في الوغى

  وطورا تراني والعتاق رآابيا               وطورا تراني في ظالل ومجمع    
  تخرق أطراف الرماح ثيابيا                  وطورا تراني في رحى مستديرة 

  بها الوحش والبيض الحسان الروانيا        وقوما على بئر الشبيك فأسمعا 
  تهيل علي الريح فيها السوافيا                           بأنكما خلفتماني بقفرة  

  تقطع أوصالي وتبلى عظاميا                     وال تنسيا عهدي خليلي إنني  
  ولن يعدم الميراث مني المواليا                   لولدان بيتا يجنني  فلن يعدم ا

  وأين مكان البعد إال مكانيا                       يقولون ال تبعد وهم يدفنونني  
  إذا أدلجوا عني وخلفت ثاويا                 غداة غد يا لهف نفسي على غد  

  لغيري وآان المال باألمس ماليا                وأصبح مالي من طريف وتالد 
  رحى الحرب أو أضحت بفلج آما هيا      فيا ليت شعري هل تغيرت الرحى 

  لها بقرا حم العيون سواجيا                    إذا القوم حلوها جميعا وأنزلوا  
  يسفن الخزامى نورها واألقاحيا                  وعين وقد آان الظالم يجنها  

  تعاليها تعلو المتون القياقيا               ك العيس المراقيل بالضحى  وهل تر
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  وبوالن عاجوا المنقيات المهاريا               إذا عصب الرآبان بين عنيزة  
  آما آنت لو عالوا نعيك باآيا                  ويا ليت شعري هل بكت أم مالك

  لى الريم أسقيت الغمام الغوادياع           إذا مت فاعتادي القبور وسلمي  
  غبارا آلون القسطالني هابيا                 ترى جدثا قد جرت الريح فوقه  

  قرارتها مني العظام البواليا                      رهينة أحجار وترب تضمنت  
  بني مالك والريب أن ال تالقيا                     فيا راآبا إما عرضت فبلغن  

  وبلغ عجوزي اليوم أن ال تدانيا          غ أخي عمران بردي ومئزري  وبل
  وبلغ آثيرا وابن عمي وخاليا                 وسلم على شيخي مني آليهما  

  ستبرد أآبادا وتبكي بواآيا                  وعطل قلوصي في الرآاب فإنها  
   المؤنسات مراعيابه من عيون           أقلب طرفي فوق رحلي فال أرى  
  بكين وفدين الطبيب المداويا                وبالرمل مني نسوة لو شهدنني  

  وباآية أخرى تهيج البواآيا                     فمنهن أمي وابنتاها وخالتي  
   ذميما وال بالرمل ودعت قاليا              وما آان عهد الرمل مني وأهله 

  
داعا      ة يرى فيها أدونيس شعرا وإبداعا، مقارن      بعد هذه النماذج التي ال     ره إب  بما يعتب

  :وهو قول عروة
      وأنت امرؤ عافي إنائك واحد   إني امرؤ عافي إنائي شرآة     

  أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى      بجسمي مس الحق والحق جاهد
   وأحسو قراح الماء والماء بارد أفرق جسمي في جسوم آثيرة     

  
شعر بصلة         ، الرائعة معنى ومبنى وجدة     ابن الريب  صيدةق.. أجل  إناء قبيح ال تمت لل

 إن لم يكن حكم أدونيس     واإليديلوجيا تعريفا  ال أعرف للتحيز  نني  إ .في نظر أدونيس  
ه                  مشبعا بها،    ا بقول م على هذه القصيدة وأمثاله وهل غير الغل يجعل أدونيس يحك

ود   ه األس ي آتاب ود(ف يط األس شعر ): (المح ذي سمي ال الميًا"ال د "إس ي العه ، ف
م يترك      -اإلسالمي األول، آان رديئًا وضعيفًا جدًا، من الناحية الفنية         الجمالية، وأنه ل

ه                       ة، وأن أي أثر طيب في الشعر العربي، ال من حيث الصناعة، وال من حيث الذائق
م              . اضمحل وانطفأ من تلقاء ذاته     ه، من جهة، أذواق المسلمين أنفسهم، ول م تقبل  ل

اء      . يدخل حتى إلى نفوس المؤمنين بينهم      يح يمأل     وآان، من جهة ثانية، مجرد إن  قب
ة  ة جميل ار قرآني ة ) ٧٣ -بأفك م بنفسه على هذه المقول اريء أن يحك وسأترك للق

  . السوداء بعد ما سقته من نماذج شعرية
يس ب  شعر أدون م ي ن ل ذا لك ل ه دة ك ة الراش ة والخالف ن شعر البعث ن الرعب م  وم

  !؟..يد أيضًاالتوح
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  خطورة شعر البعثة
ة اإلسالمية، لكن األهم                   د الدول يالحظ أن شعر البعثة والخالفة الراشدة ولد مع مول

دميا آشفيا          في ذلك    ان تق ذي جاء         ،أن الشعر في هذه الفترة آ شعر ال  على عكس ال
ا      ا الفترة اإلسالمية فتحت للشعر آفاق     .مباشرةبعده   ه إليه وة،   أرحب ودفعت ب د  ف بق ق

ن إ  الميين، وم سلمين ع ى م ين إل رب وثني ن ع شعراء م الم ال ول اإلس اس ح ن
ت، منتظ اس منظمي الوق ى أن سخين، إل دان فوضويين مت ة، نظيفي األب مي النظاف

شعراء من مستفزين           والثياب، بل جعل النظافة ممارسة يومية مفروضة، وحول ال
وعي     للسيوف آي تفتك باألهل والعشيرة، إلى محرضين على الفتوح                ات ونشر ال

ذم المقذع       يفة الشعر هي االسترزاق   فلم تعد وظ  والتوحيد،     ل   ، والمدح الزائف وال  ب
 ال  شعراحامال   عمر    نحو  والتغيير، فهذا يتجه   الكشف والمعارضة والتصحيح والنقد   

شكوه إلى اهللا حتى يأخذ حقه، وذاك يالحق ي لينتقده وليمدحه ويحضى بأعطياته، بل
 الشاعر الجاهلي، وثالث يذهب وهو آما اعتاد.. ه ال ليتسول منهأرطبون الروم ليقتل

   .الفرار منهامرقع الثياب ليعطي آسرى خيارات ال يستطيع 
شعر  وي والعباسي  ال زء األم ي ج ا ف د جاهلي رارت ه، آبي سوال  من ذا   ت ر ه ي أآث ف
ي  تحت حرارة الوع ، في الفترة النبوية والراشدة     هذا النوع من الشعر ذاب     .. الجزء

وعي             تواألهداف األسمى التي ت    طلع إلى العالم آله، ذاب شعر المديح تحت حرارة ال
إذا : ( من أقرب أصحابه    والخلفاء –الذي بثه النبي عليه السالم عندما قال ألصحابه         

   )٢٢٩٧ - ٤ صحيح مسلم -رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب 
اء،   اء الراشدين       ألن المال تم تهميش المديح في عصر الخلف ا للخلف ام ليس ملك  الع

ينثرونه على من يندحهم، وال على المسترزقين بأبياتهم، البائعين إلبداعهم، بل هو             
راد األمة  .. ملك للفقراء والمساآين واأليتام  ذا المستوى من    .. ملك لكل فرد من أف ه

دل مدحه                  ة نفسه ب .. الوعي جعل الشاعر مشغوال باإلنجاز، باالحتجاج على الخليف
رر المظالم للظالم          بالفتوحات والشهادة، وهنا ضمر    ..  الشعر الذي يزيف الوعي ويب

ام والتخريب لمجرد       ، آما ذاب شعر الثأر المحرض على السلب والنهب        ذاب  واالنتق
دافاً   خاص أه د األش م يع ام، ل المي، أصبحت   االنتق شعر اإلس ي ال داف ف ر األه  أآب

ى  م أعل اق والهم م، واآلف سؤليات أعظ دف دوال  والم بح اله دود، أص ال ح  ب
اراً   ًاوإمبراطوريات، وليس صحونا أو بعيرا أو حصان       د          أو حم ة، لق ا في الجاهلي  آم

ه    .. أرقى وذا فاعلية  دفع النص اإلسالمي بالشعر آي يكون         تلك   ومغيرا بكل ما تحمل
    . الكلمات

ان   ع وإذا آ شعر الرائ ذا ال رف به يس ال يعت دة، ومصطلحأدون اته مواضيعه الجدي
 غيرت وجه األرض، وخرائط م للعالم العربي قضايا فكرية جديدة ومصيرية     قدَّالتي تُ 

وآتبه  اإليمان باهللا ومالئكته :العالم وعقليات البشر، وهمومهم وأهدافهم وعالقاتهم
روح  وأشياء جديدة ،ورسله والجنة والنار والقدر   والحديث عن   ، أخرى آاستالل ال

واب ب      ه وغنمه وخيامه،                الدالفوز باألجر والث سائه وخيل   من الفوز بمال الجار ون
صفات ال     دا ل اء وتعدي د بك م يع اء ل ى الرث يحت ل     ه..مرث ذات ب د لل اء جدي اك رث ن

  .واألعضاء فأي نقد يتحدث عنه هذا الرجل
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شعر ا ال اك مسافات أخرى قطعه ومهن ا األمة الي د أدونيس أن تقرأه د  :.. ال يري فق
دة،  لخالفة الراشدة في عهد النبوة واأصبح الشعر  ويحل   يغير العادات والتقاليد التلي

ة الملهوف وفك                    ام وإغاث ة األيت اة وآفال رحم والزآ دين وصلة ال ر الوال ا ب بدال منه
اني، واألمن في  ر مسبوقالع دان بشكل غي ات والبل شعر يتحدث ..الطرق  أصبح ال

د اسمه      ا، وحقوق    :ألول مرة عن مفهوم جدي ا وفتوحاته ا األمة، ودولته ..  أفراده
ى       ة إل ا الزائف ضيق، وأمجاده ة ال يط القبيل ي مح شعر العرب اوز ال رة يتج وألول م

رة  ة، وألول م ى اإلطالق العالمي دًا  عل ا جدي ي نوع شعر العرب واع ال ى أن ضيف إل ي
ديلوجياإلشعر ال( ع   ) ي اة وموق ون والحي د للك صور جدي دة وت دة جدي شر بعقي المب

  !؟..جدة، أليست هذه اإلنسان في هذا الكون
ة أدونيس                   سوداء، إلن إيديلوجي ة ال د الحداث آل هذه األشياء الجديدة ال وزن لها عن

  .تصاب بالذعر عند ذآرها
  

  التراث الشعري الذي يعترف أدونيس به
ره            وآتاباته ع  "أدونيس"لفرط إعجابي بـ   رأ لغي  آنت   ..ن النص الشعري آدت ال أق

شعر ال          أدنىمتضمن فيه إبداعا ونقدا بصورة      أرى أن الغير     ده لل أن نق ، آنت أجزم ب
ف  رف المواق داع   وال يع ه لإلب ده موج أن نق زم ب ت أج ة، وآن ة واإليدلوجي العقائدي

 لفت نظري هجومه العنيف على       اع، حتى دومدفوع باإلبداع من أجل استمرارية اإلب     
ه دون       لنص اإلسالمي     ل النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه        تعاطي في آل مؤلفات

  : وهو يفعل ذلك بأسلوبيناستثناء،
ة أو حتى جادة لتلك                 ،تجاهل فهم الصحابة للنص       ه ألي دراسة مقارن  وعدم إقامت

  .الفترة للوصول إلى أحكام نقدية محترمة
وسم تلك الفترة بصفة ماضوية وتكتيلها بحيث تصبح رقما أو زمنا ماضيا فحسب،           

ا يلح على أ               ا م ه دائم ك، مع أن ه ذل ن الجدة في الشيء ال    مما يسمح بتبرير تجاهل
ر   ر الحاض د يزخ ا، وق ديما زمني داع ق ون اإلب د يك ه، فق ي تاريخ دة ف ي الج تعن

  .   والمستقبل بالال إبداع
ذلك فهو                   نص، ل ا   –أدونيس يفعل ذلك ألنه يعرف مدى خطورة فهم الصحابة لل  آم

ه ذلك الفهم          ال   –يدعي   ه     يؤسس لفهم آخر ينسف ب دعي     أو حتى يخترق ا ي ل  ، آم  ب
اءيؤسس نص إللغ ه، و ال ا،  برمت احف وزجاجياته ه في أرفف المت ك  رآن ل ذل يفع

ة                    ع بالتلقائي ة الراشدة يتمت ة والخالف رة البعث إلدراآه أن فهم الصحابة للنص في فت
، وهذا الفهم شرط لنهضة األمة اإلسالمية            والتعقيد والسهولة والبعد عن التفلسف   

ة الفهم   الذين من جديد بعكس ما يروج له العلمانيون،    رددون مقول  ،خر للنص  اآل ي
دو      وال يجرؤون  لكنهم ال يقدمون هذا الفهم وال يطرحونه       ن ، بل إنهم في الحقيقة يري

اة،  ه عن الحي مإزاحة النص بكامل أي فه أخوذين ب ر م م غي نهم  آخره نص، لك  لل
ارا   ذه العب رددون ه ل   ي المي الهائ ع اإلس غط الواق ت ض ستطيعون  ت تح ذي ال ي  ال

ه أو تج ب       مقاومت شعرون بالرع راهم ي ذلك ت ه، ول ى مجاملت ضطرون إل ه، في اهل
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التكفيري،   ويصفون من يفهم فهم الصحا    ،والهلع عند وصفهم بالكفر أو اإللحاد      بة ب
  : منهاوهذا دليل على نقاط ضعف ومقاتل

  .عدم الثقة بما لديهم من فكر
 .خوفهم من المواجهة وجبنهم عن التصريح بما يؤمنون به

 .ون به النص وفهم الصحابة، يزيححجة أو دليل مقنعإفالسهم من أي 
 هته لتراثه الفكري خاصة، أال وهي       افتقادهم ألبرز ميزات الحداثي الغربي في مواج      

رهم                      ل يصرحون بكف ه، ب اق في التعامل مع عدم المواربة أو المجاملة أو حتى النف
 .بكل ثقة ودون تردد

  
  العلمانيما ينقص الفكر

سلوك  ذا ال ي ه ا لمالعرب اقض تمام ين اني الغرب ة - سلوك العلم دع العلماني  مب
ة    فالغربي ال يأبه لوصفه بالكفر أو اإللحاد      الحقيقية،   ل    ،، أو الهرطقة والزندق على   ب

  المسيحي شف زيف وتحريف الكتاب    بعد أن آ   ،يفخر بهذا الوصف   ..العكس من ذلك  
انيون الغرب       المقدس، إنه  ا        يعتز بكفره بالزائف والمختلق، والعلم وا فهم م يعلن يون ل

ل   (آخر للنص المسيحي       وراة واإلنجي ك،      )الت دعوا ذل م ي ل أصروا على آشف          ول  ب
  قلب المشكلة،   الذي يمثل  وفضح المؤسسة الدينية القائمة عليه، فهو      زيفه وتحريفه 

اع الناس بوجود فهم آخر                      ة إقن  أو  ،ثم أزاحوه دون أن يجهدوا أنفسهم في محاول
   ..أو ادعاء تقديم قراءة أخرى، حتى محاولة تقديم فهم آخر

ه     نص برمت سف ال ى ن ه إل ه وتجربت اده علم ي ق ي التجريب اني الغرب ل ،العلم  لتحت
انيون اآلخرون      العلمانية آل مقاعده، بي    ة   ، أنفسهم  نما يجهد أدونيس والعلم  بمحاول

نص، وآانت                    يهم ال زل عل ذين ن ر فهم الصحابة ال إقناع الناس بوجود فهم آخر غي
يس،              ) لغنوصية الهرمسية   ا(الباطنية   ا أدون راءات التي يقترحه هي إحدى تلك الق

ا من                 ل يمرره ا، ب وأدونيس حتى في تناوله للشعر يؤثر تلك الغنوصية على غيره
  . خالل غيرها

ة  (ففي حديثه عن     ا         ) الشعرية الفكري ة يرى أنه ة نماذج إبداعي  –  تجسد يطرح ثالث
ذي نجده    ما نفتقده في النظرية، نراه في      (:آما يقول  النص اإلبداعي، فهذا النص ال

ة، يخترق تلك        عند بعض الشعراء من جهة، وعند بعض المتصوفين من جهة ثاني
ين             ة عضوية ب ه عالق ه وفي رؤيت النظم المعرفيه وتنظيراتها، إذ أنه يحقق في بنيت
ا                دا، وأفق ا جدي ا جمالي الشعرية والفكرية، ويفتح أمامنا بحدوسه واستبصاراته، أفق

ينبثق هذا النص اساسيا من نظرة التجزئ اإلنسان إلى حس من جهة،  .ا جديدافكري
ه آال ال                          ا ترى إلي ل، وإنم ة وعق ة، أو إلى عاطف وفكر من جهة وفكر من جهة ثاني

م يقول    )...يتجزأ شعرية والفكر في                  ( : ث ين ال ه للوحدة ب ة نماذج متباني سأقدم ثالث
ا   ي بتنوعه ة، تكف ة العربي ة اإلبداعي ي  الكتاب ا وه ة عنه به وافي ديم صورة ش : لتق

   )النص النواسي، والنص النفري، والنص المعري
ه فهو                      (: ويقول دعو إلي ه وي ا يقبل شاعر وم ا يرفضه ال ين م قوام هذا النص جدل ب

ة، وبخاصة في شكلها              ة الديني يرفض قيم الحياة العربيه البدوية، ويرفض التعليمي
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ة وممارسة           األخالقي ويدعو إلى الحياة المدينية و      قيمها، وإلى تجاوز هذه التعليمي
ر       من آذ كت .المحرم ذا التفجي أعني تهديم الحواجز التي تغلق          : لك في ما يفترضه ه

لسبب أوآخر، يتخذ أبو نواس من المجون قناعا يختفي وراءه، ومن    . فضاء الحرية 
  السكر الذي يحرر الجسدد من رقابة المنطق والتقاليد، رمزا للتحرر الشامل

ا  ا و م اطن ه ب أوالب ري لغي اوره النف ع الهجري  - يح رن الراب ا - منتصف الق  وم
ا،           ،يحاول أن يستقصيه إنه فضاء الكشف      ر عنه ة للتعبي  من هنا تقتضي هذه التجرب

ين النطق والصمت       .آالما يفلت في آن من المشترك العام، ومن العقل والمنطق            وب
ر،   ياءألشالتي يرى فيها قبر العقل وقبور ا      حيث الهوة    يتحرك نص النفري       آما يعب

   )٦٠ الشعرية العربية – ،صامتا في نطقه، وناطقا في صمته
ده،                 ه تفضح نق ره، ومواقف ره ينسف تنظي أدونيس انتقائي مملوء بالمواقف، فتنظي

دما   يإنه يكتب عبارات هو أول من         سفها عن شعراء           ن وام نص هؤالء ال :  يقول أن ق
ة، ويرفض التعليمية الدينية، وبخاصة في شكلها          يرفض قيم الحياة العربيه البدوي    (

ة وممارسة                 األخالقي ويدعو إلى الحياة المدينية وقيمها، وإلى تجاوز هذه التعليمي
  )المحرم

أليس هذا ما فعله شعر العصر النبوة والخالفة، أليس رفضا للحياة المتخلفة المليئة             
شعر اإلسالمي             وأد، أليس ال أر وال ة بالث ة   بالجهل المحتقن دة الوثني سفا للعقي  التي   ن

م عد                      ه ويصلي ويرآع ويسجد، فل ذبح ل تخضع اإلنسان لحجر أو خشبة أو وثن، ي
ا  بين ،هؤالء الشعراء من المجددين    شع   م ر ال ل      اعتب ر مجددين، ب راء اإلسالميين غي

ا  .بأنه إناء قبيح وشعر غير مهم       شعرهم   وصف ه عن شعر هؤالء وأن       أم ا يقول م
 انتكاسة نحو الشعر الجاهلي، بتجديد، إنه ليس ة المحرم فهذافيه  دعوة إلى ممارس

امر شعراء الج ؤف رز ال يس أب دد   الق و المج يس–اهليين ه واس   ول و ن و – أب  وه
    . المؤسس للمجون والخمريات

ة      ؤالء الثالث عر ه ه أن ش يس قول د أدون ي نق ر ف ا يحي ا   : (ومم ي م ذلك ف ن آ تمك
لسبب أوآخر،   . جز التي تغلق فضاء الحرية    أعني تهديم الحوا  : يفترضه هذا التفجير  

ذي يحرر الجسدد                    سكر ال يتخذ أبو نواس من المجون قناعا يختفي وراءه، ومن ال
  ) من رقابة المنطق والتقاليد، رمزا للتحرر الشامل

أي رؤية يقدمها مجون أبي نواس، إنه الجسد وال شيء غير الجسد، إن مجون أبي 
 ال أآثر، فتفوق الجسد يكون عندما تعلو        القيستكرار لمجون امريء    و عودة نواس

يخبو الوعي وتسفل الهمة وينحط الفكر، وليس أدل على ذلك من لحظات            و البهيمية
أي          ،الوعي التي يبوح بها أبو نواس       في حالة ارتفاعه من وهدته وانحطاطه، وإال ف

يس  ه أدون شرنا ب دموعي يب شذوذعن واس لل ل من ممارسة أبي ن سي ا يجع  الجن
واط      وا د مورس معه الل زا للتحرر       ....عترافه بأنه ق ذا االنحطاط رم ر ه دما يعتب  عن

ا                     ة يحمله يم مديني ه، وأي ق ه حداثت شرنا ب ة تب يم مديني أبي    الشامل، وأي ق شاعر آ
   !؟...بالطالمسح نواس وظف شعره للواط والخمرة و

ا يحاوره النفري           ( :قد أتفق معه وهو يقول      القرن    منتصف  -الغيب أوالباطن هو م
ا تقتضي هذه        -الرابع الهجري     وما يحاول أن يستقصيه إنه فضاء الكشف، من هن
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ام، ومن العقل والمنطق    التجربة للتعبير عنها، آالما يفلت في آن من ا    . لمشترك الع
وبين النطق والصمت حيث الهوة التي يرى فيها قبر العقل وقبور األشياء آما يعبر، 

  )طقه، وناطقا في صمتهيتحرك نص النفري ،صامتا في ن
ار شعر النفري       قد أتفق مع   ا في اعتب ة آشفية   أدونيس إلى حد م أدونيس   . محاول

يش  ايع ماء،  هن ر وال أرض وال س دود وال فك ث ال ح واس    حي راقص الح ث تت حي
ه من آالم شاعري           وتتبادل المقاعد، حيث يتحول الكون إلى آلمات وعواطف، يال

ال والسحر،        شائية مغرق في الخي شلل               إن ا تصاب بال  تحلق في آل االتجاهات لكنه
 إنشائية  في عالم العلم والعقل،    اال مكان له  . .على أرض العلم، والخرس أمام األرقام     

ل، وتغييب الفكر          هي ،أدونيس هذه  ففي  ..  سالحه الوحيد الذي يجيده في نسف العق
ي عليهم مساحات اإلنشائية يستدرج أدونيس المغفلين وهم في حالة غيبوبة آي يمل

آلمات هي من صميم الفكر والعقل، يملي عليهم مفاهيم وقناعات ليست من مجاالت  
ويم شعر والعواطف والته شكل مأساوي إذا  .. ال ه سيهزم ب دا أن درك جي يس ي أدون

  .قارع اإلسالم ونصوصه الحجة بالحجة
اء، فلتغ م العن ن  إذا فل يم، فهي ل ى الجح العلم إل رم ب ل، ولي ج، وليغب العق  ب الحج

د من الكلمات        .. تسعفه في تبرير إيديلوجيته     أن تحل     "فقط الكلمات   "أدونيس يري
ه، وذلك          م التجريبي وإنجازات اء أو            محل ثروات العل  حتى ال يجد خصمه نقطة التق

التهويم    أرضية مشترآة يمكن االتفاق عليها     ه         ، هو مأخوذ ب ه يظن أن ل، ألن  والالعق
ت    م وتز    من    مكنبهذه الرؤية ي د العل الي ي     تحيي ه، وبالت ر نتائجه وحقائق تمكن من  وي

  .الكون في هذا  اإليمان والكفر واإللحاد ترفرف آأشياء متناغمةجعل
 والوثنية تناغما ، التي تجعل التوحيد تشويها،وما دام يعيش بهذه العقلية الفوضوية  

ه يعيش في     اش العلمي معه نوع من العبث وإهدار   آما مر معنا، فإن النق      الوقت، إن
ال  ة م الالفكع ية الحلولي ث الغنوص صيرية الت ر، حي الل   الن ام والح زق النظ ي تم

هذه النظرة الغنوصية    وتسمح بألوهية علي أو المسيح أو حتى الشيطان،         والحرام،  
ال ى الخي م وحت ون والعل شوه الك رت ر وتبري ى تمري ادرة عل ا نظرة ق  التخلف ، إنه

 الكنيسة ومحاآم التفتيش     إرهابير  تبرديموقراطية، بل و  والتقدم، والديكتاتورية وال  
ة    في الوقت نفسه   وعصر الفضاء  م تسقط آنيسة      "الحشاشية  "، هذه الرؤي م   ، ل  ول

م قلما، أو تقدمهم شبرا، إنها ثقافة التشبث بحياة ل تبر للعا ولم،تنتج علمانية حقيقية
اديء أم دون               ال عقل فيها،     ة، بمب زة أم ذليل اة، عزي دون بحث في تفاصيل تلك الحي

ه  رآن بقول د لخصها الق أخالق أم دون أخالق، وق اديء، ب دنهم أحرص : (مب ولتج
   .، حتى ولو آانت في جحرأي حياة) الناس على حياة

يس  اوز أدون شعرتج دةل ة الراش ة والخالف سبب ، البعث ن ال ساءل ع ي أت  يجعلن
ايردد أن                 ،الحقيقي ا م داع حتى اإلزعاج، وهو دائم ه مأخوذ    السيما والرجل مع اإلب

ال  ب ر مث ى غي شعر عل شفها     ال ن آ ة ال يمك رر، واإلجاب ضيء وال يك عر ي ن ش ، ع
ا العهد اإلسالمي األول         : (والوصول إليها من قوله    ه     –وإذا تجاوزن ذي ال أرى في  ال

ه     . فقط) شعرا مهما  فأدونيس مفكر وناقد وشاعر، ولكي يتبين موقفه ال بد من رؤيت
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دها يمكن الخروج     النقد: من خالل آتاباته في المجاالت الثالث   داع، عن  والفكر واإلب
  . برؤية واضحة ونتيجة منصفة
ر يكتب أدونيس الم الفك ائالفي ع ة موجود في (:  ق ر النبوي ان غي أن اهللا في األدي

ليس فوق أو فيما وراء وإنما هو ضمن وفي داخل، إنه محايثة وليس              : عمق العالم 
الخفي، في الغيب إنه المتعالي ، هكذا       تعاليا، أما اهللا في اإلسالم فهو وراء العالم في          

ينتج أن العالم بالنسبة إلى العقالنية غير النبوية هو الموجود الواضح، وأن اهللا هو      
سبة            الملتبس الفرضي، لذلك تلجأ دائما إلى إثباته أو نفيه باألدلة والبراهين، أما بالن

ه هو اهللا، ال يمكن   إلى اإلسالم فإن العالم هو الملتبس الفرضي، والدليل على وجود     
ذا تتجلى                   ا من اهللا، وفي ه ل انطالق الم، ب السير نحو اهللا في اإلسالم انطالقا من الع

ة اإلسالمية  م جوانب الخصوصية في الثقاف ا صدور عن –أه ة، وهي أنه  العربي
ذآر، وليست                 الغيب، والمعرفة هنا ليست إذن علمية أو اآتشافا، وإنما هي وحي وت

ل اهللا بل هي تمجيد له، ولعل في هذا ما يضيء الحدس اللغوي              باألحرى تساؤال حو  
ا سمى  –اإلسالمي  ا، وبه ي نطق اهللا به ة الت ة العربي ة اللغ ي ويوضح مكان  العرب

  )  ٨١ –األشياء 
ا       ، بحت لكنه مغلف بأسلوب أدبي جميل      السياق هنا تنظير علمي    ذا يستدعي من ، وه

  .نه نص علمي آما أسلفتألتتجاوز الضبابية األسلوبية، قراءة علمية 
ز             ،أول ما يفاجئني هنا    ا التميي  هو تلك التفرقة الجادة التي توحي بالموضوعية، إنه

ذآر   .ثنية بشرية في الجانب اآلخر       بين أديان نبوية سماوية في جانب، وأديان و         لنت
   .، وأخرى وثنية أرضية في جانب سماويةأديان نبوية: جيدا

ة      إلى متعص لكن سرعان ما يتحول الموضوعي       ل     ب غريب، ألم تكن المعادل ل قلي  قب
م تحولت    أديان نبوية في جانب، وأديان غير نبوية في الجانب اآلخر            دين  :  إلى  ، فل

ة في جانب                 ،إسالمي في جانب    وبقية األديان التي على األرض من سماوية ووثني
الم                : (إنه يقول     !آخر؟ ة موجود في عمق الع ر النبوي ان غي ليس  : أن اهللا في األدي

:  ثم يقول ...فوق أو فيما وراء وإنما هو ضمن وفي داخل ، إنه محايثة وليس تعاليا     
  )أما اهللا في اإلسالم فهو وراء العالم في الخفي ، في الغيب إنه المتعالي

ي    سفت الموضوعي ه ي ن أة الت ة المفاج الم  (:الكلم ي اإلس ا اهللا ف ط) أم ي " فق ف
ة      هنا   .."اإلسالم ديلوجي            ،  تنبعث الرائحة العفن ر موضوعي، هو إي ا غي الطرح هن

  أين اهللا في المسيحية؟.. وإال فأين اهللا في اليهودية متعصب مليء بالكراهية، 
ا        اؤه العشرات؟       ! ًاسماويا نبوي   أليس الدين اليهودي دين م يتجاوز أنبي ر     أول ه أآث  إن

د        ي واح سيحية نب الم وللم سيحية، فلإلس الم والم ن اإلس اء م ة  ،أنبي ا اليهودي  أم
 أوليس  !!آيف يتم تجاهل اهللا في اليهودية     ...  إن لم يكن بالمئات    فأنبياؤها بالعشرات 

وا               ا زال د اإلسالم وم ل اإلسالم وبع ادات         ؟اليهود العرب عربا قب ون قي ل إنهم يمثل  ب
  الشيوعية  أولم تؤسس األحزاب   !!فكرية وحزبية مازالت ماثلة للعيان رغم تالشيها      

  ! مثال؟..دالعربية آلها على أيدي اليهو
 قد تحرمه    معاداة للسامية  – بالنسبة لهذا الكاتب     – ةاليهوديفي  هل الحديث عن اهللا     

 أم فضيحة، أم هو ورطة ال يمكن االقتراب منها، أم أن إله ،من الترشح لجائزة نوبل
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ى      وي إل دين النب ك ال ه ذل ذي تحول ب سياق ال ا ال ن، وم ى وث ه إل م تحويل ود ت اليه
  غير نبوي؟/وثني
ا،                     أسئل ا أو التعامل معه ذا المفكر على طرحه ة لن نحصل عليها أبدا، ولن يجرؤ ه

  .إنها السامية ذات السيف الصقيل، ومانحة الهبات والجوائز
ر من     – عند أتباعه    –أين اهللا في الدين المسيحي أوليس دينا نبويا؟ بل هو دين              أآث

اذ        –هم   حسب –نبوي، ألن ابن اهللا      ه، لم ه          هو الذي بلغه وبشر ب تم الحديث عن م ي ا ل
م            آما يفعل مع اإلسالم؟ أوليس النصارى العرب عربا قبل اإلسالم وبعد اإلسالم؟ أول
يساهموا أدبيا وشعريا وإبداعيا قبل اإلسالم وبعده وما زالوا؟ هل اهللا في المسيحية              
تحول إلى وثن بشري، أم تم تقسيمه إلى إلهي ومالئكي وبشري في معادلة رياضية 

  ١=١+١+١  :شر آلهم أعيت الب
ف       ارس الطوائ م تم سيحية، أول ي الم و ف ا ه امض آم بس وغ ه ملت اك إل ل هن وه

ضها د بع صال ض ات االستئ سيحية عملي ا– الم ر معن ا م ورج  آم ل ج ا نق  وآم
اوى – يطرابيش ر وإصدار الفت ى – وهو عمل فكري – لدرجة تجاوزت التكفي  إل

ائس وم   رق الكن ة   ح ن الكهن ا م ل إر –ن فيه و عم ابي وه ساد  -ه واف بأج  والط
الرهبان عارية بعد تقطيع أيديها وأرجلها، آل ذلك من أجل خالف حول المسيح هل               
له طبيعتان أم طبيعة واحدة، وحول الروح القدس هل هو على درجة مساوية لألب          

ذراء هل هي أم للمسيح            ا    .  أم أٌم هللا،واالبن أم أقل، بل حول مريم الع م يطلق باب أول
ان ال ى        الفاتيك ر خط ى غي سية عل ستانتينية واألرثوذوآ ر البروت ة تعتب د وثيق جدي

م تطلق في عصور الظالم                        ة ل رب، هذه الوثيق دع ال يرضاها ال ا ب المسيح، أي أنه
دها                 ا وأي ل أطلقه يش، ب ائمون على محاآم التفت ا الق والقرون الوسطى، ولم يبارآه

  ) م٢٠٠٧(وبارآها البابا الجديدي عام 
دري أحد هل هو          فهل هناك إله بلغ      ذي ال ي من االلتباس والغموض مثل هذا اإلله ال

ه أٌم أم ال                 هل الحديث عن اهللا في         . واحد أم اثنان أم ثالثة، وهل ولد أم خلق وهل ل
سفة            عند أدونيس المسيحية مخيف إلى هذه الدرجة     الوث ضد العقل والفل ه ث ، مع أن

لبرهان، بل وال عن طريق       والمنطق، وال يمكن الوصول إليه عن الطريق العقل أو ا         
ا            الكون أو االستدالل، والباباوات والقساوسة يطالبون أتباعهم بتعطيل عقولهم تمام

شفاه           ه هل الحديث عن     . عند الحديث عن الثالوث المقدس واالآتفاء باإليمان وزم ال
دان الصليب        مخيف ألنه حديث عن اإلله المسيحي      مانحة  االستعمارية و  ، وداخل بل

  راسي العلمية، وراعية الدراسات التشكيكية؟األمان والك
م يمضي يسث ائال  أدون ة ق ة المعلب ه اإليدلوجي تج أن : ( في تعصبه وثنائيت ذا ين هك

العالم بالنسبة إلى العقالنية غير النبوية هو الموجود الواضح، وأن اهللا هو الملتبس 
راهين، أ   ة والب ه باألدل ه أو نفي ى إثبات ا إل أ دائم ذلك تلج ى الفرضي ل سبة إل ا بالن م

اإلسالم فإن العالم هو الملتبس الفرضي والدليل على وجوده هو اهللا، ال يمكن السير 
ا من اهللا  ل انطالق الم، ب ا من الع م . نحو اهللا في اإلسالم انطالق ى أه ذا تتجل وفي ه

 العربية ، وهي أنها صدور عن الغيب،          –جوانب الخصوصية في الثقافة اإلسالمية      
ا ل ة هن ست والمعرف ذآر، ولي ي وت ي وح ا ه شافا، وإنم ة أو اآت ست إذن علمي ي
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ضيء الحدس      ا ي ذا م ي ه ل ف ه، ولع د ل ل هي تمجي ول اهللا، ب ساؤال ح األحرى ت ب
ة      –اللغوي اإلسالمي    ا         :  العربي ويوضح مكانة اللغة العربي ا، وبه التي نطق اهللا به

      )سمى األشياء
الحديث عن إسالم في         ويتكرر    اإليديلوجي ضد اإلسالم،   مرة أخرى يتكرر الموقف   

ذا                    يان العالم جهة وآل أد   ه، هك ل ل  في جهة مضادة، لكن هذه المرة بإسفاف ال مثي
ر الزائف على مستوى العقل               شعر    وبسحر الكلمات يمكن تمري ة   (: وحتى ال الوثني

  ) األدلة والبراهينتلجأ دائما إلى إثبات إلهها ب
ه العقل والبرهان         : المتعصب يقول ذلك بكل صفاقة     أجل هذا الرجل    اإلله الوثني يثبت

ان         :والمنطق؟ لو قال أدونيس  ا عن طريق الطبيعة مثال، لك ة تخلق إلهه  أن الوثني
ل    د أن لك اني يعتق ت اليون شر جعل ة بالب ددة المحيط الحوادث المتع ا، ف ر منطقي األم

ه                ه إل ه والمطر ل ا إل ه وحتى الطالق يمكن أن             شيء إله، البحار له ه إل زواج ل وال
ه ه إل ل .. يكون ل ى آ ادر عل ه ق ولهم وعدم تصورهم إلل سذاجة عق ذا، نظرا ل وهك

ه عن طريق ال                ذا اإلل دليل والبرهان والمنطق،     شيء، لكن أن يكون إثبات وجود ه
ول ذا ق د، وهو سخيففه ة لإلسالم والتوحي يء بالكراهي اريء ممتل   واستغباء للق

ل          منطق سطحي ال يمكن أن يصدر عن مفكر          ..بشكل مفضوح   ناهيك عن منظر، ب
ة،              ة اليوناني إن الفالسفة اليونانيين وفي مقدمتهم أرسطو سخروا من العقيدة الوثني

د عن طريق استخد                  د توصلوا إلى التوحي ل،   وشكلوا ثورة عقلية ضدها، وق ام العق
وس اني فرفري ل، والفيلسوف اليون ة بالعق سفوا الوثني وهو من أواخر فالسفة  ون

   .اب المقدس والقساوسة وفند حججهم وسخر من عقولهماليونان، سخر من الكت
ه                           ادم، ومثل ه بالتق زا، تحول إلى إل ان رجال ممي وذا آ م أن ب ل فالكل يعل وفي المقاب

بلهم ود وسواع ويعوق          عيسى بن مريم، وعلي    شيطان     ... بن أبي طالب، وق ل وال  ب
دون تلك المخل              ار المجوس، فهل من يعب وقات  أيضا، ناهيك عن بقر الهندوس ون

دليل والمنطق               .. أدونيس طائفةمنهم  و ات بال ة هذه المخلوق وا ألوهي  هل هؤالء أثبت
ول. والبرهان العلمي ا من يق الحرف الوحد.  هذاليس أن الم : (أدونيس يقول ب الع

بس        و الملت ود الواضح وأن اهللا ه و الموج ة ه ر النبوي ة غي ى العقالني سبة إل بالن
  )   ه أو نفيه باألدلة والبراهينالفرضي، لذلك تلجأ دائما إلى إثبات

ر        الكالم عن أحد أبرز رموز     شيء مخجل أن يصدر هذا     ا يثي ا م ة، أم ة العربي  الحداث
ه جزء من                 وثني، وأن الدهشة والغرابة فهو الحديث برومانسية مغرقة حول اإلله ال
العالم يعيش في أعماقه ويتفاعل معه، إنه إله لطيف غير متعال وال متكبر وال وراء               

  ! قمة التناقض.العالم وال قبله
ه وأشكاله سن        الرومانسية متجهين  عندما نتخلى عن     ذا اإلل ه  ج إلى شخوص ه د أن

ومبي          جسديت اء، التي تتسكع في شوارع دلهي وب  في تلك البقرة الهندوسية العجف
بين أطنان المزابل واألوساخ، إنها بقرة لطيفة ليست قبل العالم وال بعده وال خارجه              

ل        وال متع ق العق ن طري ه ع ات ألوهيت تم إثب بس فرضي ي ه ملت ا إل ه، إنه ة عن الي
ا وجدوا أن                  ا أتموا جمعه وباألدلة والبراهين، هي أدلة جمعها مليار هندوسي، ولم
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ذلك اإلله ال يمكن االقتراب منه، ألنه قد مات وتعفن والرائحة المنبعثة منه ال تسمح               
  .باالقتراب، وربما عبدوا تلك الرائحة

ران واألوزاغ    .. بأن العلم يؤدي إليه  ه أستاذ الحداثة   عن ه الذي يقول  اإلل  هو تلك الفئ
   .ونهاالتي يالحقها عابدوها، أو تلك الحجارة التي ينحت

  .يالها من أدلة وبراهين تلك التي أثبتت بها قريش ألوهية هبل والالت والعزى
دها، وتعج    شمس فتعب رق بال ده، وتحت ر فتعب ن النه اف م ة تخ ل وثني ة الجب ب بقم

ده، وتظن أن الكوآب الفالني               ر فتعب فتعبده، وتتشاءم من طير فتعبده، وتتفاءل بطي
ت    ي يمي ب الفالن ي والكوآ ه . يحي ف أمكن ع ه آي الم     وض ة الك ي خان راء ف ذا اله

مكتشفا  إنني أشك في جيب آاتبه آلما قرأته، إن آاتبه ليس مخترعا وال              !!!العلمي؟
ا ا أو جيو-وال تجريبي ا  طبيب ا أو فلكي حاب    ..لوجي ى أص سوبا عل يس مح و ل  ه

ة    التخصصات العلمية التجريبية، التي يتحدث عن قدرتها على إثبات األ          ة باألدل لوهي
ا بلغة                .والبراهين العلمية  ه يتحدث هن  هو باختصار أديب وال اعتراض في ذلك، لكن

ا       : (نه يقول   باألدب، إ  علمية بحتة ال عالقة لها     ة تلجأ دائم ر النبوي ه أو    إلى إ   غي ثبات
ل            ....نفيه باألدلة والبراهين   ال يمكن السير نحو اهللا في اإلسالم انطالقا من العالم ، ب

  )انطالقا من اهللا
ر واضح،       بتبسيط شديد هو يقول أن     وثني غي ذلك            اإلله ال ا الكون فهو واضح، ل  أم

  .فعن طريق التأمل بالكون واآتشافه يتم اآتشاف هذا اإلله الوثني واختراعه
ا اهللا     – آما يقول أدونيس     –أما الدين اإلسالمي فالكون بالنسبة ألتباعه         مجهول، أم

ول في  ل مقت ات الكون إال عن طريق اهللا، يعني أن العق وم، وال يمكن إثب فهو معل
ال داعي ألن تفكر في الكون، ألنك      : اإلسالم، وبدال منه جاء القرآن ليقول لإلنسان   

 طريق التفكر بالكون واآتشافه، بل ال داعي ألن تفكر             عن لن تصل إلى األيمان باهللا    
م الفلك           ذي سيخبرك عن عل رآن هو ال  والطب والبحار   في الكون، دع المهمة للق

  .وغيرها من العلوم التجريبية
سية          ه بالرومان ة ل دس واألدب، ال عالق شعر والح ة بال ه عالق يس ل الم ل ذا الك ه

ة  ى بوالرمزي سوال حت الم عورياليةال ة ، هو آ ة علمي ى أدل ه إل اج إثبات لمي، ويحت
زة    ق األجه ون، عن طري شاف الك ون واآت ي الك ريبيين متخصصين ف اء تج وعلم

 يمكن اآتشافه بأدوات هذا والمعامل والمرآبات والتلسكوبات والميكروسكوبات، وال
الموسيقى الهادئة مع فنجان قهوة وسيجارة أو آأس خمر          : ، ألن أدواته هي   الكاتب

ذا        آي  رخيصة أوراق و ،وسلة آبيرة للمهمالت   ،األوراقوأآداس من    ا به تم ملؤه  ي
  .الهراء

ذلك    تلك عبارات علمية تم حشرها   ا دام األمر آ  بين آلمات أدبية ساحرة ال أآثر، وم
داثي          ذا الح م األدب، وه الم باس م، وال للع م العل دث باس ب أن يتح ن لألدي ال يمك ف

رات،        العلماني انتقل إلى ساحات العلم ليمارس        ين المعامل والمختب أساليبه األدبية ب
  .محاوال ممارسة تغيير النتائج العلمية وقلبها فهل سينجح

 وهو يمارس سطوا ،التجريبيون يحدقون بهالغربيون  لقد قال ما قال وهاهم العلماء       
 على منجزاتهم، ويحاول تزييف الحقائق التي توصلوا إليها، لو سألناهم هل صحيح           
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الم،       (: أنهلمشعوذما يقوله هذا ا    ا من الع ال يمكن السير نحو اهللا في اإلسالم انطالق
  ؟)بل انطالقا من اهللا

ون  –حقا  قوالهم ال أ آما سأنقل    – سنجد هؤالء العلماء   وم      :  يقول د الي دين الوحي إن ال
المي    دين اإلس و ال الم ه ن الع ا م ى اهللا انطالق ودك إل ذي يق اء  .ال ؤالء العلم ه

ون  ضالتجريبي ون أي ودك : ايقول ن أن يق سه ال يمك ون نف ى إن الك ن عل ى أي دي  إل
ر                      ،األرض اليوم  و افترضنا أن اإلسالم غي ل ل  إال إلى دين واحد هو اإلسالم فقط، ب

الكون     موجود، لما أمكن ترجي    ا ب  الشيء المدهش في    .ح دين على دين في عالقته
  .اإلسالم أنه يقودك مرة أخرى إلى الكون

ي   و ف سيء فه ر وال ا المحي يس أراد أن يكحلهأم أى أن أدون ا، أراد أن ين ا فأعماه
ا لإلسالم، فحشر                -بالعقيدتين ة والمسيحية عن تهم ابتكره  من حيث ال      – اليهودي

درك       ين ض  الديانت  هاتين –يعلم   م ي ا       من الديانات الوثنية البشرية، ول ه أساء إليهم  أن
ه  ) ة السالم وراعيأم السامية(وإسرائيل  ) أم الكنيسة (إساءة قد تغضب فرنسا      فليتنب

شتد الحاجة   وبعيدا عن إنشا .في المرات القادمة   ة، ت  إلى  ئية أدونيس وألعابه اللفظي
ي تمكنت لوحدها من إسقاط  الت،العلمانية الحقيقية حيث ..والعلماء التجريبيين العلم 

ة مع المسجد ولمن حسمت              فما هي   ورجال الدين،  الكنيسة ة الغربي  تجربة العلماني
    ؟بينهما – إن وجدت –عرآة نتيجة الم

  
  عندما يتحدث العلماء والعلمانيون الحقيقيون

ون  اك آ ان،          ،هن ل والبره ة والعق ى التجرب ستند إل م ي اك عل ان، وهن اك أدي وهن
ا                    ل، فهم م والعق ولهم في الغرب ينحازون إلى العل والعلمانيون الذين يحترمون عق

اوين    . الكنيسة وهمشا الوثنية اإلنجيل و ذان أسقطا   الل لنتأمل هذه األسماء وهذه العن
  :لندرك سطحية الطرح األدونيسي

سور  ث(البروف ور.ل.آي ي)م ة ف م األجن تاذ عل و أس ة تورنت دا.  جامع ب .آن  يكت
التين ة   : (رس م ألجن ة عل ي تاريخي رة ف وار   –نظ ل وأط ة لمراح صطلحات قرآني  م

  ).التخلق البشري
ه األشهر        ).موريس بوآاي   (الطبيب الفرنسي الشهير الدآتور      وراة  ( يؤلف آتاب الت

  ).واإلنجيل والقرآن في ضوء المعارف العلمية الحديثة
سور  سون.أ(البروف ال جون ة) مارش ون الطبي ة جيفرس ا. آلي ات  .فيالدلفي الوالي

وان   ة بعن الة علمي ة يؤلف رس دة األمريكي شري(المتح ق الب ة وصف التخل ، مرحل
  )النطفة

وان      جامعة مان ) برسود.ن.ف.ت(البروفسور   : يتوبا ويننج مانيتوبا يؤلف رسالة بعن
  )توافق المعلومات الجنينية مع ما ورد في اآليات القرآنية(

  :وقائمة بيضاء من العلماء التجريبيين منهم
سور  سون (البرف ولي سم ورث      ) ج ة ن ي جامع والدة ف ساء وال راض الن تاذ أم أس

  .وستون في شيكاغو بالواليات المتحدة األمريكية
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سور ورنجر. س. ج (البروفي ة     ) ج ي جامع شريح ف سم الت ة الطب ق ي آلي تاذ ف أس
 .جورج تاون في واشنطن

 .رئيس قسم التشريح بكلية الطب بمينوتوبا بكندا) برسود(البروفيسو 
 جامعة شاينج ماي رئيس قسم التشريح واألجنة في) تاجات تاجاسون(البروفيسور 
 .عميد آلية الطب بهابتايالند و

سور  رألف(البروفي د آرون ين  ) ري ا اشتهر ب الم في الجيولوجي اء الع من أشهر علم
 .العلماء بنقده لنظريات أآابر علماء العالم في علم الجيولوجيا

 .مدير مرصد طوآيو) يوشيودي آوزان(البروفيسور 
ة،           ) بالمار(البروفيسور   ات المتحدة األمريكي من أشهر علماء الجيولوجيا في الوالي

ي  ة الت يس اللجن ان رئ ة   آ ة الجيولوجي وي للجمعي ال المئ ى االحتف رفت عل  أش
 .األمريكية

سور  ان، وهو من  ) سياويدا(البروفي ار في الياب ا البح اء جيولوجي من أشهر علم
 .العلماء المشاهير آذلك في العالم

د            ) برساد راو (البروفيسور درجا    أستاذ في علم جيولوجيا البحار، جامعة الملك عب
 .العزيز بجدة
 .من علماء البحار في ألمانيا الغربية) شرويدر(ر البروفيسو

  .من أشهر علماء البحار في أمريكا) هاي(البروفيسور 
  

م التجريبي في آخر وأزهى عصوره،                 ر     هذه نخبة من أبرز رجاالت العل  علماء غي
الم            مسلمين ذا الع ذي يستحق صفة    ، يجمعون على أن النص الديني الوحيد في ه  ال

 ال يمكن للعقل      ، استنادا إلى ما قدمه من معلومات خارقة       )آنالقر(النص اإللهي هو    
   .البشري أن يصل إليها في فترة نزوله على محمد

ا هو   دين، وم م بال ة العل ة ليتحدث عن عالق ام هؤالء العمالق فمن هو أدونيس أم
ا          ة    . .أدونيس أمام آشوفاتهم التي يتلهف العالم ويتسابق للحصول عليه أترك اإلجاب

آشوفاتهم المذهلة هم ومع كون لنا وقفة تفصيلة معستأما هؤالء العلماء فللقاريء، 
  .الحقا

  
  أدونيس سياسيًا

  
شأن  ي ال سياسيف ية        .. ال ه الغنوص ن باطنيت تخلص م ن ال يس م تمكن أدون م ي  ل

را      ) الثابت والمتحول  (ول أسطر آتابه    ديلوجيته الطائفية، ففي أ   يوأ ا خطي يقول آالم
ه لفهم الت   ه رؤيت سياسي اإلسالمي فيقول ص يؤسس علي ة  (:١اريخ ال في الخالف

دين      ين ال اء ب ة اللق ست نقط ي لي ي، فه اريخ العرب م الت اح أول لفه سأليتها مفت وم
ذه        ة ه دنيا ولممارس ى ال دين عل سيادة ال ز ل ذلك رم ي آ ا ه سب، وإنم دنيا فح وال

ا، و               ا للنبي بمعنى م أن السيادة، أن يتولى المسلم منصب الخالفة هو أن يكون خلف
ة أن    : يكون قائما بأمر اهللا، مؤتمنا على تنفيذ أحكامه، ثم يقول أدونيس           لكن المفارق
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ا تأسست                 /النبوة ل يمكن القول أنه الملك تأسست والنبي يحتضر في مناخ اقتتال، ب
ف    كال العن ن أش شكل م ة، أي ب به انقالبي ادرة ش و وارث  : بمب ق ه وى ال األح األق

وة ة /النب و الخليف ك، أو ه ي     وه)المل ا ه شوفة آم يس مك ة أدون د إيدلوجي ا ال نج ن
  . )رسالته لنيل الدآتوراه(ي بدأ بها أهم آتبه  في هذه العبارات الت..أمامنا

ى ا طائفي حت ى مستوىأدونيس هن ز إل ل وجاهل في  التعصب،  النخاع، ومتحي ب
الملك تأسست والنبي يحتضر    /المفارقة أن النبوة  (التاريخ لدرجة مزعجة، إنه يقول      

ة، أي بشكل من                    في ادرة شبه انقالبي  مناخ اقتتال، بل يمكن القول أنها تأسست بمب
هذه الكلمات ) الملك، أو هو الخليفة/األقوى ال األحق هو وارث النبوة  : أشكال العنف 

ذا الرجل           ودون أدنى مسئولية   ،التي يطلقها بفوضوية   ،  تجعلني في حيرة من أمر ه
  هل قرأ هذا الرجل التاريخ أم ال؟

ست      أال ة تأس ذا، أن الخالف اهزة ه ة الج ام الطائفي احب األحك درك ص اخ   ي ي من  ف
اخ اختالف و شري، أي من ضاء ب ي ف د إال ف اد ال يول اد، واالجته ةاجته ،  من الحري

مختلفة، فالصحابة ليسوا مالئكة، آما أنه ليس المتعددة وال رنظالوجهات فيه طرح ت
ة   ار الخليف ي اختي اطع ف اك نص ق ده، هن د جرت  أو تحدي ة، وق وط باألم األمر من ف

ا قورن     ،بشكل راق جدا ومتحضر      األحداث   م يعرف      ا ب إذا م ذي ل لعصر الجاهلي ال
ة   وم الخالف ه مفه رب في ورن     ،الع ا ق دا إذا م ضر ج و متح ل ه ة، ب ى الدول  وال حت

ل هو من جهات أخرى متفوق على           لنظامباختيار الزعيم في ا    اني، ب  العربي العلم
اخ        وهذه هي القصة        .سيتبين الحقا النموذج الغربي آما     التي وصفها أدونيس بمن

السيرة النبوية آما جاءت في األحاديث الصحيحة    (من آتابي   مخرجة  أنقلها   ،اقتتال
  : بعض التصرفع م) قراءة جديدة–

  عمر يرفض التصديق بوفاة النبي 
ددًا من يقول أن رسول اهللا              خطابقام عمر بن ال       يخطب غاضبًا فيمن حوله ومه

د   ، فطلبوا من رجل من أهل الصفة اسمه سالم بن عبيد أن ينادي أبا بكر              قد مات،   فق
ال من شدة الصدمة                  د ق ه إال ضربته          (اشتد غضب عمر حتى لق تكلم أحد بموت ال ي

اذهب .. يا سالم :  قالوا .فسكتوا وآانوا قومًا أميين لم يكن فيهم نبي قبله        . بسيفي هذا 
   . فادعهإلى صاحب النبي 

و بكر     .فخرجت فوجدت أبا بكر قائمًا في المسجد      :  سالم قال مات رسول اهللا     :  قال أب
فوضع يده على    . ال يتكلم أحد بموته إال ضربته بسيفي هذا        :إن عمر يقول  :  قلت ؟ 

ه حتى أتى النبي            ،ساعدي ثم أقبل يمشي حتى دخل      ه حتى        فوسعوا ل  فأآب علي
ه ،آاد أن يمس وجهه وجه النبي    و بكر       حتى استبان ل ال أب د مات فق ه ق إنك  :  أن

ذي ي          . )١()ميت وإنهم ميتون   ه ال ة          وصل أبو بكر من بيت ان شرقي المدين قع في مك
دخل المسجد             ()السنح (يقال له  زل ف م   ،أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى ن  فل

                                                 
 حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن سلمة بن  أنبأ قتيبة بن سعيد٢٦٣-٤ربى  الك سنده صحيح رواه النسائي يف)١(

ب التقري: تابعي ثقة ونعيم بن أيب هند ونبيط بن شريط صحايب. ن نعيم عن نبيط عن سامل بن عبيدنبيط ع
  . وقتيبة ثقة ثبت٢٠٣- ١التقريب : محيد الرواسي ثقة و٣١٩-١ التقريب ثقةتابعي  وتلميذه ٣٠٦- ٢
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يمم رسول اهللا       ،يكلم الناس حتى دخل على عائشة       رة         فت  ، وهو مغشى بثوب حب
 واهللا ال يجمع     ،بأبي أنت وأمي   :  ثم قال  ،أآب عليه فقبله وبكى   فكشف عن وجهه ثم     

  : ثم )٢() أما الموتة التي آتبت عليك فقد متها،اهللا عليك موتتين
  خرج أبو بكر في وقت أبي بكر

 ويهدد ،تا فشاهد عمر يهدد من يقول أنه ماخرج إلى هذه الجموع المفجوعة بنبيه  
 لكن آلمات     ، فرجع بعضهم عن النفاق،    هم سوف يعود ليمزق   المنافقين بأن النبي    

 آان ظرفًا ليس له سوى أقرب الناس من النبي       ، مصدوم عمر آانت آلمات مفجوع   
   ،ل عن ال                وأآثرهم صحبة له ه المعروف ليزي و بكر بهدوئ عقول آلمات     خرج أب

ة،   اريف الفاجع ر وتخ اب اهللا     عم ى آت ه إل ي في ا ه ة مم ذ األم ول   أخ ت العق فأفاق
ضاء ا سالم    هللا،ورضيت بق اهم عن االست ن نه اء ولك زن والبك نههم عن الح م ي  ل

   .فيهلكون آما هلكت األمم السابقةللعواطف واالنجراف في تيارها 
يقطعن      ،واهللا ما مات رسول اهللا        : فقام عمر يقول  (: تقول عائشة  ه اهللا فل  وليبعثن

ال   فجاء أبو بكر فكشف عن رسول اهللا    .أيدي رجال وأرجلهم   ه ق أبي أنت  ب :  فقبل
ال   . والذي نفسي بيده ال يذيقك اهللا الموتتين أبداً       ،وأمي طبت حيًا وميتاً    م خرج فق :  ث

ى رسلك  ا الحالف عل ال[أيه م الناس فق ه يكل ر رضي اهللا عن  .اجلس: خرج وعم
وا         ، فتشهد أبو بكر رضي اهللا عنه      ، فأبى .اجلس:  فقال ،فأبى ه الناس وترآ  فمال إلي
ال          فلما تكلم أبو بكر    )٣(]عمر ه وق و بكر وأثنى علي  أال من  : جلس عمر فحمد اهللا أب

د مات      آان يعبد محمدًا     إن اهللا حي ال يموت               ، فإن محمدًا ق د اهللا ف ان يعب  ، ومن آ
وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل         ﴿: ﴾ وقال إنك ميت وإنهم ميتون   ﴿: وقال

ه         ابكم ومن ينقلب على عقبي تم على أعق  فلن يضر اهللا شيئا    أفإن مات أو قتل انقلب
ذي أدرك ال  )٤()﴾ فنشج الناس يبكون وسيجزي اهللا الشاآرين   ة  بكاء المفجوع ال حقيق

د             وأفاق مما هو فيه من صدمة،      د وصف حال الصحابة بع  آان ابن عباس هناك وق
ا        «: خطبة أبي بكر فقال    ة حتى تاله واهللا لكأن الناس لم يعلموا أن اهللا أنزل هذه اآلي

ا              فتلقاه ،أبو بكر  و     )٥(»ا من الناس آلهم فما أسمع بشرًا من الناس إال يتلوه ان أب آ
ال          نه رجل المهمات الصعبة واألزمات،    بكر رضي اهللا ع     أعاد األمة إلى صوابها وق

شراً  ،لها في غياب نبيها المفجع  ازال ب ه ليس     وأن ، إن هذا النبي الحبيب م و في الغل
همن صفات المؤمنين، م يبق سوى الصالة علي ى  و فل اع رسالته والمشي عل اتب

ه النبي         خطاه، ال عن ذي ق و ال ال تطروني  (:  وهو حي   وما عدا ذلك فهو من الغل
ا عمر      )٦()آما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد اهللا ورسوله             أم

ه        ة أبي بكر لدرجة أن ات وبخطب  سقط  رضي اهللا عنه فكان أآثر المتأثرين بتلك اآلي

                                                 
  .١٦١٨- ٤صحيح البخاري ) ٢(
  .٤١٩- ١صحيح البخاري ) ٣(
  .١٣٤١- ٣صحيح البخاري ) ٤(
  . ١٦١٨ – ٤صحيح البخاري  ) ٥(
  .١٢٧١- ٣صحيح البخاري ) ٦(
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ا         : (عمر  يقول    .من شدة التأثر  على األرض    ا بكر تاله ا هو إال أن سمعت أب واهللا م
ا علمت              ،فعقرت حتى ما تقلني رجالي      وحتى أهويت إلى األرض حين سمعته تاله

   )٧() قد ماتأن النبي 
ارق النبي    ،آانت تلك اللحظات شديدة الدقة والخطورة      دنيا وهي مصيبة     ا فقد ف ل

ده  السياسي أيضًا الفراغ آما آان هناكما بعدها مصيبة،    ، الرهيب الذي ترآه من بع
د      حيث إن  وم دون قائ ان                 .  األمة الي ر خطورة على األمة إذا آ راغ يكون أآث ذا الف ه

د عظيم فحسب   ،الراحل قائدًا عظيماً   ل  ، فكيف إذا آان الراحل اليوم ليس مجرد قائ  ب
  .اء وتحمله األمة آلها في قلوبهانبي يأتيه الوحي من السم

ة النبي         شعر ادة لخالف  ، بعض رجاالت األنصار بهذا الفراغ فرشحوا سعد بن عب
ذي    ، إلى بيت فاطمة     بي طالب والزبير بن العوام    بينما توجه علي بن أ      في الوقت ال

ا،          ،آان فيه أبو بكر مشغوًال باألمة       ا على نبيه ا بكر       واألمة مشغولة بحزنه  لكن أب
ه األنصار             ف  عظمة في مثل هذه الظروف الحرجة،      يتجدد د انطلق إلى حيث أخوان ق

 أو أن تقع    ، بعد أن سمع باجتماعهم خشية أن تفترق األمة بعد توحيدها          ،المجتمعين
وا حول أبي بكر               ًا،      فتنة بين األنصار والمهاجرين الذين التف  رضي اهللا عنهم جميع

 آان ذلك الرجل      د التفوا حول رجل مريض وقد غطوه،      ولما وصل أبو بكر وجدهم ق     
ا      لصحابي األنصاري هو ا  ادة األنصار،      دة سعد بن عب ه       ، أحد ق دون مبايعت  وهم يري

ه                       بالخالفة، ذي اجتمع في ان ال ه رأي آخر في ذلك المك  لكن عمر بن الخطاب آان ل
  : والمسمى بـ،األنصار والمهاجرون

  
  سقيفة بني ساعدة

ذ       شاب من أهل بيت النبي       توجه مع أبي بكر وعمر     اس، ال د اهللا بن عب ي  هو عب
ه           «: يقول إن عمر بن الخطاب قال      وفى اهللا نبي  أن األنصار    آان من خبرنا حين ت

ر ومن                      ا علي والزبي خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عن
ا إلى    .. يا أبا بكر :  واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت ألبي بكر   ،معهما انطلق بن

صار  ن األن ؤالء م ا ه اجتمع ا[إخوانن شاورونف اجرون يت ذلك ،لمه م آ ا ه  فبين
الوا شاورن إذ ق ذا الحق  : يت م في ه إن له صار ف ا من األن ى إخوانن ا إل انطلقوا بن ف

 فذآرا ما تماأل  ، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجالن صالحان      ،فانطلقنا نريدهم ] نصيبًا
ا      : عليه القوم فقاال   ا     : أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلن د إخوانن هؤالء من    نري

ا     :  فقلت  .ال عليكم أن ال تقربوهم اقضوا أمرآم      :  فقاال .األنصار أتينهم فانطلقن واهللا لن
  من هذا؟ : حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت

الوا ادة: فق ن عب ذا سعد ب الوا:  فقلت.ه ه؟ ق ا ل شهد .يوعك: م يًال ت سنا قل ا جل  فلم
ى   أثنى عل بهم ف ال  خطي م ق ه ث و أهل ا ه ة   : اهللا بم صار اهللا وآتيب نحن أن د ف ا بع أم

 وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن          ، وأنتم معشر المهاجرين رهط    ،اإلسالم
د             .يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من األمر            م وآنت ق ا سكت أردت أن أتكل  فلم
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ه بعض        وآ ، أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر       ،زورت مقالة أعجبتني   نت أداري من
و     ، فكرهت أن أغضبه     . على رسلك    : فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر        ،الحد تكلم أب  ف

ال              ،بكر فكان هو أحلم مني وأوقر       واهللا ما ترك من آلمة أعجبتني في تزويري إال ق
ه              :  فقال .في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت        أنتم ل ر ف يكم من خي رتم ف ا ذآ م

سبًا وداراً        ..ا األمر إال لهذا الحي من قريش       ولن يعرف هذ   ،أهل  ، هم أوسط العرب ن
دة           .وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم         د أبي عبي  فأخذ بيدي وبي

ا     ،بن الجراح وهو جالس بيننا     ال غيره ا ق ره مم دم فتضرب    ، فلم أآ ان واهللا أن أق  آ
 اللهم إال  ،لى قوم فيهم أبو بكر عنقي ال يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر ع        
أنا جذيلها :  فقال قائل من األنصار.أن تسول لي نفسي عند الموت شيئًا ال أجده اآلن

ب  ذيقها المرج ك وع ريش    ،المحك شر ق ا مع ر ي نكم أمي ر وم ا أمي ط  . من ر اللغ  فكث
ر   : قالت األنصار  [.وارتفعت األصوات حتى فرقت من االختالف      نكم أمي  .منا أمير وم

ا معشر   ] سيفان في غمد واحد إذًا ال يصطلحا         : [هم عمر رضي اهللا عنه فقال     فأتا ي
صار ون أن رسول اهللا ،األن ستم تعلم ؤم   أل ه أن ي ر رضي اهللا عن ا بك ر أب د أم  ق

نعوذ باهللا  :  فقالت األنصار  ؟الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي اهللا عنه          
.. يا معشر المسلمين    .. يا معشر األنصار  : قلت[ .)٨(]أن نتقدم أبا بكر رضي اهللا عنه      

ين               إن أولى الناس بأمر نبي اهللا        سباق المت و بكر ال  ثاني اثنين إذ هما في الغار أب
   :من هذا الذي له هذه الثالث[

   ؟ من هما.إذ هما في الغار
   ؟ من صاحبه.إذ يقول لصاحبه

   مع من هو؟ .ال تحزن إن اهللا معنا
ر  د أبي بك ر ي سط عم الفب ا فق ة : رضي اهللا عنهم اس أحسن بيع ايع الن ايعوه فب ب

ل أن أضرب        ] وأجملها ده قب ثم أخذت بيده وبدرني رجل من األنصار فضرب على ي
ه وبايعه المهاجرون            : فقلت )٩(]على يده  ده فبايعت ا بكر فبسط ي م  ،أبسط يدك يا أب  ث

ل منهم          ،بايعته األنصار  تم :  ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائ ادة    قتل  . سعد بن عب
ا حضرنا من أمر               :  قال عمر  .قتل اهللا سعد بن عبادة    : فقلت ا وجدنا فيم ا واهللا م وإن

ايعوا رجًال                   ،أقوى من مبايعة أبي بكر        م تكن بيعة أن يب وم ول ا الق  خشينا إن فارقن
ا نخالفهم فيكون فساد        ، فإما بايعناهم على ما ال نرضى      ،منهم بعدنا  ايع     ، وإم  فمن ب

   )١٠() مشورة من المسلمين فال يتابع هو وال الذي بايعهرجًال على غير

                                                 
 وعاصم بن أيب بن مسعودان طرق عن عاصم عن زر عن  وغريه م٢١-١ة حسن رواه أمحد سند الزياد) ٨(

  .بن عبيد السابقا واملعقوفان داخله من حديث ٣٨٣-١ حسن احلديث من رجال الشيخني التقريب النجود إمام 
ن أيب بكر عن  حدثين عبد اهللا ب٢٨٨ الضياء يف املختارة ه ابن إسحاق ومن طريقاسند الزيادة صحيح رواه) ٩(

عبد اهللا بن حزم األنصاري تابعي صغري وثقة من رجال  .عبد اهللا عن ابن عباس عن عمرالزهري عن عبيد اهللا بن 
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دودة في      آل هذه األحداث جرت بسرعة       دقائق مع ذي مر بحزن           ، وب ين ال وم االثن  ي
ا      فقد أصبح للدولة اإلسالمية قائد جدي      ،وسالم ل   .د وللمسلمين إمام آفوء لقيادته  تقب

و  م رجال تثقف ى أرضهم ألنه اجر إل ر المه ي بك ادة أب صار قي سنة األن اب وال ا بالكت
ين        ورضوا أن يؤمهم رجل ارتضاه لهم النبي           ،وآمنوا باهللا ورسوله    وهو حي ب

   ظهرهم، فيكف ال يرضونه بعد مماته،أ
اً  ؤاال ملح رح س ا أط دد   : وهن سالح والع ال وال ل األرض والم صار أه ان األن ل آ ه

   ؟ظيمةلع ليقبلوا رجًال من غيرهم لو لم يتشبعوا بالتربية اإلسالمية اوالعدة
ون        ،قبلوا عليهم زعيمًا من الخزرج أو العكس       األوس لي  بل هل آان   انوا ال يزال و آ  ل

ة األصنام     الوثنية التي يحتفي بها أدونيس،     على ثقافتهم الخشبية   ا      ثقاف التي أزاحه
ة،   اإلسالم عن قلوبهم وعقولهم إلى     تهم         غير رجع ة األصنام التي جعل ون    ثقاف  يقتتل

   .انعشرين عاما من أجل حص
ه على نبي              شغله حزن م ي ه،          أما أبو بكر فل ذا   ه عن مسؤوليته الضخمة تجاه أمت  فه

ذي ساقته طول صحبته           م هو الذي أعاد للمفجوعين رشدهم،        الرجل العظي   وهو ال
 فاستحق أن يواصل     مور بمنظار أبعد وأآثر اتساعًا،    لنبيه عليه السالم إلى النظر لأل     

صلوات بعد أن استقر الوضع السياسي ليعود        صالته باألمة الظهر والعصر وبقية ال     
ا  ى نبيه ا عل دها وحزنه ين مضيتو .للنفوس آم ة تحمل  شمس اإلثن ة جث الفتن

   .هامدة
  وجاء يوم الثالثاء

ًا                   ر مخاطب وقبل أن يصلي أبو بكر في الناس صالة الصبح قام عمر فتوجه إلى المنب
وال         ،الصحابة ة الصحابة لمبايعة         ودا ، ومعتذرًا عما بدر منه باألمس من أق ًا بقي عي

ة عمر      (: يقول أنس بن مالك رضي اهللا عنه      : أبي بكر رضي اهللا عنه     إنه سمع خطب
وفي النبي             و بكر    ،اآلخرة حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم ت  فتشهد وأب

دبرنا   آنت أرجو أن يعيش رسول اهللا     :  عمر قال،صامت ال يتكلم   د   – حتى ي يري
 قد مات فإن اهللا تعالى قد جعل بين أظهرآم  فإن يك محمد – همبذلك أن يكون آخر

دًا             ا هدى اهللا محم ه بم ا بكر صاحب رسول اهللا            ،نورًا تهتدون ب اني    وإن أب  ث
ايعوه        ايعوه           ،اثنين فإنه أولى المسلمين بأمورآم فقوموا فب د ب ة منهم ق  وآانت طائف

د أن انتهى      )١١()ى المنبر  وآانت بيعة العامة عل    ،قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة      وبع
 ،عمر من خطبته نزل عن المنبر وطلب من أبي بكر الصعود آي يبايعه المؤمنون                  

ه حتى صعد، يقول أنس                 لكن أبا بكر رف    زل عمر يلح علي م ي سمعت عمر   (: ض فل
ذ      ر   : يقول ألبي بكر يومئ ر فبايعه الناس                 ،اصعد المنب ه حتى صعد المنب زل ب م ي  فل

ا  ( )١٢()عامة سقيفة                فبايع الن د بيعة ال ا بكر بيعة العامة بع و بكر        [س أب د أب ا قع فلم
ه                   ًا رضي اهللا عن ر علي  فسأل   ،رضي اهللا عنه على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ي

ه       ، فقام ناس من األنصار فأتوا به،      عنه ابن عم رسول      :  فقال أبو بكر رضي اهللا عن
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ال      اهللا   ة رسول اهللا     ال تثر:  وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فق ا خليف يب ي
.         ه،         ثم لم ير الزبير بن العوام رضي ال  اهللا عنه فسأل عنه حتى جاءوا ب ابن  :  فق

ة رسول اهللا  ه عم ل قول ال مث سلمين؟ فق شق عصا الم ه أردت أن ت ال :  وحواري
ذي هو             ]  فبايعاه .تثريب يا خليفة رسول اهللا     ه بال فتكلم أبو بكر فحمد اهللا وأثنى علي

   :أهله ثم قال
رآم           .. أما بعد أيها الناس     يكم ولست بخي د وليت عل إني ق إن  ،ف أعينوني    ف أحسنت ف

 والضعيف فيكم قوي عندي حتى      ، الصدق أمانة والكذب خيانة    وإن أسأت فقوموني،  
ه إن                  ،أريح عليه حقه إن شاء اهللا       يكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق من  والقوي ف

ذل     ال يدع قوم الجهاد في سبيل اهللا إال        ،شاء اهللا   وال تشيع الفاحشة      ، ضربهم اهللا بال
إذا عصيت اهللا      ، أطيعوني ما أطعت اهللا ورسوله       ،في قوم قط إال عمهم اهللا بالبالء        ف

يكم       رحمكم اهللا         ،رسوله فال طاعة لي عل ع     )١٣(» قوموا إلى صالتكم ي فنهض الجمي
ز               وم امت ة     إلى الصالة خلف أبي بكر في ي ه األسى بالطمأنين   فرسول اهللا  ،.ج في

  .جتمع أمرها على خليفة لرسول اهللا واألمة قد ا،مازال مسجى لم يدفن بعد
ز النموذج اإلسالمياألحداث وتلك هذه  ين تمي ة القصيرة جدا تب سياسي الخطب  ال

ه         وأ ،الراقي الذي يتهمه أدونيس بأنه انقالب      م في ذي حك  .األقوى ال األحق     وه ن ال
ونيس ضد انتخاب أبي بكر، فهو      وقبل الحديث عن الخطبة ال بد من آشف تعصب أد         

   . األحق، وال أدري من يقصد باألحق األقوى ال هو أن أبا بكريقصد
و بكر    بالتأآيد آان يقصد علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه  ان أب  وهو أهل لها آما آ

ا      ا ال لتخاريف              .وعمر وعثمان أهل له د للقصة بأسانيدها الصحيحة، ووثائقه  فلنع
ال األص  صاصين أمث ؤرخين  فهاني الق ه، أو الم د رب ن عب ي  واب سيوطي ف ال ال أمث

ات    حيث ال يوجد سند    ،تاريخ الخلفاء وابن قتيبة في اإلمامة والسياسة        لتلك الرواي
  . وال ذآر فيها للمصادرامالمحشورة فيه

ان يتوعد      يقول أدونيس أن الخالفة تمت بمؤامرة، وال أدري أين المؤامرة            وعمر آ
د             أن نبي   :ويهدد من يقول    ه وسلم ق آمرا           اهللا صلى اهللا علي ان عمر مت و آ مات، ل

  .  ، لتنفيذ تلك المؤامرةلكان أول من أعلن وفاة النبي 
ان       يبع الهن المؤامرة وأبو بكر آان في بيت    أي ه إذا آ د بدال من المرابطة في بيت ابنت

  .يخطط لمؤامرة
ا  والتحليلي عم  والتي تبين مدى تصحره المعلوماتي ،ما أآذوبة أدونيس وفضيحته   أ

  . فهي في قوله أن الذي تولى هو األقوى،جرى في السقيفة
  فأي قوة ألبي بكر يزعمها أدونيس، وعلى أي مستوى؟ 
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ريش أ ستوى ق ى م ي؟ عل ة أب ر عائل ي  بك ين  ه الق ب ى اإلط ائالت األضعف عل ع
ات قريش         ،قريش، فهو ينتمي إلى تيم     ين بيوت ه     . وتيم هي األضعف ب ا عمر فبيت أم

 ، إلى قريش  عمر   عندما أراد أن يبعث      النبي  ، والدليل على ذلك أن      يضاضعيف أ 
ر                     ا وأآث ه بيت ان أعز من لكي يسمحوا له بأداء العمرة، أخبره عمر أن عثمان بن عف

   .لذي يتزعمه أبو سفيان حيث ينتمي إلى البيت األموي ا،منعة وقوة
إني أخاف  .. رسول اهللا يا  :  عمر ليبعثه إلى مكة، فقال     دعا  : (وهذا هو نص الخبر   

ريش         ت ق د عرف ي، وق د يمنعن دي أح ي ع ن بن ا م يس به سي، ول ى نف شًا عل قري
ى رجل هو أعز مني  ك عل ا، ولكن أدل ا، وغلظتي عليه ن : عداوتي إياه ان ب عثم

ه جاء       عفان، فدعاه رسول اهللا      ، فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب، وأن
، فخرج عثمان بن عفان حتى أتى مكة، ولقيه أبان          زائرًا لهذا البيت، معظمًا لحرمته    

ه، وأجاره حتى                  بن سعيد بن العاص، فنزل عن دابته، وحمله بين يديه، وردف خلف
   .)١٤()، فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريشبلغ رسالة رسول اهللا 

ة             آانا ين   أيضا العباس وعلي  د بني أمي ة  ( تميان إلى البيت األقوى في قريش بع عائل
ولى هو   ب  ، فقد سقط ادعاء أدونيس على مستوى قريش، إذًا)أبي سفيان  ذي ت  أن ال

ار        ولو أحلنا ا   .األقوى ال األحق   ة باعتب شا    دعاءه على مستوى عاصمة الدول  أن قري
ان  األقو - جدال  – أبو بكر الصديق، وهي      –  افتراضا –تمثل آتلة واحدة رأسها      ى لك
  :ول، لألسباب التالية من األهذا االفتراض أآثر هزاال

   .قريش لم تبادر إلى إعالن مرشحها، بل آانت مشغولة بوفاته 
 .)األنصار(قريش آانوا ضيوفا على أهل المدينة األصليين 

واحتضنوه وآووه ال       بحكم أنهم من ناصر النبي         عددا وعدة  األنصار هم األقوى  
 .العكس

 .األنصار على أرضهم بعكس قريش
 .مرشحهم فرضا وليس اختيارااألنصار فرضوا 

 .بعض األنصار أعلن استعداده لشن الحرب وفرض المرشح بالقوة
وتر      دة الت ف ح ي تخفي نجح ف ة، ف وعظ والعاطف لوب ال تخدم أس ر اس و بك طأب  ، فق

 .ورضي األنصار بمرشح يمثل المهاجرين مع مرشح األنصار
ازل األنصار   قا،، ولم يتحدث عن القوة إطالعمر استخدم اسلوب اإللزام والحجة      فتن

 . مباشرةعن مرشحهم
 .آل هذا جرى دون أن يحدد المهاجرون مرشحهم

   .عن ترشيح نفسه بل تنازل آل واحد ،لم يقدم أحد من المهاجرين نفسه زعيما
ذي   (ومما يفضح تعصب أدونيس واحتقانه للكراهية للسنة وأهلها، تغاضيه     وهو ال

ر،      ) أزعجنا بمقولة البحث عن الجدة والحداثة  ة انتخاب أبي بك عن الجدة في طريق
م   اريخ ل م، فالت ة من األم ا أي أم سبق إليه م ت دنيا، ول ى مستوى ال ة عل فهي حداث

ه              اء على إنجازات زه  يعرف أمة قبل الخلفاء الراشدين قامت باختيار زعيمها بن   وتمي

                                                 
  ).٤/٣٢٣(حديث حسن وهو جزء من حديث أمحد وهو حسن وقد مر معنا ) ١٤(
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ه في        ، و ومعاناته في مصلحة األمة    اء على تفوق زعيم بن ا ل  التاريخ لم يعرف انتخاب
التحيز             الصالح على بقية األمة، وبناء على خطاب إلهي           تهم ب ه بشر حتى ي م يقل ل

        .لطرف على طرف
ة             ة متطرف ة طائفي ه  ..مما سبق يتبين أن أدونيس مثقل بإيدلوجي يلقي أحكامه     تجعل

اهزة  ة الج ك اإليديلوجي سوق تل ه ي ق، وآأن ا ودون توثي اجزاف ن خالل  ويروجه  م
اآليات سلطة   أو   .الدراويش على مريديهم   هو يمارس سلطة   ف اسمه في عالم األدب،   

ديهم،  ى مقل صديق     عل ة ال ه لخطب دم تناول زه ع شف تحي ا يك د  ومم دا وللعه  تحدي
ق أي    الراشدي م يرت ادات ل ز باجته شريع اإلسالمي مكتن ي للت ق عمل و تطبي ، وه

م يتطرق     علماني عربي لالقتراب من مستواها،      ا ل   الختالف النموذج اإلسالمي   آم
وي والراشدي  وقراطي،  النب اني والثي شقيه العلم ي ب نهج الغرب رق  وعن ال و تط ل

دى ل شف م ي  ك اني العرب وذج العلم ف النم ضياع    ، تخل ه وال ن التي اني م ذي يع  ال
  .والتمزق بين شعاراته ونزواته

  ) فإني قد وليت عليكم ولست بخيرآمأيها الناس(: بدأ أبو بكر خطبته  بقوله
ه،            موقعه ال  أبو بكر يبين   ؤمن هو ب ا ي ه اإلسالم،          تواضعا ولكن آم ا يضعه في  وآم

وه             ل واله الناس وانتخب م ب ول الحك م            وهو  ،فهو لم يت انقالب عسكري، ول م ب م يق  ل
ره  ولم يزعم أن له حقا     يرثه عن والده،   ه     في هذا المنصب دون غي زعم أن ل م ي ، ول

 بل إنه رفضه     ،وسلم أنه ثمن لصحبة النبي صلى اهللا عليه         حقا إلهيا فيه، ولم يزعم    
ر اديء األم ي ب د .ف ي   لق ذي غرسه اإلسالم ف ذاتي ال م شعوره ال م رغ ولى الحك  ت

ة                أعماقه، بأنه ليس خير من في هذه الدولة، رغم شعور األمة بعكس ذلك، والخيري
  . هنا ليست للقيادة العسكرية أو السياسية فقط بل تشمل الخيرية في القرب من اهللا

  )فإن أحسنت فأعينوني: (يقول أبوبكر: ثانيا 
اة                        ة تفعل الحي اجح، وإيقاظا لكل طاق وهنا نجد استثمارا لكل مجهود أو مشروع ن

  . دة للوراء بل نقلة لألماموتدفعها نحو األمام، نجد أن أبا بكر ليس عو
  )وإن أسات فقوموني: (قال أبو بكر: ثالثا 

رو ذي يعيش في الق ه وسلم ال ة رسول اهللا صلى اهللا علي ن الوسطى يفوض خليف
ا  ة، وال تعرف عنه ة الغربي وفر في الديموقراطي وم بمهمة ال تت ا أن تق األمة جميع
ين                     ا يحدث ب ا ال يعني المعارضة للمعارضة آم التقويم هن العلمانية العربية شيئا، ف
األحزاب المتصارعة داخل الفضاء الديموقراطي، وال التربص للثورة بانقالب أحمر          

ه احتساب بكل                .ة العربية آما تجيده العلماني   اني المتصاعد، إن  إنه العودة للخط البي
ان اسمه ورسمه،            ا آ ة      وهو  الصور موجه لرأس الدولة مهم  يعني تالشي األآذوب

م                  دعوى أن الحك م، ب العلمانية العربية التي تحاول إلصاقها بكل توجه إسالمي للحك
ا ال   ر هن و بك رب، أب م باسم ال دين وحك ل باإلسالم اختطاف لل رب، ب م باسم ال يحك

 تحاآمه األمة آلها بنص  ،يحاآمه الفقير قبل الغني، والمواطن العادي قبل المسؤول      
، النص ال يؤلهه وال يخدمهالرب، وتقومه بنص الرب، النص هنا ال يقدس الزعيم و

  .لشعب لمحاسبة قائد الشعب وتقويمهبيد آل ا
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و بكر         وهذه المفا : )الصدق أمانة والكذب خيانة   : (ثم يقول  دها أب هيم األربعة التي أآ
ا في القرون الوسطى، هي معضلة                 ا واجتماعي اني العربي في      سياسيا وديني العلم

دا     و  تأمل  العصر الحديث،   ا جي ولك   .. ه وا عق دا    أفرآ نكم جي ة    : م وأعي الصدق واألمان
  .  إلى هذا الحضيضلندرك سبب وصول األمور بنا .والكذب والخيانة

ه إن شاء اهللا            كم قوي عند  والضعيف في ( :أما قوله  ه حق ، والقوي   ي حتى أريح علي
فقد تمكن العلماني من تحقيقها      )دي حتى آخذ الحق منه إن شاء اهللا       فيكم ضعيف عن  

شعارات           ستوى ال ى م ن عل ا، ولك ر فيه ي بك ى أب وق عل ل تف صر، ب ذا الع ي ه ف
م تجن س            اهير، التي ل وى والخطابات الرنانة المصحوبة بالتصفيق الحاد من الجم

  .احمرار الكفوف وبحة الحناجر
ا،     ا بتحقيقه ر جزم ان أآث ي آ اني العرب ل إن العلم ر ب ا بك رون   ألن أب ي الق ان ف  آ

وده اإلداري   م مجه ى اهللا أوال، ث ك عل ق ذل ي تحقي د ف طى يعتم اده الوس  واجته
اج إلى اهللا عز              لألمة واستشاراته ه ال يحت ، أما العلماني العربي فهو واثق لدرجة أن
ل ل، ب الح   وج ي اإلص تغالله ف ن اس ا يمك ذ وقت اء اهللا تأخ ة إن ش رى أن آلم  ي
 العلماني العربي ال يحتاج إلى أن يقول إن شاء اهللا فهو ليس              .. واإلبداع واالستثمار

  .بحاجة إلى اهللا
  ) سبيل اهللا إال ضربهم اهللا بالذلال يدع قوم الجهاد في: (ثم يقول أبو بكر

م  ين أعظ رون الوسطى وب ك الق ي تل شريا وعسكريا ف ذاك ب الم آن ي الع ين ف :  دولت
ر،     ي بك ة أب ا عشرات أضعاف دول ساحتها وقوته غ م ي تبل ة والت ة الروماني الدول

  . نت أآثر من مرة من هزيمة دولة الرومباإلضافة إلى دولة فارس التي تمك
ه تلك       بين هاتين الدولتين     ه جبهة صمود         : وغيرهما يقول أبو بكر آلمات يعلن أن ال ل

 في وجه تلك اإلمبراطوريات، وال ليهدد برمي الروم في البحر، أو ليحرق                وتصدي
ذا العصر،            نصف فارس بالغازات السامة آما خدرنا العلماني العربي الفصيح في ه
ة                     ات، وقسمت دول اد األول إلى مجمع للخردة والنفاي ة اليهود عت حيث حولت دول

ا وأجاعت         ا     اآلخر إلى أثالث ثم اجتاحت بالده واحتلته ا ودمرنه ة      ه ا إلى دول وحولته
  .طائفية تسر عيني أدونيس

ة تحت                   ا العربي وقد فعلت العلمانية الغربية ما فعلت من جرائم في استعمارها لبالدن
   .شعار نشر الديموقراطية وحقوق اإلنسان

اك           لم تكن آلمات أبي بكر شعارات، ولم تكن موجهة إلى عد             م يكن هن ل ل و محدد ب
داء ألحد وع ان أب الة، آ ر صاحب رس ا  ، بك ؤمن به ائل ي اك أشياء ووس ان هن  وآ

 ولم يكن الجهاد موجها ضد أحد، بل آان موجها          ،إليصال تلك الرسالة أحدها الجهاد    
لحماية تدفق الرسالة اإلسالمية، التي هي حق لكل إنسان يدب على هذه األرض،                   

ا   وليس من حق أي دولة       دفقها أو إيقافه الم ال يعرف    ال سيما و ،في العالم منع ت الع
ة، فهي خاضعة للمد والجزر                      سيادة والحدود الجغرافي ا لل في تلك العصور مفهوم

   .حسب قوة الدولة أو ضعفها
ولم  ، تقنية وال صناعة وال زراعة آنذاك ال تملك أن تقدم للعالماألمة اإلسالميةآانت 

سفة،                   ا في الفل الم آتاب دم للع وم  هي آحالن   تبن مدرجات أو أهرامات، أو تق ال .. ا الي



 ٨٢

الة اإلسالم، ك سوى رس اتمل ذا العصر الحديث  لكنه اني  في ه ادة العلم وتحت قي
و  .  في تشويهها بممارسته بل نجحت، في إيصال هذه الرسالةشلالعربي لم تف  أما أب

ل وفي محو      بكر فنجح في القرون الوسطى في نشر هذه الرسالة،                م     ب ة  ظل الدول
  .  عن نصف مساحاتهالدولة الرومانية اإزاحة طغيانالوثنية والفارسية 

ا في عصره          إن أمتن  عاشت  – القرون الوسطى   –آان أبو بكر صادقا أمينا، لذلك ف
ه الصدق                      ذي تالشى في ذا العصر وال عزيزة أبية يحسب لها ألف حساب، أما في ه

ال      واألمانة والجهاد على يد العلماني العربي، فقد        دما ق : تحققت آلمات أبي بكر عن
د( يال ي اد ف وم الجه ذلع ق تالل )  سبيل اهللا إال ضربهم اهللا بال وأي ذل أشد من اح

  .   في الطريق قد تكون والبقية والصومالأفغانستان والعراق وفلسطين والشيشان
في قوم قط إال عمهم اهللا   وال تشيع الفاحشة ( :م يقول أبو بكر في القرون الوسطى ث

ذي             أما العلماني العربي فقد تفنن       )بالبالء د ال ه تخصصه الوحي ك، ألن في إشاعة ذل
اني العربي أستاذه               ..برع فيه وأبدع وتألق    ه العلم افس ب  إنه الشيء الوحيد الذي ين

ام المراقص والخ د أق ي، فق رالغرب ات ومصانع الخم ارات و الحان دع في م ا أب ، آم
ة واحدة          تلويث فضاء األمة بمحطاته التي     ة الجسد   ( ال تجيد سوى تسويق ثقاف  ثقاف

اني الغربي              ،  )األنثوي أما آلمات أبي بكر فقد آذبها العلماني العربي، وصدقها العلم
ا إحصائيات تقول أن إشاعة                        أخرج لن الذي آان صادقا مع نفسه ومع اآلخرين، ف

 دول  )أرقى (أقوى و  في    تقريبا  دقائق ثالث تتسبب يوميا باغتصاب فتاة آل       الفاحشة
دز    صابين باإلي وائم الم ا ق الم، أم بحت مالع دم   فأص اك دوال تق ة أن هن ة لدرج  خيف

ا الحروب    دول أخرى اجتاحته ه، أسوة ب ك المرض وعالج ة ذل ارات لمحارب الملي
دة أن   م المتح ام لألم ين الع ن األم وارث، ولدرجة أن يعل ة أو المجاعة أو الك األهلي

  . جهود العالم المتحضر في محاصرتهاإليدز أسرع فتكا من
العربية فيعلن أمام القمة األفريقية أن اإليدز مجرد صديق ال          أما أحد رموز العلمانية     

  . همفواحش، فليستمتع الجميع بمبرر للخوف منه
ر روأخي و بك ول أب شجر إال ا يق ا الحجر وال د ينطق به ا الجن، وق د يقوله  آلمات ق

إذا عصيت اهللا      : (العلماني العربي، يقول أبو بكر       أطيعوني ما أطعت اهللا ورسوله، ف
  ) فال طاعة لي عليكمورسوله

د أرسل                    وقد نفذ أبو بكر في حروب الردة وفي إرسال جيش أسامة آال األمرين، فق
ة والمتعصبين عن اإلسالم                  رين من الجهل  ،جيش أسامة لصد الروم رغم ردة الكثي

ه                         ل النبي صلى اهللا علي دا من قب ان مع ذا الجيش آ ورغم آثرة جيش الروم، ألن ه
ة اإلسالم   ،بناءا بناه النبي عليه السالم  وسلم، وال يمكن أن ينقض         وقد تحققت لدول

، وقد احتج البعض على إرساله لجيش أسامة         مصلحة آبيرة من إرسال هذا الجيش     
ة    نقاش ساخن وفي   وحرب المرتدين، لكن الخالف تم حسمه في       ،  أجواء من الحري

ان ذلك الخال                   ين المصالح والخسائر، آ ة ب ة والنصوص والمقارن ف وعرض األدل
رة،           موجها لمصلحة األمة ال لمصلحة شخصية أو إقليمية أو عنصرية أو مادية حقي

ديث  صر الح ي الع ه ف ي فواقع اني العرب ا العلم شفافية : أم ة وال عصر الديموقراطي
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وق اإل ول وحق زاب يق ات واألح سان واالنتخاب ري  : ن دا غي وا أح وني وال تطيع أطيع
  .ني واحد ينكر ذلكحتى ولو آان اهللا، وأعتقد أنه ال يوجد علما

ضمن إطار صارم هو عدم معصية اهللا عز وجل،             تكون  إذا فالطاعة للحاآم المسلم     
يهم              اهم، فارضا عل اهرا إي سلطا على شعبه ق فإن حاول الحاآم تجاوز ذلك الحد مت

ا على الحاآم              راد     ،أمرا فيه معصية اهللا، فإن المعصية تنتقل آلي  حيث يجب على أف
  .  معصية الخالقألنه ال طاعة لمخلوق فيالشعب رفض ذلك األمر، 

م                      ة التي تعني الحك ة المسيحية الثيوقراطي النهج اإلسالمي النظري أبو بكر يحطم ب
باسم الرب، والفرق بين الحكم اإلسالمي وبين الثيوقراطي هو أن الحكم الثيوقراطي 

ة الح    وز مخالف ث ال تج شريعا، حي ا وت را ونهي ل اهللا أم اآم مح ول الح ي حل اآم يعن
اد  ة اتح ي حال ه ف م، ألن ك الحك ان ذل ا آ وقراطي مهم اهالثي ع اهللا عز وجل وتم ،  م

  .وبإمكانه نقض أحكام اهللا ومخالفتها ونسخها
سيير  .. وآيل عن األمة   الحاآمأما الحكم اإلسالمي ف     األمة هي التي أنابته ووضعته لت

رط على األمة   ، فأبو بكر الصديق اشت    بل وهي التي حددت دخله المالي     دفة الحكم،   
  .أن تدفع له راتبًا، وما آان له أن يشترط لوال أن هناك عقدًا بينه وبين األمة

ره   ١٨٤ - ٣طبقات الكبرى   روى ابن سعد في ال     ات عن مرتب أبي بكر          وغي  رواي
   :وأن األمة فرضته

ال            : قال عمير بن إسحاق    اءة، فق ا  : أن رجال رأى على عنق أبي بكر الصديق عب م
  . فقال إليك عني ال تغرني أنت وابن الخطاب من عيالي. آفيكهاهذا؟ هاتها أ

ال          : وقال حميد بن هالل    ه وق : أن أبا بكر لما استخلف راح إلى السوق يحمل ابرادا ل
  . ال تغروني من عيالي

و بكر أصبح      : قال عطاء بن السائب    :ثم جاء دور األمة لتقرر مرتبه      لما استخلف أب
دة            غاديا إلى السوق وعلى رقبته       و عبي أثواب يتجر بها، فلقيه عمر بن الخطاب وأب

ال          : بن الجراح فقاال له    ة رسول اهللا؟ ق ا خليف اال . السوق : أين تريد ي اذا    : ق تصنع م
انطلق حتى نفرض لك : وقد وليت أمر المسلمين؟  قال فمن أين أطعم عيالي؟ قاال له

بطن  شيئا، فانطلق معهما، ففرضوا له آل يوم شطر شاة وما آسوه في              رأس وال . ال
فلقد آان يأتي علي : عمر: قال. وقال أبو عبيدة وإلي الفيء   . إلى القضاء : فقال عمر 

  .الشهر ما يختصم إلي فيه اثنان
ن هالل د ب ال حمي ال أصحاب رسول اهللا: وق ر ق و بك ي أب ا ول ة : لم افرضوا لخليف

ا، وظهره    برداه إذا أخلقهما وضعهما، وأخذ م     .. نعم: قالوا. رسول اهللا ما يغنيه    ثلهم
  .  رضيت:قال أبو بكر. إذا سافر، ونفقته على أهله آما آان ينفق قبل أن يستخلف

ال     : وتقول عائشة  م تكن لتعجز عن           : لما ولي أبو بكر ق م قومي أن حرفتي ل د عل ق
الهم، وسيأآل       مؤونة أهلي، وقد شغلت بأمر المسلمين، وسأحترف للمسلمين في م

  . آل أبي بكر من هذا المال
ه األمة،                  مم ا فرضته ل ا أن ا يدل على أن أبابكر لم يكن من حقه أآثر مم ة آم   الخليف
ام منحت الحاآم       أحكام اهللا عز وجل،     يذ  نف مجرد مجتهد في ت    يظل  مساحة   وهي أحك

اء، والبحث عن     ادي والرخ ور الم ق التط اد لتحقي ي االجته ة ف ن الحري شاسعة م



 ٨٤

ا     من خاللها تحقيق مقاصد الشر       اآلليات التي يتم   ة   العدل واألمن   يعة وأهمه  وحماي
اف      ،الشعب واألمة  دأ تك م والغش واالستغالل     ، الفرص  ؤ وتحقيق مب ة الظل  ، ومحارب

ة  ن المقاصد العظيم ا م ساد وغيره ارب الف صالح وتح ق الم ي تحق وز  الت ، وال يج
ده  ن عن شريع م ام، أو الت ك األحك ة تل اآم مخالف ام اهللاللح اقض أحك شريعا ين ، أو  ت

تقالل بر ا ظ      االس ام فيه ى أحك اس عل ام الن ة، أو إرغ شاورة األم ه دون م م أو أي ل
ه    (معصية هللا ولذلك لما    ة اهللا  :قيل ألبي بكر رضي اهللا عن ا خليف ال . ي ة   :  ق ا خليف أن

 مسند  –  وأنا راض به وأنا راض به وأنا راض به         ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
  ) ١٠ – ١أحمد 

) قوموا إلى صالتكم يرحمكم اهللا( :ال لمن حوله وبعد أن انتهى أبو بكر من خطبته ق
اء             فهو لم يكن قائدا سياسيا فقط، بل لم يكن يهتم بالسياسة فقط، ولم يكن يكذب للبق
ية        ة الدبلوماس اب المجامل ن ب رعا م رم ش اقتراف المح م ب م يق ي، ول ى الكرس عل

ر في أ و بك اني العربي في العصر الحديث، أب ل العلم ا يفع ت، آم رون واإليتيكي  الق
اجرا ناجحا،                  ا، وت ا حنون ا عسكريا، وأب دا سياسيا، ومحارب ام   و الوسطى آان قائ إم

  . خمس مرات ويبكي في صالتهمسجد يؤدي الصالة
وأخيرا أود أن أورد هذه القصة الموثقة عند وفاة أبي بكر في القرون الوسطى، ال                  

ه       أمثال بل ليرى مدى الوقاحة التي يتمتع بها         ،ليقارنها القاريء  د حديث  أدونيس عن
  . عن الخالفة الراشدة

ا         تقول عائشة  ال        : ( بنت أبي بكر رضي اهللا عنهم و بكر ق ا ثقل أب ذا  : لم وم ه ؟ أي ي
ه وسلم         فأي يوم م  :  قال .يوم االثنين : فقلنا ا ؟  ات رسول اهللا صلى اهللا علي وم  : فقلن ي

وبي    إذا أنا مت ف   : ثم قال .  فإني أرجو فيما بيني وبين الليل      :قال. االثنين كفنوني في ث
إن : فقال؟ أال نجعلها آلها جددا :  فقلنا له  .هذا، واغسلوه وضموا إليه ثوبين جديدين     

اء رضي اهللا     . الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هو للمهلة   ة الثالث وفي ليل فت
  ) ٣٠٦ – ٢  . مسند إسحاق بن راهويه–عنه 

  
  

    حقد أدونيس على أبي بكر
ان          هذا المتعصب الذي يك    مجرد  تب خمس قصائد في الحسين عليه السالم، والذي آ

اريخ األمة،         ..  في حياة جده عليه السالم     طفل بريء  يتجاهل شخصية محورية في ت
ه وسلم  ي صلى اهللا علي اة النب د وف دها، وبع ل الهجرة، وبع ا .. قب ل يتطاول عليه ب

  ..بطائفية مقيتة
وى ال األحق،  يس هي األق ي نظر أدون ذه الشخصية ف ه الرائه ة انتخاب ة  وطريق ع

ائق على أرض         اء     ة الجاهلي  وم خاضوا في     ق  والتي لم تستغرق سوى دق ا رعن حرب
  . انقالبا ومؤامرةأدونيس  من أجل حصان، آل ذلك يعتبره عشرين عامًا أآلت

وبقية الحدود، فإنهم ينسون أن  بقطع يد السارق،    عة اهللا ولئن اختزل العلمانيون طا   
ا إال       تلك الحدود لم تذآر      ا ناجع إال مرة واحدة في القرآن، وال يمكن أن يكون تطبيقه

ذي    : إذا قامت على أرآان الحكم في اإلسالم وأهمها على اإلطالق   ا ال دل، وإال فم الع
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اآم    رارا، لتحاصر الح رارا وتك دل م ر الع دة، وذآ رة واح دود م ك الح ر تل ي ذآ يعن
  محاصرة ال يمكنه معها من النجاة أو االعتذار

ين الناس أن               : (تعالىيقول   إن اهللا يأمرآم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم ب
  )تحكموا بالعدل إن اهللا نعما يعظكم به إن اهللا آان سميعا بصيرا

ر (و ى وينهى عن الفحشاء والمنك اء ذي القرب دل واإلحسان وإيت أمر بالع إن اهللا ي
  )والبغي يعظكم لعلكم تذآرون

وم       : ( فيقول آنرسائل القر  ويجعل العدل أحد أهم    رآن يهدي للتي هي أق ذا الق إن ه
  ) ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا آبيرا

  ) اهللا الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب(
د            د التوحي اء بع إذا جاء رسولهم            (ويجعل العدل رسالة آل األنبي ولكل أمة رسول ف

  ) هم بالقسط وهم ال يظلمونقضي بين
سط   ( اس بالق وم الن زان ليق اب والمي م الكت ا معه ات وأنزلن لنا بالبين لنا رس د أرس لق

يعلم اهللا من ينصره ورسله بالغيب                   وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ول
  )إن اهللا قوي عزيز
 تتبع أهواءهم  فلذلك فادع واستقم آما أمرت وال: (مد عليه السالم والعدل رسالة مح  

ا                          ا أعمالن م لن ا وربك نكم اهللا ربن اب وأمرت ألعدل بي زل اهللا من آت ا أن وقل آمنت بم
  )ولكم أعمالكم ال حجة بيننا وبينكم اهللا يجمع بيننا وإليه المصير

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشرآوا به شيئا وبالوالدين  (ويقول تعالى لنبيه    
ا                  إحسانا وال تقتلوا أوال    وا الفواحش م اهم وال تقرب رزقكم وإي دآم من إمالق نحن ن

م                    ه لعلك ظهر منها وما بطن وال تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال بالحق ذلكم وصاآم ب
ل    وا الكي غ أشده وأوف ى يبل التي هي أحسن حت يم إال ب ال اليت وا م ون وال تقرب تعقل

اعدلوا ولو آان ذا قربى وبعهد والميزان بالقسط ال نكلف نفسا إال وسعها وإذا قلتم ف      
  ) اهللا أوفوا ذلكم وصاآم به لعلكم تذآرون

وا بالعهد إن العهد                    ( غ أشده وأوف وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن حتى يبل
ر وأحسن              * آان مسؤوال    وأوفوا الكيل إذا آلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خي

  )تأويال
  )وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون: (منهمالعدل رسالة النخبة والخليفة 

و                  (:العدل رسالة آل مسلم    وامين بالقسط شهداء هللا ول وا ق وا آون ذين آمن يا أيها ال
وا          ا فال تتبع على أنفسكم أو الوالدين واألقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فاهللا أولى بهم

  ) تعملون خبيراالهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهللا آان بما 
انون               وا         (العدل واجب حتى مع الخارجين عن الق ان من المؤمنين اقتتل وإن طائفت

اتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى                     فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى فق
  )أمر اهللا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن اهللا يحب المقسطين

وضرب  : (تحضره، ورقي الحاآم المسلم وتحضره         رقي المسلم و   العدل دليل على    
ا يوجهه ال                اهللا مثال رجلين أحدهما أبكم ال يقدر على شيء وهو آل على مواله أينم

  ) يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم
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ا          اديهم ويعادونن ا  (العدل واجب حتى مع من نبغضهم ويبغضوننا أو من نع ا أيه ي
دلوا           الذين آمنو  ا آونوا قوامين هللا شهداء بالقسط وال يجرمنكم شنآن قوم على أال تع

  ) اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اهللا إن اهللا خبير بما تعملون
ذبون ويسرقون ويلفقون للمسلمين          العدل واجب حتى     تهم ويشوهون     مع من يك  ال

احكم          ( اإلسالم ممن هم   دين إن جاؤوك ف نهم أو    سماعون للكذب أآالون للسحت ف  بي
أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط              

  )إن اهللا يحب المقسطين
دل  ىالع امالت المسلم والحاآم بالدرجة األول ر المسلمين واجب في تع ال ( مع غي

روهم                          ارآم أن تب م يخرجوآم من دي دين ول اتلوآم في ال م يق ذين ل ينهاآم اهللا عن ال
  )هم إن اهللا يحب المقسطينوتقسطوا إلي

دل شيء مقدس  زان (الع ا ووضع المي سماء رفعه زان * وال ي المي وا ف * أال تطغ
  )وأقيموا الوزن بالقسط وال تخسروا الميزان

ل                    ة من يقت ا مساوية لعقوب اإلسالم هو الدين الوحيد الذي يجعل عقوبة من يقتل نبي
ات  : ( تعالى دعاة العدل، بل جعلها مساوية لعقوبة الكافر، يقول        إن الذين يكفرون بآي

أمرون بالقسط من الناس فبشرهم                     ذين ي ون ال اهللا ويقتلون النبيين بغير حق ويقتل
  ) بعذاب أليم

متأثر بمقولة أدونيس،  سطحي  آاتب مع    فلقاء ،أما ما يثير السخرية والضحك آثيرا     
ا بحجة سخيفة هي ازة رسول اهللا : ومحتج م وجن ى الحك وا عل صحابة اختلف  أن ال

زال   صلى اهللا عليه وسلم     ه                     ال ت ا يقول أم أن د م ذا المقل  حارة، وال أدري هل يعي ه
وا                    .. يردد ما يسمع    د من الصحابة أن يكون ة، وهل يري هل الصحابة بشر أم مالئك

وا ويتفقو                 روا ويختلف م يفك ا   مالئكة ال يختلفون، وما قيمة عقول الصحابة إن ل ا، أم
ة       م البرنامج  فهو عندما سأله مقد    يهالتناقض لد   أن الغرب تيارات متصارعة ومختلف

ال ة : ق ال الديموقراطي و جم ذا ه ر  .ه دهم  ا: شيء محي بح، وعن دنا ق تالف عن الخ
راء السطحيين               .جمال بعد سماعي لتلك المقابلة أدرآت حجم تأثير أدونيس على الق

     . متها وبين جدران حوز وأرآونالذين يقرأون تراثهم داخل عباءة أدونيس
دما   دعوب ائق واإلنجازات       مث   يقفز   فأدونيس عن ا  ل هذه الحق دم  ي ، ويتجاهله ررا   ق  مب

دم ال ا لع رةثقمقنع ا يط المواقف بم ل ب و مثق ه عنح، فه ي تعيق ك  الت تيعاب تل  اس
ستويات،    ل الم ى آ ازات عل از    اإلنج ب منح ى آات ف إل ك المواق ه تل ن حولت ال يمك

دة ومنصفة،         الذين يقرأون العقل العربي     ضمن المفكرين  تصنيفه  قراءة جادة وجدي
ة                   انون حال ذين يع ين، ال هو أشبه بسنوك وأمثاله من لصوص االستشراق المحتقن

      .ضد التراث والتاريخ والدين اإلسالميغير المبرر من الثأر 
س  ال ال ي المج ضا يف ري أي دمة   اسي الفك ن ص ة ع ة عميق يس بباطني دث أدون يتح

الثابت والمتحول، وفي أول (حداثة في رسالته بين بين القديم وال الحداثة والتعارض
فحة ل   ) ص ا الحق المية بأنه ة اإلس صف الخالف د    األولفي ه التجدي ي وج ق ف  المعي

ائال  ري ق سياسي والفك دين   : (ال ستواها ال ي م ة ف ت الخالف ى  –وآان سياسي عل  ال
ة          المعنى التقليدي أي األصلي للخالف األخص الحقل المباشر األول لهذا التعارض، ف
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د في  ه ة استمرار لألصل يزي ه، فالخالف ره وعمل سلف في فك ع الخلف ال و أن يتب
اع ال          ا االتب ر أو الخروج، فاألساس فيه واع التغيي تأصيله، وليست أي نوع من أن

ه    بداع   واذا آان ثمة اجتهاد أو إ      .إلبداعاالجتهاد أو ا   ، فلكي يؤآد ثبات األصل وإطالق
ة     .او يؤدي إلى تجاوزه      يته   في أصل  وليس لكي يزيد عليه شيئا يشكك      دأ الحداث ومب

ر               من هذه الناحية هو الصراع بين النظام القائم على السلفية، والرغبة العاملة لتغيي
ام، وقد تأسس هذا الصراع في أثناء العهدين األموي والعباسي حيث نرى              ظهذا الن 

ة   ل من جهة          : تيارين للحداث ة        األول سياسي فكري ويتمث ضد  في الحرآات الثوري
ا              زنج مرورا بالقرامطة والحرآ ورة ال ت النظام القائم، بدءا من الخوارج وانتهاء بث

ة، وفي                 الثورية المتطرفة  ة اإللحادي زال والعقالني ة في االعت ، ويتمثل من جهة ثاني
 الفكرية حول هدف أساسي      –الصوفية على األخص، وتلتقي هذه الحرآات الثورية        

ي نظام يساوي بين الناس اقتصاديا وسياسيا وال        هو الوحدة بين الحاآم والمحكوم ف     
  )يفرق بين الواحد واآلخر على أساس من جنس أو لون

ة تعني            يتبع الخلف السلف    أن"وال أدري آيف توصل بعقله الخارق إلى أن الخالف
فمن هو سلف األمة "  فالخالفة استمرار لألصل يزيد في تأصيله!!في فكره وعمله؟

ا هو سلف األمة في         في اختيار أبي بكر، و    ار عمر، وم ما هو سلف األمة في اختي
أال !! أال يقرأ هذا الكاتب التاريخ .اختيار عثمان، وما هو سلف األمة في اختيار علي

  ! والعقل وأنتم أعلم بأمور دنياآم؟يعرف شيئا عن االجتهاد
اقض   ا قال      اسف  نفسه نا   ثم ين دما يقول        ه، آل م رد على نفسه عن  أن هدف هذه   : وي

ذا اإل    ا م      –رستقراطية   يلغي األ  (تجاه أن    لحرآات الثورية وه ة في الحك وال )  الوراثي
م،                ة في الحك ة باألورستقراطية الوراثي ة الخالف ان حديث أدونيس      أدري ما عالق آ

ة هو          : (منصبا على الخالفة وعرفها بقوله     أن : المعنى التقليدي أي األصلي للخالف
ه، فال        ره وعمل د في تأصيله،       يتبع الخلف السلف في فك ة استمرار لألصل يزي خالف

اد أو                 اع ال االجته وليست أي نوع من أنواع التغيير أو الخروج، فاألساس فيها االتب
ه ،وليس لكي                . اإلبداع واذا آان ثمة اجتهاد أو إبداع فلكي يؤآد ثبات األصل وإطالق

  ) يزيد عليه شيئا يشكك في أصليته او يؤدي إلى تجاوزه
م   والخوارج قدموا مفهوما جديدا     امطة  ثم يزعم أن القر    ر        للحك ه إلى تغيي ساعين في

ة،  ثال بالخالف ديم مم ي   الق ة ف اقض ثالث المحكوم، ويتن اآم ب ه الح ساوى في م يت بحك
ه ه بقول ع من آتاب سطر الراب ة : (٩ – ٣ال دأت سياسيا بتأسيس الدول ة ب أن الحداث

  )األموية
دري              أن الكاتب ال ي ة في            أمام هذه التناقضات أشعر ب ا يخرج من رأسه، فالخالف م

ارا  ون تي ول أن الخوارج يمثل م يق داع، ث تال لإلب ة، واستمرارها يعني ق نظره قديم
يزعم أن تيار الحداثة تأسس في       على النظام القائم على السلفية، ثم       حداثيا لثورتهم   

م أثناء العهدين األموي والعباسي، وهذا يعني أن تيار الخوارج الحداثي قام ضد نظا            
دأت     : سلفي هو الدولة األموية والعباسي، ثم يعود ليفضح نفسه فيقول          ة ب أن الحداث

  . سياسيا بتأسيس الدولة األموية
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ذا ريه ام التنظي ط، الرآ اريخي   والخل ه  الت ب بميول يس يكت ي سوى أن أدون ال يعن
اء وحده، يهبها لمن يشهو  ال بعقله، إنه آمن يعتقد أن الحداثة هبة يمتلكها ةطائفيال

شاء   ن ي ا عم شاء   وينزعه ا ي صلها آم ل ويف ة   .، ب ول أن الحداث دأت يق ة ب بالدول
 الخوارج، وال أدري هل قرأ هذا الرجل قول أن الحداثة تأسست على يد   األموية، ثم ي  

التاريخ ولو لمرة، فالخوارج لم يخرجوا على الدولة األموية، بل آانوا ضمن جيش              
ة  ادة الخليف ة الراشدة بقي ل أول ) بي طالب بن أعلي(الخالف ان يقات ذي آ اءال  خلف

ل تلك المعرآة      الخوارج ظهروا     ).. يانمعاوية بن أبي سف   (الدولة األموية    ل  و قب قب
وارج     يم خرج الخ ة التحك ي حادث ة ف د توقف المعرآ ة، وبع ة األموي تأسيس الدول

  . يكفرون عليا ومعاوية وعثمان ويتولون أبا بكر وعمر
ة لألمويين   إذا فال   شأة الخوارج  عالق دور للعباسيين في ذلك     بن أتي   . ، فكيف ب م ي ث

  .أدونيس ليوزع الحداثة هنا وهناك بطريقة مزاجية غريبة
ة                  ام في وجه الخالف أما تعريفه السابق للخالفة، وادعاؤه أن الخوارج تيار حداثي ق
فادعاء ينقصه الكثير من الذآاء، فالخوارج آانوا ضمن الخالفة الراشدة، ثم خرجوا   

 إلى الرجوع إلى نهج أبي بكر وعمر، مما يعني أنهم     – بزعمهم   – لى علي داعينه  ع
رون أنفسهم                      ل ي ة، ب ا أنهم خروج على الخالف  –لم يشكلوا يوما، بل لم يدعوا يوم

ائهم   سب ادع صر       -ح ى ع وع إل ي الرج ا ف ر إلحاح ة، وأآث صاقا بالخالف ر الت  أآث
ائع من هراء      الخليفتين األولين  اظ من أجل      ، فأين هذه الوق ه باأللف  أدونيس وتالعب

     .مواقفه اإليديلوجية من الخالفة نفسها
ة             حسب  –أما لو تخلينا عن عقولنا وسايرناه في أن الخوارج خرجوا على الخالف

اقض آخر، ذلك                –تعريفه    والتي يمثلها الحكمان األموي والعباسي، فإننا نقع في تن
أن يتبع الخلف السلف في         : هو ( األصلي     في معناها التقليدي    أنه يقول أن الخالفة   

فكره وعمله، فالخالفة استمرار لألصل يزيد في تأصيله، وليست أي نوع من أنواع             
فال أدري أي سلف )  االتباع ال االجتهاد أو اإلبداعالتغيير أو الخروج، فاألساس فيها  

الحكم، وأ       حجاج ي سلف لل لمعاوية في توريث ابنه، وأي سلف الستئثار األمويين ب
ي الو فك    أب ي س سفاح ف اس ال اءعب يندم أمون  المعارض لف للم يم  (، وأي س زع

ة  الحداثة ه          ) المعتزلي ل بالعلماء المخالفين ل رأي     في التنكي ، مع أن     وسجنهم   في ال
  . هؤالء العلماء لم يحملوا السالح عليه

انوا ينشرون اإلسالم ام آ  ويجاهدون في مشارق األرض ،صحيح أن هؤالء الحك
ون اإلسالم في               ومغاربه نهم ال يمثل جانب صغير    ا لنشر ثقافة اإلسالم والتوحيد، لك

ل            الم أو تجاه ن اإلس روجهم م ي خ ذا ال يعن م، وه ي الحك صرفاتهم ف ن ت دا م ج
ة        ذا س    ،إنجازاتهم، لكن أن يلصق أدونيس أخطاءهم بالخالف وك طائفي بغيض،     ل فه

  .خالفة الراشدة بصلةالخالفة خيار لألمة، وقد تمت بيعتهم بطريقة ال تمت للف
ة        – للقرامطة   أما تسويقه   فشيء ال يمكن استغرابه،        –  وهو ينتمي إلى هذه الطائف

ا القل        سية يهيم به ان     ،بوحديثه عن القرامطة برومان ه أن هدف القرامطة آ  وقول
زنج مرورا بالقرامطة       : (هدفا ساميا، حيث قال    ورة ال بدءا من الخوارج وانتهاء بث
ة حول هدف    –وتلتقي هذه الحرآات الثورية ... لمتطرفةوالحرآات الثورية ا   الفكري
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ين الحاآم والمحكوم          ين الناس اقتصاديا             ،أساسي هو الوحدة ب  في نظام يساوي ب
ون            أجهد   فلن ، )وسياسيا وال يفرق بين الواحد واآلخر على أساس من جنس أو ل

اريخ        ا إنجاز      وحده  نفسي في الرد عليه، سأترك الحديث للت  القرامطة  اتليكشف لن
يس،      ا أدون ا         التي يهيم به دنا أن نهيم معه به دم     .. ويري اريخ يق ة في هذه      الت اإلجاب

  : الوثائق المرعبة التي تكشف سر احتفاء أدونيس بهم
وفي سنة سبع وعشرين آتب       ) : (٣٩٢ – ١تاريخ الخلفاء     : (آتاب  يقول صاحب   

ه               ان يحب ن يطلق طريق الحاج       أ: أبو على عمر بن يحيى العلوى إلى القرمطي وآ
ا   أذن وحج الناس وهى أول سنة أخذ فيه انير، ف ل جمل خمسة دن ه عن آ ويعطي

  )المكس
وا       ): (٢٧٠ – ١مآثر اإلنافة    (وفي آتاب    وتفاقم أمر القرامطة في آل جهة، ونهب

راق،                 طبرية، وساروا إلى جهة الكوفة وقطعوا الطريق على الحجاج من طريق الع
خذوا منهم أمواال جمة، وبلغ عدة القتلى من الحجاج  فيما وفتكوا بهم عن آخرهم وأ

  )يقال عشرين ألفا
ة      (قال ابن آثير في آتابه التاريخي     ويقول   ة والنهاي م دخلت     ():١٠١ – ١١البداي ث

ي        ه ف رض زآروي سنة اعت ذه ال ن ه رم م ي المح ائتين، ف سعين وم ع وت نة أرب س
خراسان وهم قافلون من مكة،      من أهل    – حجاج بيت اهللا الحرام      –أصحابه الحجاج   

فقتلهم عن آخرهم وأخذ أموالهم وسبى نساءهم فكان قيمة ما أخذه منهم ألفي ألف                
ين القتلى                  دينار، وعدة من قتل عشرين ألف إنسان، وآانت نساء القرامطة يطفن ب
زعمن أنهن يسقين الجريح العطشان،                     ة من الماء ي ديهم اآلني من الحجاج وفي أي

  )جرحى قتلنه وأجهزن عليهفمن آلمهن من ال
دان    (ويقول صاحب آتاب     جر األسود الموضوع في         عن الح   )٢٢٤ – ٢معجم البل

ة ن الكعب ا     :رآ ا مكرم ا معظم ة واإلسالم محترم ي الجاهلي ذا الحجر ف زل ه م ي ول
نهم اهللا في سنة                     ه إلى أن دخل القرامطة لع ه ويقبلون إلى مكة    ) ٧١٣(يتبرآون ب

وه معهم           عنوة، فنهبوها وقتلوا ال    حجاج وسلبوا البيت وقلعوا الحجر األسود، وحمل
رين   ن أرض البح ساء م م باألح ى بالده رك،   ) إل يس للتب ر ل ة أن الحج ع مالحظ م

ين ذلك                        ا ب ر آم ه وسلم ال أقل وال أآث وتقبيله مجرد اتباع لسنة النبي صلى اهللا علي
جاء إلى    ( أن عمر ٥٧٩ – ٢ فقد روى  البخاري ،عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه   

ال     وال أني رأيت                    : الحجر األسود فقبله فق ع، ول م أنك حجر ال تضر وال تنف إني أعل
  )النبي صلى اهللا عليه وسلم  يقبلك ما قبلتك

اب     ة     (وفي آت ة والنهاي دم الحجاج من خراسان إلى            ( ):١٥٤ – ١١البداي ا ق وفيه
د قصدوا مكة فرجعو                 أن القرامطة ق أ     بغداد فاعتذر إليهم مؤنس الخادم ب م يتهي ا ول

  ) الحج في هذه السنة
ر            الم الحنفي الكبي اب        –وجاء في ترجمة الع ة     ( البردعي في آت  – ١طبقات الحنفي

ار وأحد                        ):٦٦ داد أحد الفقهاء الكب و سعيد البردعي سكن بغ أحمد بن الحسين أب
وأقام أبو سعيد ببغداد سنين آثيرة يدرس، ثم خرج         ... المتقدمين من مشائخنا ببغداد   

  )الحج فقتل فى وقعة القرامطة مع الحجاج سنة سبع عشرةإلى 
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وأما القرامطة فأصحاب القرمط وهو رجل من ( ) :١٣٢ – ٥البدء والتاريخ ( وفي 
  )سواد الكوفة أباح لهم قتل من خالفهم فلذلك خرجت القرامطة على الحجاج

اب ي آت اء ف ان : (وج ات األعي شه  ) ١٤٨ – ٢وفي اهر القرمطي وجي ي ط حول أب
و                       : (لهمجيا ا قصد أب ة في شهر ربيع اآلخر منه وفي سنة إحدى عشرة وثلثمائ

وعسكره البصرة وملكوها بغير قتال، بل صعدوا إليها ليال بساللم   ) القرمطي(طاهر  
بالد ووضعوا    ولي ال وا مت يهم فقتل اروا إل م ث ا وأحسوا به ا حصلوا به شعر، فلم ال

اهر    و ط ام أب نهم، وأق وا م اس فهرب ي الن سيف ف ا  ال ل منه ا يحم بعة عشر يوم س
ا الفساد من                           رون فيه بالد ويكث وا يعيشون في ال م يزال ده ول األموال ثم عاد إلى بل
ا                      ة، فحج الناس فيه القتل والسبي والنهب والحريق إلى سنة سبع عشرة وثلثمائ

ة                وم التروي  من شهر     ٨(وسلموا في طريقهم ثم وافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة ي
وا) ذي الحجة ت   فنهب ي البي رام وف ي المسجد الح ى ف وهم حت وال الحجاج وقتل  أم

ر مكة في جماعة من                    ه أمي نفسه، وقلع الحجر األسود وأنفذه إلى هجر، فخرج إلي
زاب    ع المي ة وأصعد رجال ليقل اب الكعب ع ب ين، وقل تلهم أجمع اتلوه فق األشراف فق

ر     فسقط فمات، وطرح القتلى في بئر زمزم ودفن الباقين في المسجد ال            حرام من غي
ين أصحابه                       آفن وال غسل وال صالة على أحد منهم، وأخذ آسوة البيت فقسمها ب

  )ونهب دور أهل مكة
يس، ال    رجون على المألوف والسائدهؤالء هم المجددون الخا  د أدون  والموروث عن

،  فهم مشروعه القادم لألمة     ،عجب أن يعجب أدونيس بأجداده ويبشر بهم المستقبل       
 بالطائفية، وآأنه آان ينتظر سقوط     الطافح) المحيط األسود ( الجديد   تابهومن يقرأ آ  

  . صدام حسين آل هذه السنين لينفس عما يغلي في أعماقه
د، هو انتكاسة نحو               ،لدى القرامطة طرح مختلف الشك     د وال بتجدي  لكنه ليس بجدي

ا ط       ،الوثنية المتخلفة  ة،  التي آبلت اإلنسان في الخرافة والهمجية والتخلف قرون  ويل
ا على استحياء            رويج له دى القرامطة   .. آما يحاول أدونيس الت ة     ل  انطالق ومحاول

شرك     ا ال روج فيه اول أن ي ي يح ارات الت ف، والعب ه والتخل ضياع والتي ي ال ن ف لك
والخرافة والسحر والشعوذة جميلة وأخاذة، وهي مقنعة عندما يتجرد اإلنسان من              

ذبح سنور بريء   عقله وتفكيره، آما يقتنع اإلنسان بأن ذ    ،بح الشاة من أجل أآلها آ
رر تعاطي المخدرات           ذلك من يب ألنه مجرد تمرير السكين على قطعة من اللحم، وآ
ل، آل            ل القت شذوذ ب بتشبيهه باستنشاق الضباب، واألمر يسري على الزنا وآذلك ال

ات     ف الكلم ى توظي يس عل درة أدون ه ق دث ل ان المتح رر إذا آ شروع ومب ك م .. ذل
  . ال أآثرالكلمات

ا     ول فيه ي يق ات الت ذه الكلم ل ه سماء     : ( مث ت ال ة آان ة القديم ة الوثني ي الثقاف ف
ة        . موصولة باألرض، وآان الكون بيتا واحدا      أما الثقافة الحديثة التي رفضت الوثني

ع ازدراء         ت األرض موض ل جعل سب، ب ن األرض وح سماء ع صل ال م تف ا ل فإنه
  ) ء بالمقابل دار الهناء والبقاءسمتها دار الشقاء والفناء وسمت السما

ه وسلم            كلماتعالم من ال    : ال أجد أبلغ في التعبير عنها من قول النبي صلى اهللا علي
سحرا     ( ان ل اطال والعكس، آلمات تروج             ) إن من البي ل فتقلب الحق ب ة   للقت  وللوثني
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ا           ،وعبادة الكواآب والنجوم والشمس والقمر         ا وبث الشكوى إليه  والتخاطب معه
لرزق والحياة واإللهام منها، آل هذه الضروب من التخلف تجعل الكون في      وطلب ا 

  .نظر أدونيس بيتا واحدا
 أن تصنع    دون.. ا علم   أن تقدم   دون  آالف السنوات  عاش معها اإلنسان  الوثنية التي   

   . محاصرا في جهله وثاراته وتخلفه أبقته الوثنية..ا قلمله
د   ذي حمل العربي إلى العال         أما التوحي الم     .. ةمي  ال م للع  أدونيس   وجعل .. وحمل العل

 النقي الذي نزل به القرآن والذي يعيد لإلنسان رشده ويربطه           التوحيد.. عربيًانفسه  
سموات عن    يس فصال  لل يس ل ي نظر أدون و ف يم، فه ون العظ ذا الك ل ه الق آ بخ

ل          .األرض فقط بل ازدراءا لألرض      التوحيد الذي نزل ليقدم األرض هدية لإلنسان، ب
سماء عن            ..ويقيم مراسم تتويجه خليفة عليها      هو في نظر أدونيس توحيد يفصل ال

   ..األرض ويزدري األرض
ذا اإلنسان                        ين يدي ه ة طيعة ب ة طري دم الكون بأقطاره هدي زل ليق  ،التوحيد الذي ن

ه  و تفزاز لطاقات ا اس ارات آله سان، بعب ذا اإلن رام له ل واحت ا تبجي ارات آله بعب
  : لوإبداعه، عبارات تقو

يكم نعمه  ( ا في األرض وأسبغ عل سماوات وم ا في ال م م روا أن اهللا سخر لك م ت أل
  )ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في اهللا بغير علم وال هدى وال آتاب منير

م     ( ضله ولعلك ن ف وا م أمره ولتبتغ ه ب ك في ر لتجري الفل م  البح ذي سخر لك اهللا ال
  )            تشكرون

  ) خر لكم ما في األرض والفلك تجري في البحر بأمرهألم تر أن اهللا س(
ده إن ذلك على اهللا يسير قل سيروا في                             ( م يعي روا آيف يبدئ اهللا الخلق ث أو لم ي

شأة اآلخرة إن اهللا على آل شيء                      األرض فانظروا آيف بدأ الخلق ثم اهللا ينشئ الن
  )قدير

ات آل شيء فأ                ( ه نب ا ب ه خضرا      وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجن ا من خرجن
اب        ن أعن ات م ة وجن وان داني ا قن ن طلعه ل م ن النخ ا وم ا متراآب ه حب رج من نخ
شابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في                 ر مت والزيتون والرمان مشتبها وغي

  )ذلكم آليات لقوم يؤمنون
ا       ( م وم سماء رزقك ي ال صر وف ال تب سكم أف ي أنف وقنين وف ات للم ي األرض آي وف

  )ب السماء واألرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقونتوعدون فور
ا على           سان، وم داعات اإلن را إلب ه فضاء بك وغيرها من اآليات التي تجعل الكون آل
د أن         اإلنسان سوى استثمار هذا الكون، فليس في تضاريس الكون شيء عصي بع

ا ت     اإلنسان إلى  تحثه..  الكون معمال ومختبرا   آيات تشرع .. سخره اهللا  ه   دخوله آم حث
نظروا، سخر، سيروا، ا:  بكلمات آلها تحريض وتشويق   تدفعه.. على دخول المسجد  

اغم خال من                .. أفال تبصرون، تتفكروا   اغم بهي، تن هنا يصبح الكون وساآنه في تن
  .الدجل الذي يروجه أدونيس بأن الوثنية هي التناغم

ة األ          هذا ة    ور المنهج التجريبي الذي نهض بالعالم، والذي آانت الثقاف ة واليوناني وبي
   .خاصة تحتقره



 ٩٢

ا  ي    أم ر تعن ر والبق شمس والقم صخور وال ور وال شاب والقب ادة األخ ون عب أن تك
رويج لإلسفاف                 واع الت ذا نوع من أن سماء، فه  واالنحطاط   ،اتصاال بين األرض وال

ه مشرو             ة والخادعة، إن ل من الكلمات الجميل ر  الفكري والعقائدي تحت واب ع خطي
ر الماضي ال  فمتخيجت ل      ل تغفال، فه ن االس ر م ا الكثي ة فيه ه بطريق د إنتاج  ويعي

ن     شة م ة ومزرآ ب جميل ل عل ة داخ ارا بالي ضع أفك رد أن ي يس بمج يقنعنا أدون س
ر من                ،العبارات  أنها استحالت أفكارا جديدة تحملنا نحو المستقبل، هل األصباغ تغي

ه    تحول السطح في فكر أدونيس إلى أعماق، شيء طا     إن. .حقيقة الداخل  ا حارب لم
  .أدونيس فكيف يسوقه اآلن

ه    عمقا في قراءة ذلك الزيف من قول    وأخيرا ال أجد أآثر      رسول اهللا  صلى اهللا علي
يم         (: )٢٨١-١ابن حبان بسند صحيح    (وسلم افق عل أخوف ما أخاف عليكم جدال من
 فقط   الكالم ..التنظير فقط ال أآثر..  اإلنشاء فقط ال أآثر    ..اللسان فقط ال أآثر   ) اللسان

ؤالء   ا به ا وأمتن ت ثقافتن ذلك نكب ر، ول ا نكب،ال أآث را   آم ة فك ل بالقرامط ن قب ت م
ة أن      ، إذا آان هذا هو أستاذ الحداثة والعلمانية في عالمنا العربي           .وتطبيقا  فال غراب

  .بلغت األمة العربية هذا المستوى من التخلف والقادم أسوأ
ه على تلك              ه         وليس أدل من سطحية أدونيس والتفاف ات من قول دين يفسر    (اآلي ال

ا يضيف           . العالم عقليا بالكالم، وهو آالم إلهي وخاتم الكالم        رد أن يقول م وليس للف
  )٤٥ -ت اإلنسان وطاقاته اأو يغير وبهذا أغلق العقل وحددت قدر

يغلق عقل     إغالق للعقل، هل آالم اهللا     أليس هذا اإلنشاء سوى افتئات على القرآن و       
دد قدر اإل سان ويح ه  ن ه وطاقات وات ول وه ه فيق ي األرض   : (  يخاطب يروا ف ل س ق

دير                      شأة اآلخرة إن اهللا على آل شيء ق ) فانظروا آيف بدأ الخلق ثم اهللا ينشىء الن
   سوى االمتثال لهذه اآلية؟ أنجزهوهل ما يفعله العلماني الغربي وما 

وانين اهللا       سير في األرض واآتشاف ق  في  أليس ما أبدعه العلماني الغربي سوى ال
انون الكون       الكون وتطويعها؟ هل أتى العلماني الغربي بقانون أو إبداع خارج عن ق

  الذي يحرض القرآن أتباعه على اآتشافه؟ 
ا          ) النسخ (أم أن أدونيس وأضرابه من العلمانيين        ا وانحطاطن ذين هم سبب تخلفن ال

ا       ا ال يعرفه اك قوانين  الغرب وال  ينتظرون الغرب حتى يكل ويتوقف، ليكتشفوا أن هن
اذا                     ا جدار، م شيطان وأن آالهم ار ال اهللا وال ال الشرق، أولم يقل أدونيس أنه ال يخت

ذا سوى ال د القرامطة ه دم حفي راءيق ازاتهم !ه صحابة وإنج شتم ال ائفي ي ذا الط  ه
ورة الخميني             ،والقرآن واألنبياء   لكنه يمدح الحسين في أربعة قصائد، ويثني على ث
  .الطائفية بقصيدة

ا ذنب اإلسالم إذا ارتضى                  لقد   هو  سخر اهللا الكون لإلنسان وطلبه أن يسير فيه، فم
شافه؟        وأمثاله  آهفا صغيرا في هذا الكون، ورفضوا مغادرته والسير في الكون واآت

ة        ى الظلم ف عل ك الكه ل ذل ن داخ شتائم م ون ال دأوا يطلق الم إذا ب ب اإلس ا ذن وم
ون فيه نداءات الخروج نحو الشمس والعتمة التي يعيشونها، في الوقت الذي يرفض

  والنهار؟ 
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ل     ه مثق ي، ألن ل العرب راءة العق ل لق ر مؤه رب غي انيين الع ن العلم وذج م ذا النم ه
   .  وثقافة الكراهية والتحيز بل والكذب لدرجة مزعجة،باإليديلوجيا الطائفية

       
  العصر اإلسالمي أدونيس يتجاهللماذا 

انيين  ن العلم ره م ل آغي ذا الرج ربه ون ،الع واء والتل ى االلت درهم عل ه أق  لكن
ة      ..والمراوغة، فهو ال يسقط نفسه آأرآون والعظم   ة علمي التهور في ضرب أمثل  ب

ه   ،، بل هو أآثر النقاد تشبثا بالبقاء       ال محالة  سيسقط نفسه  ألنه يدرك أن     ،محددة  ألن
سه من خالل نظرة  دة ال يطرح نف سقوط،واح ثال، إتحتمل ال روة م ل م ا فع ه  آم ن

ا      ة،              ،يطرح نفسه من خاللها آله سلة العمالت النقدي ة ب ه النقدي وازي عملت ه ي وآأن
ل            ا، ب ة وهي في أوجه فهو أقرب للشيوعية عندما آانت في أوجها، وأقرب لليبرالي

وهو   هتف له بقصيدة آانت مثار استهجان الحداثيين، عندما قاد الخميني ثورته   إنه
صلةوث ةيق ال ر ، وهي بالباطني ة تعتب ه للنص والحداث ه جوهر رؤيت ، وهي خلفيت

    . منهاالتراثية التي ال يستطيع التخلص
ذلك هل ن  يبحث .. آل ة ع بابية معتم ة ض از ،منطق اد باله ا الج تلط فيه م  يخ ل والعل

اطني،   منطقة التي يلجأ إليها أصحاب التوجه ال      بالسحر والشعوذة، وهي     غنوصي الب
 تقترب من ابن هذه الطائفة البار التيو من رحم الغنوصية، فهوهو يفتخر بخروجه 

 من جهة   فهي  ،)القرآن والسنة( من اقترابها من إسالم والديانات أآثرآل المذاهب   
سب لإلس  ية  تنت اهرا، وللغنوص ةالم ظ ا حقيق دة  ، آم ضمن عقي د  تت سف التوحي تن

دة    ي عقي ه، أعن ن أساس المي م ب   (ول الحلاإلس ي طال ن أب ي ب ي عل ل ف ، )اهللا ح
مع وحدة الوجود، وهذا ما يفسر حماس أدونيس لمن يحملون هذا التوجه     وبالتالي  
  .راء آالنفري وابن الفارض وغيرهممن الشع
ت الرجل  ا قل ل شيء إال اإلسالمآم د آ ى النقيض من  ، يمج ل شيء عل د آ ويمج

ا  ممليار عاعليها قريش والعرب معها لو بقيت الوثنية التي   د  يمجاإلسالم لدرجة ت    م
دماء           تقدمت شبرا    ة تسفك ال  أربعين عام من       واحدا، أين العلم واالآتشاف في وثني

ار      ر أو حم د           ؟ أ أجل بعي ة تئ دى وثني م واالآتشاف ل الجن،       ين العل ستعيذ ب  المرأة وت
  . عن الديار إذا رأت بومة أو غراباوترحل

ة في واد  ه عن الجاهلي ه  ،حديث ا في واد آخر، إن ربيين عنه انيين الغ  وحديث العلم
سبب ضررا لكل تقول أن التدخين يالتي آخر اآتشافات العالم التجريبي عن آالحديث 

دمر               و .أجهزة الجسم البشري    دماغ وت الم التجريبي يقول أن المخدرات تتلف ال الع
ه         صاب، وتدفع ل واالغت سرقة والقت ه لل هيته، وتدفع ضعف ش سان وت زة اإلن أجه

  . دقيقةات ودراسات مخبرية ومعمليةللجنون واالنتحار حسب إحصاء
شفافية          ات بالنسبة لمنهج هذا الكاتب    أما السجائر والمخدر   ألق وال  فهي نوع من الت

ة        ك المنطق ى تل ول إل الكون، والوص اهي ب سد، والتم ن الج اق م ة واالنعت الروحي
صنع أو   ساب دون ت ات وتن داعى الكلم شعور والالشعور، حيث تت ين ال ضبابية ب ال

الم وا     ين الع رق ب و الف ذا ه ال،  ه بافتع ورألدي صدمنا    المته ي ي الم التجريب ، الع
ستطيع   ى مساحات األدب، حيث ي ل إل ا إال إذا انتق ستطيع تزييفه ه ال ي ة ألن بالحقيق
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ب  ب أو أآاذي ن أالعي اء م ا ش ساحيق  ،ممارسة م اطير تحت م ال وأس ل خي  أو لنق
م ليمارس     التجليات ودعوى اإلبداع، آذلك ال يمكن لألديب أن ينتقل لم              ساحات العل

   .اليبه هناكأس
 ويسفه أسلوب الجابري        أدونيس   يرفض وعلى المستوى السياسي والفكري أيضا    

 ألن الجابري صاحب    ويصفه بالسطحية والسذاجة،في الحديث عن الديمواقراطية،   
ا      – بالموضوعيةبالعقالنية، وتتسم أيضًا    نظرة تتسم    راث     وتوظ –  إلى حد م يف الت

ذي  يس ال صاله رغم من أجل المستقبل، بعكس أدون راث واستئ ستدعي قمع الت ي
راث    راءة الت ول ق اني ح ه الطوف د   آالم ا بالتحدي التراث هن ي ب نص (، وأعن  ال

   ).اإلسالمي
يتحدث بعض الكتاب والمفكرين     ( ):١١٤ –النظام والكالم   (أدونيس يقول في آتابه     

ه،         العرب عن الديموقراطية في المجتمع العربي بشكل يوحي بأنها آانت موجودة في
أن        ديث ب ه الح ًا طريق وحي أحيان سترجعها، وت ه أن ي وم وعلي دها الي ه فق ر أن غي

 تغيير حكم بحكم آخر     –استعادة الديموقراطية المفقودة مسألة سياسية تتم من فوق         
ة                ة المجتمع التقليدي ر بني اً    –مثال، وفي معزل عن تغيي ًا واجتماعي إن مجرد   .  ثقافي

ع    ي المجتم ة ف ن الديموقراطي ديث ع ة   الح ذه اليقيني سيطية وبه ذه التب ي به العرب
  . دراسة خاصة– في حد ذاتها –ظاهرة تستدعي 

اني             ا       –من البداهة القول أن الديموقراطية هي أساسيًا مفهوم يون ذلك مم ي، ف  غرب
ذ    ي مورس من ع العرب ي المجتم م ف ضًا أن الحك ع أي ع، ويعرف الجمي ه الجمي يعرف

  . تتصل نظريًا وعمليا بذلك المفهومتأسيس الدولة العربية األولى بطرق ال
م                     ة الحك ًا عن نظري ا آلي بل إن نظرية الحكم العربية تعتز بخصوصيتها التي تميزه
دين العربي                   ل من ال ة، ب ة العربي الديموقراطية، وهي خصوصية ال تجئ من المدين

  :وتقوم على أساسين
ة  : األول ة، المدين دين ال المدين ه ال ي وقوام ع العرب دأ المجتم وم إال مب سها ال تق  نف
  .بالدين
ه            : وهو نتيجة طبيعية لألول   : الثاني ذي يخالف رأي اآلخر غير المسلم، أو المسلم ال

: ال بالمعنى التعددي اإليجابي، بل بالمعنى السلبي      ) مختلف(هو آخر ) رأي الجماعة (
 الشريك في المدينة الواحدة ال يشارك مع      ) اآلخر(الفرقة أو االنشقاق أو الكف، هذا       

اء      اً (إال بوصفة    ) األمة (ذلك في بن ات     ) التسامح (وفي إطار     ) تابع وم بالواجب أن يق
هذان  ).الحقوق( حرمانه من بعض     – في الوقت نفسه     –المدينية آلها، وأن يرضى     

رًا            ا –األساسان ال يزاالن قوام الحكم العربي، بشكل أو آخر قليًال أو آثي اقض   مم  يتن
د               آخذ .جوهريًا مع الديموقراطية   ه محمد عاب ا يقول ة م  مثًال على التبسيطية واليقني

ه                 رز في تفقي ة      (الجابري وأمثل به ألن فكره يمثل اآلن النموذج األب ه الحداث من فق
  . وهو نموذج يكاد أن يصبح زيًا) العربية
اهرة       : ندوة مجلة الهالل     ( يقول   رة ،في الق ة في        ) األخي اب الديموقراطي ًا غي عازي

  : لى ثالثة أسبابالمجتمع العربي إ
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ا  ( سكر ونخبته ة الع ا  (و )دول ة ونخبته ة التقليدي ة    (و )الدول به الليبرالي ة ش الدول
  ) ونخبتها

ة نفسها        ه في ذلك بالتبسيطية نفسها واليقيني ة (ووافقت ا   ) النخب التي ناقشته، وأم
ار (، لماذا أنتج المجتمع العربي هذه       )الدول(لماذا قامت هذه     وأضرب صفحًا    ) (الثم

ًا مأخوذون                ) الكيفعن   ر، إنهم جميع دار التفكي فأمر محجوب، أو غيره داخل في م
ه وحول الماء نفسه،                   )مجراه (من النبع بـ   ع ذات ، وال يطرحون أي سؤال حول النب

رهم    ى تنظي ارج، ويبق ن خ صقا م سطح ومل ستوى ال ي م رهم ف ى فك ذا يبق هك
را متناقضا ومضحكا في ا           أنهم    للديموقراطية في المجتمع العربي أم ه، آ لوقت ذات

ة              د أن أقول لهؤالء النخب يحاولون أن يرآبوا قرني غزال على رأس دجاجة، ال أري
ذي                    من الكتاب والمفكرين أنكم تتكلمون على مفهوم ليس موجودا إال في الغرب ال
زوه      ى غ الم عل ون عن الك ذي ال تكف ذا صحيح، وال دو وه ه ع ا بأن صفونه دائم ت

سياسي ا     د أن أذآرهم                الثقافي االقتصادي ال آلخذ في القضاء على هويتكم، وال أري
دني          ع م ي مجتم نهض إال ف ا ال ت اهزة، وأنه فة ج ست وص ة لي أن الديموقراطي ب
م                  اء متواصل وأن ذلك الغرب العدو ل ا بن شامل والجذري، وأنه بالمعنى الكامل وال
يقطع هو نفسه على طريق هذا البناء إال أشواطا، وضمن أطر محددة خصوصا في                

ة آممارسة ليست                     آل ي، وأن الديموقراطي ر الغرب ه مع اآلخر غي  ما يتصل بعالقات
ر                    موجودة مع  هذا آله إال في هذا الغرب العدو، وال أريد أن أقول لهم إن العربي غي
ة في المجتمع العربي               ديموقراطي بطبعه وثقافته وحياته، وأن تحقيق الديموقراطي

ادر     ره ق ل غي العربي آمث االت، ف ن المح ون   م اة أن يك ة والحي الطبع والثقاف ب
ستطيعون أن      ه هو أنهم ال ي د قول ا أري ة، إن م ا وأن يحقق الديموقراطي ديموقراطي
يجمعوا الماء والنار في يد واحدة، وأن عليهم قبل أن يطالبوا الحكم العربي بتحقيق            
ا، وأن                   ا يحول دون تحقيقه تخلص مم أن ي الديمقراطية أن يطالبوا المجتمع نفسه ب

اء     ه ن بن ه ال يمك ا، وأن ة له م إال نتيج يس الحك ي أصول ل ل ف ول يتمث ذي يح ذا ال
را   . الديموقراطية إال بأصول أخرى  تكم هذه     : وأريد أن أقول لهم أخي لن تكون مهم
  )سهلة وستكون طويلة طويلة

دا، وي  ة ج ة وواعي ذه قوي يس ه ات أدون ة نهوض   آلم ي لحظ ا ف د آتبه ه ق دو أن ب
ات  ب اإلحباط من التغيير عبر القمة فترة طويلة من   تصميم على المضي بعد   و االنقالب

زرع تلك                 ة ل ه في محاول العربية، وعبر عقود من التبشير الفاشل قضاها هو ورفاق
 ومن  ،، ومن حقه ومن حق رفاقه خوض تلك المعرآة    األصول األخرى التي يحملها   

م يعيقون تلك  حقه تسطيح من شاء من رفاق النضال والنهضة والحداثة إذا ظن أنه          
 أو أنهم يتنازلون عنها أو يحاولون التملص منها، لكن ليس           ،المهمة التي آمنوا بها   

  .  من حق أدونيس تسفيه خصمه وتبسيطه واختزاله بكلمات حماسية وتقريرية
وفرت شروط                     ة للتطبيق على أي أرض إذا ت ار غربي وهي قابل فالديموقراطية خي

ار  المية خي شريعة اإلس ا، وال رىقيامه عوب أخ ى أي  ، ش ق عل ة للتطبي ي قابل  وه
ا                  أرض إذا توفرت شروط قيامها، وهي الحل الملح أآثر من أي وقت مضى ألزماتن
وانحطاطنا وتخلفنا، وانتشالنا من هذا القاع اآلسن الذي قذفنا فيه العلمانيون العرب 



 ٩٦

ه              بكافة تفرعاتهم وتخصصاتهم، وهو الخيار الذي يلح أدونيس على وجوب اجتثاث
 أسلوب ينضح بالوقاحة ومصادرة حرية      ..ريبأسلوب غير ديموقراطي وغير حضا    

  .  األغلبية الكاسحة وخياراتها
، فإن العيب ليس في الشريعة وال في  بنقاءوإذا آنا ال نرى آال الخيارين اليوم يطبق

أنهم         ،الديموقراطية، بل في العلمانيين العرب أمثال أدونيس       ذي وصفهم ب ال ال  وأمث
شريعة                    يريد ذلك ليس في ال ون أن يرآبوا قرني وعل على رأس دجاجة، والعيب آ

 حاولوا طمس بل في العلمانيين العرب ومنهم أدونيس، الذين   ،وال في الديموقراطية  
قوا لنا شريعة الغاب وفوضى العلمانية العربية، أما        ليب ،الديموقراطية والشريعة معا  

يس     شدها أدون ي ين ة الت ة الديموقراطي ادام      الدول ور م رى الن ن ت ي ل ه فه  ورفاق
ا دامت               زمن، ولن تتحقق م العلماني العربي على سدة الحكم والتثقيف مهما طال ال

سنة الصحيحة   (تلك األصول اإلسالمية المتمثلة بـ    رآن وال ة، وذلك ألسباب    ) الق باقي
    .يجهل أدونيس أو يتعامى عن أبرزها وأآثرها عمقا

  
  أسباب امتناع الديموقراطية

ة ال ة يوناني ة الديموقراطي ان–دول دت في اليون ة، ول ة آانت .. غربي ة وثني  في بيئ
اآللهة فيها تزاحم اإلنسان لكثرتها، وهي آلهة سخيفة صنعها اإلنسان في ظل غياب 

ه  سان ديموقراطيت ة أن يصنع اإلن ال غراب ي، ف سماوي النق وحي ال ذي –ال  وهو ال
ه   نع آلهت ضارية، –ص سباته الح ظ مكت م  لحف رب    ث ن الغ ة ع ت الديموقراطي اختف

بب           شف س ا، وسأآ راب منه د االقت ا عن ف خوف يس ويرتج ا أدون باب يعرفه ألس
  .ارتجافه ال حقًا
ه آلهة أخرى من                   ثم عاد الغربي   د أن تسلطت علي  إلى الديموقراطية مرة أخرى بع

البابا واألسقف والمطران والحاخام والقمص         ف :لكن بأسماء جديدة ومختلفة   البشر  
ا             ورجل ا وأثمانه ذين  ..  الدين، وقائمة طويلة من اآللهة وأنصاف اآللهة وأرباعه ال

سان واألرض اعوا اإلن ن   ،ب ار م ران وآالف األمت ع صكوك الغف ى بي اولوا عل  وتط
سلطتين       ة   : الجنات في األسواق والمزادات، حتى احتدم الصراع بين ال ة ممثل الزمني

ة سة، ف   ،بالدول ة بالكني ة ممثل سلطة الروحي سان     وال ودة اإلن ن ع د م ان الب ك
 باسم – إلصاقا –للديموقراطية آي يوقف تلك الردة الشنيعة وتلك المهازل المرتكبة 

 إلى  د أن تالشت أمامه القدرة على الوصول   الرب، ولكي يصنع عالمه الخاص به بع      
  .العالم الذي يريده اهللا، بل تالشى أمامه آل طريق نظيف يوصل إلى اهللا

ان     الديموقراطية تع  ني حكم اإلنسان مع غياب تام لتعاليم الدين، وهي ضرورية إذا آ
ا،        ة وخرافاته الدين مزيفا أو محرفا، أو آانت األمة تعيش دون دين أو تعتنق الوثني

 ، الديناهللا متى ما توفر الدين النقي والصحيححقوق لكنها انتهاك لحقوق اإلنسان و
ذي         الحي القابل للتحدي والمواجهة واإلقناع آما      دين ال ينهار   هو حال اإلسالم، ال ال

ة            من أول خدش آما في الغرب      ، الديموقراطية خيار شعبي ال يأتي عن طريق الدباب
سلطوي،  اب ال ل أو اإلره ة أو المعتق ل العقلي ي ظ ستحيل ف و م ا   وه م به ي يحك  الت

  .العلمانيون العرب اليوم
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ر       التي يتس  والثغرات   من الثقوب    الديموقراطية تحتوي الكثير   ا التزوي رب من خالله
ى إرادة صاحب      ال عل شراء األصوات وضغط رأس الم ات، آ ي االنتخاب نن ف المق

د اآلخر                ،الصوت اب البع  – وحشره في خيارات محددة بلقمة العيش مثال، وذلك لغي
ب     ى الناخ أثير عل ن أي ت ا م ه تمام ة، وإلغائ ة الديموقراطي ي الرؤي ي ف الروح

ثير من الضمائر والمباديء والقيم من أجل الوصول     ب معا، مما يعني قتل آ     والمنتَخ
ا يعني      إلى السلطة،  ا                 آم ديموقراطي، مم د ال ساني في البع اب الجانب اإلن أيضا غي

 لال إنسانية في التعامل خارج قانون أقسى الممارسات الوحشية واؤدي إلى ارتكابي
ة،  ة الديموقراطي سين   اللعب اقوا الخم ذين ف ضحايا ال ل ال ا ف  ولع ربين  مليون ي الح

ام    ازاآي وفيتن يما وناج حايا هيروش الميتين، وض ات ، والع ت  مئ ي تم ين الت المالي
 في الجزائر والعراق    في هجمات االستعمار  .. العرب وغيرهم  من المسلمين و   إبادتها

ا، والفضائع التي  سيا وغيره ستان وأندوني د وأفغان سطين ومصر والهن ا وفل وليبي
اموا    وفلسطين ستانارتكبت في سجون من احتلوا أفغان      ا  والعراق وغوانتن  ..وغيره

 دول ديموقراطية، ويتم على أيدي أناس ديموقراطيين،   آل هذا وأآثر آانت تمارسه 
ر      جن آبي ة س ى أن الديموقراطي دل عل ا ي ريحمم سان    م ن اإلن ضبط، لك  ومن

ك،                –  في داخله  – الديموقراطي ا ينفلت من سجنه ذل  يتحول إلى وحش آاسر حالم
ا عن  ذا م ارن       وه ك ال تق ا ال ش ة، لكنه ة الديموقراطي ي العملي سانية ف الال إن ه ب يت
     . بالديكتاتورية

  :ما يجعل العالم أمام خيارين وهذا 
 لضمان فرض – وهو أمر مستحيل –إما أن ينتظم العالم آله في ديموقراطية شاملة 
  . الرقابة على تلك الحيوانات المتوحشة المنفلتة

اع العقل      أو أن يفسح المجال لث     راق أعماق      قافة قادرة على إقن ساني واخت د   ،ه اإلن  بع
اق  (فشل الثقافة المسيحية التي أضحى االنتماء إليها نوعا من            ، )التعصب ال االعتن

    ).بنو إسرائيل(والثقافة اليهودية التي سيجت بشكل محكم على قبيلة واحدة تسمى 
أمل، ففي الوقت الذي تالحق  تدعو للدراسة والت – رغم محدوديتها    –وهناك تجربة   

الم    دعاة لإلس اب بال ة اإلره صاق تهم تم إل ة اإلسالمية، وي ات الخيري ه الجمعي  ،في
دعاة اإلسالميين آي يمارسوا دعوتهم مع             بل وتشجع الواليات األمريكية ا     تسمح ل

أعتى المجرمين من القتلة واللصوص ومروجي المخدرات، استنادا إلى إحصاءات            
ا أن من يعت ودون إلى ارتكاب جرائمهم إال مؤداه نقون اإلسالم في السجون ال يع

  .تهم السابقةافيما ندر، بعكس من يبقون على ديان
ذا  اله ي    المث ا ف ة يجعله ات الديموقراطي ل المجتمع ب داخ واء رهي شف عن خ  يك

الديموقراطية النظيفة تعني ف ورغم ذلك آله .صراع حول استخدام القانون ال تطبيقه
واب                اال – أيضا   – ق، وتفتح لهم أب ختيار، ومؤداه أن يترك الناس في الهواء الطل

ك، وإن                       شريعة اإلسالمية فلهم ذل إذا ارتضوا ال م، ف انتقاء ما يريدون من نظام حك
ك، وإن تمسكوا بالطواغيت والمستبدين              أو حتى    اختاروا القانون الوضعي فلهم ذل

شيطان   ات انتخاب             عبدة ال د تمت عدة عملي ك، وق الم          فلهم ذل زه في الع ر األن ة تعتب ي
  اإلسالمي والعربي اليوم، فكان الخيار اإلسالمي هو المنتصر فماذا آانت النتيجة ؟ 
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سجون      واب ال م أشرع أب ائج، ث ات ووأد النت ذبح الحري ي ب اني العرب ام العلم د ق لق
شعوب       ق ال ادر ح ائزين، وص لفا للف اهزة س تهم الج وائم ال ق ق تقالت، وأطل والمع

سلطة والكرسي             والمنتِخبين ار ال ادة باحتك  والمنتَخبين، وتفرد العلماني العربي آالع
ى      رة إل وات الح راع واألص صناديق االقت ذف ب الم، وق ف واإلع ائل التثقي ووس

  .المعتقالت والجحيم
ة، دون مستمسكات، هي تهم موجهة                    ائزين دون أدل آانت أآثر التهم الموجهة للف

لتي ال يعلمها إال اهللا، ويبدو أن العلماني العربي  ونحو النوايا والمقاصد ا،في الهواء
  . سطا ضمن ما سطا عليه على عالم الغيب آما عالم الشهادة

خيفة   ا س ت تهم ون      : آان ات وتلغ صادرون الحري تم ست الميون إذا حكم تم اإلس أن
  .، وستمنعون األحزاب وتنفردون بالسلطة وحرية الكلمةالتعددية

اهلون  ذ يتج ن تالمي صدر م م ت ةته لول مقول ن س ي ب ن أب د اهللا ب تاذهم عب  أس
ه، وخيانا رآن ومعارضته، ومؤامرات ا الق ي نقله ه الت ات م ينقلوه ه  ول ة رأي ، وحري

ا        ان يقول       ..  هم  ومعارضته المكفولة التي نقلها القرآن ولم ينقلوه ال ( :ابن سلول آ
  ) من حولهتنفقوا على من عند رسول اهللا حتى ينفضوا

  ) ليخرجن األعز منها األذل إلى المدينةإلن رجعنا(
ووا            ( :وسجل ممارساتهم بمنتهى الدقة    م رسول اهللا ل وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لك

   )رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون
تم           ( وله آن ه ورس اهللا وآيات ل أب ب ق وض ونلع ا نخ ا آن ولن إنم ألتهم ليق ئن س ول

  )تستهزؤون
اء،         فهل هناك معارضة في الشرق والغرب تقول مث            ا بالبق ذا القول ويسمح له ل ه

 بشيء   ي الذي ال يضيق بشيء أآثر من ضيقه         العلماني العرب   سعة صدر  ناهيك عن 
ة؟  مه معارض لول   اس ن س ات اب ي     إن آلم تالف ف ة، وال اخ رد معارض ست مج  لي

ة                 وجهات النظر، وال حتى شتائم، إنها إعالن حرب على دولة اإلسالم من داخل أقلي
سعًا           الدولة، ومع ذلك   داخل تلك هم مواطنون    ة اإلسالمية مت ا في أفق الدول  تجد له

 للمعتقالت بتهمة الشروع في جريمة أو    ساقوا فلم تمس منهم شعرة، ولم ي   ومكانًا،
   .خيانة أو االنتماء إلى تنظيم إرهابي

 يخيل لمن يستمع إليها أن من يتفوه بها         اتهموبعد ذلك يأتي العلماني العربي ليطلق       
ن س  اني م سراعلم ن  أو ،وي دا أو م ان آن ا أو الياب زويال أو ألماني ن  ..فين ل لم  يخي

م                  ه يحك راع، أو أن حزب يستمعها أن من يطلقها جاء للحكم عن طريق صناديق االقت
تهم، أن                      ئباإل ل لمن يستمع لتلك ال ة، يخي شكلوا أغلبي تالف مع أحزاب أخرى آي ي

  .آما تتعاقب أحزاب الغرب على آراسي الحكمتتعاقب العلمانية العربية األحزاب 
صق  ن يب ر، وأن         إن م الب أحم ق انق ن طري سلطة ع اء لل اني ج تهم علم ك ال  تل

رت      دت أو ف د أبي ات، وأن المعارضة ق ى ملكي ي عصره إل ت ف ات تحول الجمهوري
بالد  ارج ال اره     ،خ ازين بانتظ إن الزن ستطع ف م ي ن ل تهم    .. وم ذه ال وه به ن يتف  م

 ..وأساتذة جامعات ومثقفون  ر، بل أآاديميون    ليسوا آلهم من العسك   علمانيون عرب   
، لكن   بل ورئيس وأخ قائد وزعيم أوحد ،منهم من بلغ منصب وزير ورئيس وزراء    
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ا، وال        دم            حزبهم يحكم منذ أربعين عام ل يبصمون بال دم، ب الروح وال ديهم ب  شعب يف
  .  % ٩٩٫٩الـ من أجله في انتخابات 

ه        يتناسى هؤالء أن     دهيات اإلسالم أن ر داعم ل    أآمن ب ة التي      ب إلجرآت الديموقراطي
ه ضمير                      سلطة، فمع صعوبة إيجاد شخص ل تسهم في الرقابة واالحتساب على ال

ه، أو               ،أبي بكر أو عمر مثال     أو تضحية عثمان بنفسه حتى ال تراق قطرة دم من أمت
رز الحاجة الملحة إلجرآت       ..حكمة علي في التعامل مع خصومه      ا  تب  من أجل خلق    ه

ب ا ة تراق اآلي سب عليه سلطة وتحت ع م،ل اآم وترف وظيفي للح ستوى األداء ال  ن م
ة              داخل برقاب ة ال الخارج  صارمة من     والمحكوم، أي التعويض عن النقص في رقاب

ديموقراطي ل،ال ويض :  أو لنق ن    بعض تع ارمة م ة ص داخل برقاب ة ال نقص رقاب
ة    عن طريق ما يعرف بالشفافية، أما أن تكون الديموقراطية الغرب      ،الخارج ة الكامل ي

  :قابلة للعيش على الرقعة العربية فهذا من المستحيالت إال في الحاالت التالية
ة   صارى آأغلبي اليهود أو الن سكونة ب ة م ك الرقع ون تل سهل ،أن تك ن ال ؤالء م  فه

شكي  نهم والت اليم دي وابتهم وتع ى ث ضوا عل يهم أن يق بهم عل صداقية آت ي م ك ف
  . والعيش آمجتمع ال ديني تمامامنهاتخلص ل وا وبالتالي تجاوزها،المقدسة

أثير         المسلم في    على  ) السني –القرآني  (أن يستطيع العلماني العربي أن ينتزع الت
وة                   اك من وسيلة سوى التوجه نحو سر ق عالم الواقع أو عالم الضمير، وليس هن

أثير   ك الت اني العرب   –ذل وم العلم ي أن يق ذا يعن صداقية، وه رآن   الم ف الق ي بتزيي
اني        صداقيتهما م ة آي يفقدا  والسن ا تخلص العلم ، وبالتالي يسهل التخلص منهما آم

ة      ر رجع ى غي سته إل دس وآني اب المق ن الكت ي م ى   :الغرب د انته شكيك فق ا الت  أم
 . وأرآون وغيرهما أدراج الرياح والفشلوتالشى زمنه وضاعت محاوالت العظم

ي إل   اني العرب ول العلم رأي  أن يتح ل ال ي يقب اني حقيق رى علم ى   اآلخ ويرض
ة،           بمشارآته، ل الهزيمة بروح عالي ع باالنتصارات       ويتقبل الخسائر ويقب ا تمت  ، آم

     .أقصد االنقالبات
ه             سب للتوج ا تح ا أنه ضوء زاعم ا ال يس عليه ى أدون ي ألق ة الت ك النقط ا تل أم

أن الديموقراطية هي أساسيًا مفهوم : ( قولهي فيالديموقراطي على التوجه اإلسالم
اني  ي      –يون م ف ضًا أن الحك ع أي رف الجمي ع، ويع ه الجمي ا يعرف ذلك مم ي، ف  غرب

ًا          ة األولى بطرق ال تتصل  نظري ة العربي المجتمع العربي مورس منذ تأسيس الدول
ا                  ز بخصوصيتها التي تميزه ة تعت وعمليا بذلك المفهوم، بل إن نظرية الحكم العربي

ة،     آليًا عن نظرية الحكم الديموقراطية، وهي خصوصية ال    ة العربي  تجئ من المدين
  : وتقوم على أساسينبل من الدين العربي،

وم إال  : األول سها ال تق ة نف ة ، المدين دين ال المدين ه ال ي وقوام دأ المجتمع العرب مب
  .بالدين
ه            : وهو نتيجة طبيعية لألول   : الثاني ذي يخالف رأي اآلخر غير المسلم، أو المسلم ال

:  بالمعنى التعددي اإليجابي، بل بالمعنى السلبي      ال) مختلف(هو آخر ) رأي الجماعة (
الشريك في المدينة الواحدة ال يشارك مع       ) اآلخر(الفرقة أو االنشقاق أو الكف، هذا       

اء      اً (إال بوصفة    ) األمة (ذلك في بن ات     ) التسامح (وفي إطار     ) تابع وم بالواجب أن يق
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هذان  ).الحقوق( حرمانه من بعض     – في الوقت نفسه     –المدينية آلها، وأن يرضى     
 مما يتناقض   –األساسان ال يزاالن قوام الحكم العربي، بشكل أو آخر، قليًال أو آثيرًا             

  ) جوهريًا مع الديموقراطية
ة         ة واألقلي دة الطائفي ن عق ك م ه ال ينف د أن يس أج شة أدون ل مناق ة ،وقب  ومحاول

ى عق شويش عل لوبه الت اريء بأس ة الق ساحرلي شائي ال ن  اإلن ره م ه آغي  ، لكن
  .  بارعون في إطالق الكلمات فاشلون في تقديم األدلةهم .. العلمانيين

ة   : (وأول فشل له هو في قوله     ة، المدين مبدأ المجتمع العربي وقوامه الدين ال المدين
  ) نفسها ال تقوم إال بالدين

ل يقول        عندما نتأمل قوله نجده ال يقول        ذا   ،ي المجتمع العرب     المجتمع المسلم ب وه
 آالمجتمع اإلنجليزي  ،ابله مجموعة من المجتمعات األخرى غير العربية التعريف يق 

ي   وري والترآي واإليران اني والك صيني والياب سي وال الي والفرن اني واإليط واأللم
سنوي   شاني والب الي والشي اني والبنغ سي واألفغ اليزي واألندوني ستاني والم والباآ

 الدين على العرب فقط في إقامة       ، ولعل أدونيس في تحديده لتأثير      وغيرها واأللباني
ر المسبوق في تسويق األآاذيب                        م هو نوع من االستغباء غي نظام محدد من الحك

ة،            واستثناء الثقافية، ان    العقلية العربية المتلقية من حق الحصول على الحقيق  ولبي
   : أحب أن ألفت نظر هذا الرجل إلى أنهذا التحامل المفضوح

  دونيسالتاريخ القريب يكشف زيف أ
دث ةيح ر دول اريخ أن أآب اأطول و،ة إسالمينا الت ر  ه ة إسالمية غي ت دول را آان  عم
ة ة.. عربي ة ترآي د ،آانت حسب اصطالح أدونيس دول ة، وق ة العثماني  وهي الدول

ة الراشدة                    ة الخالف بقيت مهيمنة على هرم دول العالم قرونا هي أطول من مدة دول
ة،     : والدولتين ة والعباسية مجتمع دين عربي             األموي ذا ال ا يعني أن دعوى أن ه  مم

 المجتمع العربي فقط   مقولة أن دعوى تفتقر إلى العمق والذآاء والموضوعية، وأن      
   .هو المجتمع الديني ال المديني نوع من التزييف الثقافي

ة    ،أدونيس أم ال عقل  أما المفاجأة التي ال أدري أيحتملها        فهي أن هذه األمة الترآي
ا اصطلح               يت بالترآية مجازا،   سم ..ليست ترآية  ا م الترك أمة شرقية آسيوية، أم  ف
  . أوروبيةأمة أنها  أي  يونانية،–رومية أمة ف ،عليه بترآيا

  مهد الفلسفة والفالسفة آانت"ترآيا"هذه األمة األوروبية  هي أن :المفاجأة الثانية
ا،    وبالتالي الديموقراطية  ا تمام اب           آأثين سفة    مصائر ( يقول طرابيشي في آت  – الفل

يونانية بالمعنى اإلثني للكلمة بقدر ما آانت الفلسفة اليونانية نفسها ما آانت ): (١٥
ة  ة باليوناني ول ... مكتوب م يق دورنا   : ث ظ ب ستطيع أن نالح ا ن فة  إنن ر الفالس أن أآث

ا وشبه            انيون، وال من أهالي أثين انوا يون والعلماء الموصوفين بأنهم يونانيين ما آ
رة األتيك  ين     ي، وأجزي سوفين اثن وى فيل ب س م تنج سها ل ا نف قراط (ن أثين س

ون فة ) وأفالط م الفالس ين(وأن معظ ن   ) األثيني شه م ر نيت د تعبي ى ح انوا عل آ
م  )األغراب ( ولث ذوي األصول  فكيف يمكن أن يصنف عشرات الفالسفة من    :  يق

  )السورية أو المصرية الذين آتبوا باليونانية في عداد الجنس اآلري
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 :هي ف وعشعشتها داخل رأس أدونيس    تبين تكدس المواقف     والتي: أة الثالثة المفاج
ة   مة الخالف ة أن عاص ي  العثماني تنانبول ه تانبول، واس ي اس سطنطينيةه ،  الق

سطنطينية ي  والق سيحية ه مة الم ى  عاص مية األول مة ..  الرس م  عاص ميت باس س
ا    سيحية أوروب ت الم ه دخل ن طريق ذي ع سطنطين ال س ،ق ى الفل ضت عل فة  فق

ا ي ترآي ا، وف ضًاوالفالسفة فيه ع  أي د مجم ة( عق عوهو  )نيقي  مسكوني أول مجم
   ).البولسية القسطنطينية(المسيحية  يقرر رسمية الديانة مسيحي
ةإذا ف ة يوناني ا أوروبي ضًا  و،ترآي سفة هي أي د الفل سيحية مه ة والم والديموقراطي

دول اإلسالمية عمر                ة التي       الرسمية، وهي في الوقت نفسه أطول ال ا، وهي الدول
اتورك           د أت ا قامت            خاض شعبها مرارة التغريب على ي ا، وآلم ر من سبعين عام أآث

ائزون ال إلى مقاعد    م يؤخذ الف ار اإلسالمي، ث از التي ة ف ات ديموقراطي ا انتخاب فيه
 وهي ،الحكم بل إلى زنازين السجن وأروقة المحاآم بالتهمة التي يروج لها أدونيس

ات، أم هم             أنهم خطر على الد    يموقراطية، وال أدري هل هم الذين أقاموا تلك االنتخاب
ا، أم أنهم       الذين فرزوا األصوات،   شعب الترآي   أرغموا ال   أم هم الذين أشرفوا عليه
   .بالسالح على انتخابهم

ة أو لإلسالم                     اني المنتسب للعروب ومن الطرائف التي تدل على مدى شراسة العلم
د      في مواجهة اإلسالم نفسه، أن   ازت بمقع ة ف اوجي الترآي  النائبة اإلسالمية مروة ق

م يكتف هؤالء               ا ل ة البرلمان بحجابه ا دخلت قب برلماني وهي ترتدي الحجاب، ولم
ان    ن البرلم ا م وا فطردوه ل تطرف اب، ب زع الحج ا بن انيون بمطالبته اقم ،العلم  وتف

اني وتطرفهم الس       وسخفهم هياجهم سية     افر العلم ة  لدرجة سحب الجن ا   الترآي . منه
رارو ه الق د عن ي ال يبع ذ ف ذي اتخ ة ال ة علماني ةأشرس دول ل آراء  عربي ى آ  تتبن

ة ترتدي الحجاب، لدرجة أن              ، قرار العلمانيين ة أو طالب ا يسمى     بفصل أي موظف   م
بالد تحتوي مسبح          انيون   . للجنسين  ا مختلط  اآلية الشريعة في تلك ال   وتطرف العلم

نزع الحجاب آل محجبة في الشارع وتطة الشرهناك فأصدروا قرارا تالحق بموجبه 
  . على رأسهامن

ولما غير اإلسالميون فيها أسماء أحزابهم ورضوا بالتسلط العلماني على برامجهم، 
فازوا مرة أخرى، ولما جاء ترشيح الرئيس من قبل البرلمان، وتم ترشيح إسالمي               

دخل،   دوا بالت ضوا، ووع اجوا ورف انيون وم سكر العلم اج الع صب، ه البوا للمن  وط
ازوا بنصف المقاعد،           ات وف بانتخابات جديدة، فرضخ اإلسالميون وأعيدت االنتخاب
دالهم،        زاهتهم واعت يهم تضاعف، نظرا لن اخبين عل ال الن سبتهم زادت وإقب أي أن ن
ام       د ع صندوق النق ا ل ر ديونه ددت آخ ديون س ة بال ة المثقل ا الدول ة أن ترآي لدرج

   . م٢٠٠٧
طرد أي مذيعة ترتدي     و  فيها االحتفاء بالراقصات   تمفيربية  أآبر دولة علمانية ع   أما  

ا             ار ألنه ابتن طي ة آ وا وفصلوا امرأة بوظيف ل تطرف  أو .ترتدي الحجاب  الحجاب، ب
واب                 العلمانية العربية ليست   ذين يقفون على أب ولي العضالت ال  أشبه بالرجال مفت

      .الكباريهات
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  "خابالديموقراطية ثقافة وليست صندوق انت"نكتة 
، لجوؤهم إلى آخر       لكل ماهو إسالمي  من النكت التي يرددها المحتقنون والمعادون       

ائزين، االنقالب            .المعاقل اآليلة للسقوط،   ال الف ات، واعتق  فبعد تكرار تزوير االنتخاب
طرفة .. على النتائج بطريقة غدت سخيفة ومفضوحة، لجأ هؤالء إلى بيت العنكبوت    

ذلك أن            الديموقراطية ث : سخيفة تقول  راع، وهم يقصدون ب قافة وليست صندوق اقت
ع  الميه      المجتم ه اإلس ه وثقافت ه وثوابت ر قناعات ى يغي ع حت ب أن يقم سنا،  .يج ح

ة على         : فلنساير هؤالء إلى بيت العنكبوت ونقول لهم       ة علماني لقد آنتم تقدمون ثقاف
  .مدى قرن وأآثر، فما هي النتيجة؟ اإلفالس

ة اإلسالم  اذا صمدت الثقاف ل  لم ى عكس آ ا، عل ا ومظاهره ا ومتغيراته ية بثوابته
رى ديانات األخ ال    . ال زداد إقب وم، وي ل ي ة آ ة العربي ة العلماني رض الثقاف اذا تنق لم

اقوس الخطر بإحصائية ترصد                         دق ن ا ت ل إن أوروب وم، ب الناس على اإلسالم آل ي
دين األول في أورو                   ا، وتقول إن اإلسالم سيشكل ال د    تنامي اإلسالم في أوروب ا بع ب

  . من أسلمة أوروبا١٤٢٨-٧-١٣بل إن الفاتيكان حذر في . خمسين عامًا
إن ثقافة تكتسح الثقافات األوربية، ال يمكن أن يوقفها هراء علماني عربي ال رصيد     

   . له حتى بين العرب أنفسهم
اك دوال ليست                : الواقعأما   ففي الوقت الحاضر الذي يعيش فيه أدونيس نرى أن هن

ة   ققامتعربي ا    بتطبي ة حكمه ر من أي دول ه أآث شريعة اإلسالمية، وتقترب من  ال
ي  اني العرب ن ا  ،العلم ق م م يب ذي ل ق     ال صوص تتعل وى بعض ن ا س شريعة فيه ل

الزواج والطالق  صية، آ األحوال الشخ ل دول   ،ب ا آ ا وتقره سمح به ور ت ي أم  وه
شطها، فإذا  التي فضحت الكتاب المقدس وألغته من تسيير منا الدولالعالم، حتى تلك

ا      ون شيئا في             – مثال    –اتجهنا إلى ماليزي ة، والعرب ال يمثل ر عربي ة غي  وهي دول
ة            هذه الدولة تعتبر متقدمة جداً       مجتمعها، ة المتخلف ة العلماني دول العربي سبة لل  بالن

ة     ات والتقني سان واالنتخاب وق اإلن يم وحق ات والتعل ستوى الحري ى م ة، عل مجتمع
م الحكم، وحتى على المستوى األمني ورغم تعدد األجهزة          والحداثة واالقتصاد ونظا  

ا هي الدو              ة وبطشها، رغم ذلك فماليزي ا على مستوى          األمنية العربي ر أمن ة األآث ل
   .العالم

ة أن     شريعة اإلسالمية لدرج ق ال ا تطب د بعض والياته ة نج ة الراقي ذه الدول ي ه ف
ذي  – غير المسلم     –مفهوم الجزية يطبق هناك على اآلخر        ه أدونيس        ال  يتحدث عن

دافع                        ة صدر وي ة بكل تفهم ورحاب ذا اآلخر دفع الجزي ل ه في النقطة الثانية، ويتقب
سعودية           بل إن حاآم هذه الوالية     عنه، ة ال  رجل تخرج من جامعة إسالمية في الدول

ولم يتخرج من السوربون، وهذا المثال الماليزي الصارخ يلغي آل محاوالت تعليق             
ه أدونيس             الفشل العلماني الع   ربي في نظام الحكم على مشجب الديننة، الذي يتندر ب

ة التي                  ة الغربي وأمثاله، بل إن المثال الماليزي هو ضربة في وجه العلمانية الحقيقي
لم تتخلص حتى اليوم من عقد التاريخ مع اإلسالم، ففرنسا التي تغدق على أدونيس              

ذه الدولة التي تعتبر أم الحريات وأرآون وتقدم لهما الجوائز لقدحهما في اإلسالم، ه
 المثال اتسعت – في أوروبا، لدرجة أن حريتها يخيفها المد اإلسالمي المتنامي سلمًا



 ١٠٣

صهاينة      ود ال وثنيين واليه احيين وال دة واإلب صريين وللمالح ين العن ل والمثلي وآ
تهما          ن مدرس صلتهما م سلمتين فف اتين م اب فت اقت بحج راف، وض كال االنح أش

دما يبحث              الرتدائهما ع الحجاب رسميا، وعن ا يمن  إياه، وها هي اليوم تفرض قانون
ه              انون من خالل تبريرات  ال يجد أنسب من        ،رئيسها عن اسم مسلم يمكن تمرير الق

ب  انيين   الكات د العلم صف أح ذي ي ون، وال د أرآ اني محم ارهالعلم ه اختي  أن:  بقول
من غير المسلمين فلن      إلسالم   وتعصبا ضد  ا     عن أآثر الناس عداء     لو بحث  شيراك

فرنسا أم الحرية تسمح ألدونيس      . يجد من يصل إلى مستوى العلماني محمد أرآون       
ا من      والمسلمين وتمنحهما الجوائز   وأرآون بالتشكيك في القرآن وشتم العرب       وهم

سية        يةعربدول   د      : ، بينما تحاآم المثقف الفرنسي األصل والجن ه جارودي بع روجي
سا     عن علمية  آتب آتابات   أن  اعتناقه اإلسالم، وبعد     ل إن فرن  اليهود والصهاينة، ب

  .هددت الجزائر بالتدخل العسكري إن وصل اإلسالميون إلى الحكم
  

  ضد الحجابأدونيس فرنسي أآثر من الفرنسيين 
تح  .. الحداثي ..  آلمات فضحت أدونيس الحر       ..رب آلمة قالت لصاحبها دعني     المنف

إلى فرنسا بها، وقربان ينافس به قرابين أرآون     آلمات أراد أن يتقرب     .. على اآلخر 
  .. لبالط فرنسا

د أن يقول                  ل سا، فهو يري م يتخلف أدونيس عن أرآون في تقديم فروض الوالء لفرن
ر    .. لفرنسا أنا أآثر والًء من أرآون      ا الفرنسيون     أنا أآث نكم أيه سية م ر   .. فرن ا أآث أن
المحيط  ( في آتابه األسود     ذيئاأدونيس قال آالما ب   .. تعصبا لكم من سلفي طه حسين     

ة              ..)٩٢ – األسود ة وال للعلماني  قال آالما ال يمت للفكر وال للحرية وال للديموقراطي
ابهن عن    سلمات بحج سيات الم شابات الفرن د وصف تمسك ال صلة، لق ة ب الحقيقي
ار لباسهن                اقتناع ورغم مخالفة أهاليهن لهن، وصف حرية هؤالء الفتيات في اختي

ة وفوضى وجريمة وتسيب وضد الديموقراطية، بل تطرف ووصفه بكلمة          وقاح بأنه
   . غزو لفرنساإن لبس الحجاب هو: غاية في الشناعة عندما قال

ا، حيث يقول            ،قد ال يصدق أحد ما أقول لكن         ه حرفي ذا آالمه أنقل د من أن      ( : ه ال ب
رمون  يعرف المسلمون الذين يتمسكون بالحجاب أن تمسكهم هذا يعني أنهم ال يحت             

ا ذين يعيشون معهم في وطن واحدمشاعر الن يمهمس ال ون بق ، وأنهم ، وال يؤمن
وانينهم ا  ن ق سخرون م اتهم ، وي ون أصول حي ل  ينتهك ن أج ويال م ي ناضلوا ط لت

بالد التي تح            إرسائها ة في ال ة الجمهوري ادئ الديموقراطي تضنهم،  ، ويرفضون المب
ة   ل والحري م العم وفر له درآوا   .وت يهم أن ي ى  إن عل سك يتخط ذا التم ل ه أن مث

ه شكال آخر من                     روا في ربيين أن ي ر من الغ االنتهاك إلى نوع من السلوك يتيح لكثي
  ))الغزو(ال أشك

ال     ات، وصانعة تمث سا أم الحري ن فرن ذا م ه ه ب آالم سوداء يكت ة ال تاذ الحداث أس
حول  إنه يحاول تلقين فرنسا وأروبا بكلمات غاية في القمعية االستئصالية            الحرية،  

طر  ة أس ي أربع شتائم ف ن ال اموس م اب، ق ن : (الحج سكونم اب يتم  ال  بالحج
يم    ..يحترمون مشاعر الناس   ا       .. الناس   ال يؤمنون بق  ..ة الناس    ينتهكون أصول حي
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وانينهم التي ناضلوا طويال من أجل إرسائها          ادئ   ..يسخرون من ق يرفضون المب
 آخر من أشكال         شكل  تهاك إلى  هذا التمسك يتخطى االن     ..اطية الجمهورية الديموقر

ا أدونيس         ) )الغزو( اذا بقي ي  أال ترى في اإلسالم شيئا جميال             من شتائم؟    يا اهللا م
  !!أبدًا

ضاء  سية بي و اعتنقت فرن ك ل ا رأي سيين األصليينم ت؟  من الفرن  اإلسالم وتحجب
اذا تقول عن سبعين ألف فرنسي يعتنقون اإلسالم  شتائم؟ م ك ال ا تل أتنطبق عليه

نويًا بن س بهن يتحج ساء، وأغل بهم ن ستقبل   .. ، أغل ي الم و عشت ف تقول ل اذا س م
ه في عام        القريب حيث تقول اإلحصائيات     ا         ٢٠٥٠ أن  سيعتنق نصف سكان أوروب

   .اإلسالم
ة  ان يعيش في غيبوب ذا آ سوداء ه ة ال سوات  وسباتأستاذ الحداث ود عن قلن  لعق

 لم يعتبر هذه المالبس       ..خ وصلبان النصارى وحجاب الراهبات    اليهود وعمائم السي  
ا أمامه                ه تحول إلى وحش يحطم م ا، لكن الدينية غزوا للديموقراطية وال حتى خرق
ات وضعن قطعة قماش على رؤوسهن، لسبب بسيط هو                        للوصول إلى رقاب فتي

  .أنهن مسلمات
اني        ذا فكر علم ه إذا         الحر   يعيش في الغرب       عربي  إذا آان ه ، فكيف سيكون موقف

   .قرامطة لم ينقرضوا، بل تحولوا إلى حداثيين أعتقد أن الحكم،
سه  سأل نف م ي يس    : أل ة، أول ات األوروبي ي الحكوم سلمون ف وزراء الم ن ال أي

دادهم      ا وأع ا وأمريك ي أوروب سيحين ف د الم ددا بع ات ع ر األقلي م أآث سلمون ه الم
وزارات،           و ال وازارت تل ات اآلالف ال  بالماليين، لماذا يتولى اليهود الذين يعدون بمئ
ر من               أولم يكن في الواليات المتحدة وحدها وفي إحدى الحكومات الديموقراطية أآث

  ستة وزراء يهود؟
 : لحقيقة تقول فهل يتسع أفقه  وتهمه آثيراوإذا آان أدونيس يدقق في مسألة اآلخر      

الم      الكثير من    أن ل        أرقى الديموقراطيات في الع ة، ب تشترط المسيحية لرئاسة الدول
يموقراطية آثيرة داخل البرلمان األوروبي يطالب بجعل المسيحية إن هناك أصوات د

ا ضمن االتحاد               أين   .حجر الزاوية لإلتحاد األوروبي، ناهيك عن عرقلة دخول ترآي
و               أدونيس عن آالم البابا المعصوم ورأس الكنيسة حول النبي محمد عليه السالم، ل

يس آ   سيح أللف أدون سلمين عن الم اء الم د علم ذا أح ال ه ر  ق ر غي ا عن اآلخ تاب
  .المسلم

ادة اآلالف منهم                   ذين تمت إب سأضرب له مثال باليهود مرة أخرى، هؤالء اليهود ال
دناءتهم ومؤامراتهم         ذين يقول عنهم رئيس            .. على مر العصور ل هؤالء اليهود ال

شهير  دة ال ات المتح امين(الوالي رانكلين بنج نهم، وأن  )ف ة م ه األمريكي ذرا أمت  مح
د                إيصالهم لمراآ  ة إلى عبي اء األمة األمريكي .. ز النفوذ السياسي والمال سيحول أبن

  .وقد صدق
 والتاريخ يعترف أنهم لم يعرفوا الراحة والسالم إال في ظل             ، يعترفون هؤالء اليهود 

اريخ                       رأ ت ه أن يق الحكومات اإلسالمية، ولكي يعرف أدونيس شيئا عن اآلخر علي
ال ة اإلس اء الدول دلس أثن ي األن ود ف م معااليه عمية، ث اتهم م د ن سيحيين بع  الم
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، ومن    أو الرحيل   أبيدوا وأرغموا على تغيير ديانتهم إلى المسيحية        وآيف سقوطها،
  .يرفض آانت محاآم التفتيش الكنسية الفظيعة بانتظاره

ضاً   اليهود أي ثال ب ه م شق   ،وسأضرب ل ي يع ة الت ة المديني دولتهم الديموقراطي  وب
ذا المف دم ه ا، ليق اهي به ر التم وق اآلخ ر حق سلم(ك سية )الم ل الجن ذي يحم  ال

  .اإلسرائيلية فضال عن حقوق من ال يحملها
لماذا يحظى أبناء طائفته بامتيازات ال يمتاز بها        : وليجبني على سؤال يحيرني آثيرا    

و واصلت طرح األسئلة                العربي المسلم داخل تلك الدولة الديموقراطية المدينية؟ ول
  . عجزت عن التوقف والتعجبعن ديموقراطية إسرائيل ل

دول اإلسالمية   ى ال وا عل د من المسلمين أن يول ك يري ولعل أدونيس من خالل ذل
 .رجال يعبد حجرا أو نارا أو بوذا آي يرضى، وآي تكون دولة ديموقراطية في نظره      

دما                    ين، وعن سا لألرجنت ه آي يكون رئي ر عقيدت أولم يضطر آارلوس منعم إلى تغيي
   .ا في مقابر المسلمين ووضع على جثمانها مصحفاتوفيت ابنته دفنه

ه ا قول ه : (أم ذي يخالف رأي ر المسلم، أو المسلم ال هو ) رأي الجماعة(اآلخر غي
الفرقة أو االنشقاق    : ال بالمعنى التعددي اإليجابي، بل بالمعنى السلبي      ) مختلف(آخر

ذا  ف، ه ر(أو الك ع ذل  ) اآلخ شارك م دة ال ي ة الواح ي المدين شريك ف اء ال ي بن ك  ف
ا،         ) التسامح (وفي إطار   ) تابعًا(إال بوصفة   ) األمة( ة آله ات المديني وم بالواجب أن يق

  ))       الحقوق( حرمانه من بعض – في الوقت نفسه –وأن يرضى 
 مع هذا الفارق يكشف جهل أدونيس بتراث اإلسالم وانتقائيته في اختيار النصوص،

م      ستدل بنص يمر      أنه لم يضرب مثاال ول ه             ي دها بقول ه التي أآ ه طائفيت المسلم  (ر ب
المعنى التعددي اإليجابي،       ) مختلف (هو آخر   ) رأي الجماعة (الذي يخالف رأيه     ال ب

  )الفرقة أو االنشقاق أو الكف: بل بالمعنى السلبي 
  .هذه الطائفية هي التي أعني بها تثقيف الهدف

ة       أبيصف غير المسلم    اإليديلوجي يظهر مرة أخرى، فهو      أدونيس   نه آخر في الدول
ه   راف من ذا اعت ة، وه الم العربي ستهدف اإلس ه ي ة  و  بأن المية ال الدول ة اإلس الدول

ستطيع    ضات ال ي ي تناق ه ف ة اإلسالمية يوقع ده للدول صريح بنق دم الت ة، وع العربي
  :الفكاك منها، من هذه التناقضات 

 حشر اإلسالم     فكيف ،الرجل آان يتحدث عن المجتمع العربي والدولة العربية       : أوال  
  !؟حشرا عند التفصيل

ا  اريخ: ثاني اك تزييف للت ل   ،هن ة قب ة العربي اريخ شيء اسمه الدول ي الت يس ف  فل
 ، والنادر منها تنصر    المعتقد  وسالالت وثنية  ،اإلسالم، هناك قبائل وأنساب محفوظة    

  .وهناك أفراد تهودوا وأفراد قليلون بقوا على التوحيد
 اإلسالم صهرهم وصهر بقية أتباعه      ..يوما من األيام دولة   العرب لم يكن لهم     : ثالثا  

صرية        ة وال العن ة وال اإلقليمي رف القومي ة ال تع ي دول رب ف ر الع ن غي ة .. م دول
  .إسالمية وحسب

دولة اإلسالم ال تعني أن آل من يسكن حدودها من المسلمين بالضرورة أو            : رابعا  
ة اإل  د دول ه وقائ ى نبي د أوحى اهللا إل ر، فلق ة في القه ا غاي سالم آالم ه ال سالم علي
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ا أفأنت         : (الوضوح حيث يقول تعالى    ولو شآء ربك آلمن من في األرض آلهم جميع
  ) تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين

دفاع عن            وعندما أسس عليه السالم دولته آتب بينه وبين األقلية اليهودية عهدا بال
 ضد أي معتد عليهم، مع أنهم       المدينة ضد أي معتد، وهذا يتضمن الدفاع عن اليهود        

سليح داخل        ..آانوا أشبه بدول مسلحة داخل دولة اإلسالم       ة الت  آانوا ميليشيات آامل
   .ح المسلمين بمراحليدولة اإلسالم، بل إن تسليحهم يفوق تسل

ة     ن أن دول ات، وال أظ ستوى الجماع ى م ذا عل ة ه ت  ديموقراطي ا بلغ مهم
ا و ل الميل ديموقراطيته سمح لمث ا ت زع   قوته د دون ن ك بالتواج ة تل شيات اليهودي ي

ا، السيما وهي تشكل                 د تحرآاته ا وتقيي أسلحتها، وفرض الضرائب على ممتلكاته
ذي                    ان اآلخر هو ال د آ حرآية إثنية موجهة في أهدافها نحو تقويض الدولة األم، لق
ا    داء وآهف ا لألع ل جيب ان يمث ة اإلسالمية حيث آ شارآته للدول لبيا في م سهم س ي

آم شيات       رينللمت سمح بميلي ة ت ة غربي دا لديموقراطي اال واح يس مث دم أدون ، فليق
ل            . .مسلمة داخل أراضيها   ذلك، ب إن الديموقراطية الغربية، واإلسرائيلية ال تسمح ب

ة، فيجب أن تكون             تجمع آلها على أنه إذا ما سمحوا يوما للفلسطينيين بتكوين دول
  ..  سكاآين الفاآهة ال اللحموربما تكرموا واستثنوا.. دولة منزوعة السالح

ي    ة النب ى دول ه عل يس، وافتراءات اءات أدون ي تنسف ادع رة الت ة األخي ا الكارث أم
والخالفة الراشدة، والتي حلت بالديموقراطية الغربية فهي طامة ال يجرؤ أدونيس               

دولة (على الكتابة عنها، أال وهي دعم الغرب الديموقراطي آله لالعتراف بإسرائيل            
شعبها وحكوماتها  ال يقبلون .. أي توراتية.. أي دينية.. أجل دولة يهودية).. يهودية

وثني   سلم أو ال سيحي، وال الم ر الم ا     .. اآلخ ة تطبيق دول العربي ر ال وم آخ ا تق بينم
ة من مسيحي الجنوب               ) السودان(للشريعة   ر الخارجي رئيس ووزي !! بجعل نائب ال

  .وع من الدجلوأعتقد بعد ذلك أن المقارنة بين الموقفين ن
   .اآلخر على مستوى األفراد: خامسا 

الشريك في المدينة الواحدة ال يشارك مع ذلك  في    ) اآلخر(هذا : (يقول أدونيس أن  
اً (إال بوصفة    ) األمة(بناء   ة    ) التسامح (وفي إطار     ) تابع ات المديني وم بالواجب أن يق

ه من بعض        – في الوقت نفسه       –آلها، وأن يرضى     ، وال أدري   ))الحقوق (  حرمان
ات، تابعة لآلخر                     ة تجعل من نفسها تابعة لألقلي اك دول أي جنون يهذي به، هل هن
ة اإلسالمية تستخدم اآلخر                    ه يرى أن الدول دو أن الذي يعيش داخله، ومن آالمه يب

ة آله ات المديني ام بالواجب ه القي واه وتطلب من ستنزف ق ذا . .اوال تخدمه، وت آل ه
ه اإلنسان هو      مقابل ماذا؟ مقابل شيء من       العيش بسالم        : أبسط حقوق ه ب سماح ل ال

سماح ة اإلسالمية، مجرد ال العيشفي الدول ة التي تنضح بأشياء .  ب ك الكلم م تل ث
  ))تابعًا (إال بوصفه) األمة(ال يشارك مع ذلك  في بناء : (غريبة وهي قوله

يس  ة أدون ه عقلي ت عن ا تفتق و م ذا ه ق –ه ة – العمي ل الدول ر داخ ن اآلخ  ع
ة          : سالمية، والسؤال الذي يطرح نفسه هو     اإل أي نص تراثي قرأه أدونيس عن دول

ة التي                   سيرة النبوي اإلسالم، وهل مر على ذاآرة هذا المثقف الطائفي شيئ اسمه ال
  .هي الفصل عند االختالف



 ١٠٧

ه أدونيس           –ذات يوم وبينما آان اآلخر       دافع عن النبي     – غير المسلم الذي ي  يلحق ب
دفاع عن              صلى اهللا عليه وسلم     في إحدى الغزوات ليقوم بدوره المديني الملح في ال

داءا      روح ف ديم ال ن تق م م ى وأعظ اك دورا أرق د أن هن المية، وال أعتق ه اإلس دولت
ن     واه م تنفاذ ق ر واس تغالل اآلخ هى الس ة أش اك فرص ن أن هن وطن، وال أظ لل

ه وسلم                 مشارآته استخدامه في المعارك، ومع ذلك آله يرفض النبي صلى اهللا علي
ا  ، رغم أن هذا اآلخر ليس       واستغالله ل                جيب أدونيس أو ابن سبأ أو ابن سلول، ب  آ

ة اإلسالم ليست بحاجة إلى                        ة، لكن دول آان شهما وشجاعا وصاحب نجدة وحمي
ذي يحملهم حمال إلى         ،تضحيات الشجعان الذين لم يرتقوا إلى المستوى الفكري           ال

، ، أو حتى طمع مادي       حماسة طائشة    دون دافع عنصري أو قبلي أو           ،ذلك الجهاد 
ة      وإال ، وقطاع الطرق  الجهاد ليس سطوا والمجاهدون ليسوا مجموعة من المرتزق

م تسبق             لتفتت الجهاد على أول صخرة      ثالث بسرعة ل ارات ال م يتوغل في الق  .، ول
ف     ال التخل تح ألقف اد ف شره، الجه ه بال ن تلويث نام اإلسالم وال يمك اد ذروة س الجه

يقة، ومن يحملون هذا الهدف ال يمكن أن يحملوه مزحوما بالجشع أو             واحتكار الحق 
  .حب الشهرة

دا  سالم يرفض أن يسمى      اإل وآلن مسلماً    – تلك األمور     من يفعل     مجاه د    ..- ول  لق
ل غضبا و      [  صلى اهللا عليه وسلم عن        ل رسول اهللا  سئ( ل شجاعة     ]الرجل يقات يقات

اء     ه          أي ذلك في سبيل ا        ،ويقاتل حمية ويقاتل ري ال رسول اهللا صلى اهللا علي هللا؟ فق
ا       : وسلم  – ٣  مسلم   صحيح  –  فهو في سبيل اهللا       من قاتل لتكون آلمة اهللا هي العلي

١٥١٣ (  
أمس الحاجة                  ة في وقت هي ب دم روحه لهذه الدول لنعد إلى اآلخر الذي يريد أن يق

وبرة      ( إليه، ان بحرة ال أدرآه  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل بدر، فلما آ
ه وسلم      ،رجل قد آان يذآر منه جرأة ونجدة        ففرح أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي

جئت ألتبعك وأصيب      : حين رأوه، فلما أدرآه قال لرسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم           
ه وسلم          . معك ال    :قال له رسول اهللا صلى اهللا علي اهللا ورسوله؟ ق ؤمن ب ال . ال:  ت : ق

ا بالشجرة أدرآه الرجل          ثم مض . فارجع فلن أستعين بمشرك    ه   ،ى حتى إذا آن ال ل  فق
ال . النبي صلى اهللا عليه وسلم آما قال أول مرة         ارجع فلن أستعين بمشرك     : ق م  . ف ث

فقال . نعم: قال. تؤمن باهللا ورسوله: رجع فأدرآه بالبيداء، فقال له آما قال أول مرة  
  )١٤٤٩ - ٣ صحيح مسلم –له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانطلق 

د يرتكب                  ُر دونها ق ذا  د هذا الرجل ألنه ال يحمل أهداف الجيش وال ثقافته، والتي ب ه
ا             اآلخر   ا يلوث به ا         مذابح ومجازر وينتهك من الحرمات م الرسالة التي من أجله
  .            وأوحي إليهبعث 

ع                    ذا الرجل التي فرح باستثمارها جمي ات ه لماذا لم تستغل الدولة اإلسالمية إمكاني
   ؟لصحابة، مع أن هذه المعرآة قامت دفاعا عن أرضه وعرضه ودولتها
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ا من               : قد يطرح أدونيس سؤاال ساذجا فيقول        ذا الرجل ال يمكن أن يكون يوم أن ه
ة               األيام رئيسا لدولة اإلسالم، على العكس لو آان يعيش في دولة مدينية ديموقراطي

  :ا إجابة وهذه اإلجابة تدفع بأسئلة آله. فلربما تحقق له ذلك
م مسلم  م –هل يحل ا أو – مجرد حل ا أو روسيا أو بريطاني سا ألمريك  أن يكون رئي

بل هل يحلم رجاء جارودي األوربي الفرنسي األصل            ...فرنسا أو ألمانيا أو صربيا      
ا ة المسيحي سابقا، المسلم حالي ا ،واللغ نعم به ي ي سها الت ة نف  أن يحظى بالمعامل

ل    أدونيس أو أرآون العربيان     ة، ب الال إسالميان، ليس على أرض إسالمية أو عربي
ل هل    على أرض فرنسا مسقط رأس جارودي وبين أهله وأصدقائه وداخل وطنه؟     ب

رب   ي الغ شون ف ذين يعي سلمون ال م الم الماليين –يحل م ب ساواتهم – وه تم م  أن ت
 الذي باليهود وهم باآلالف فما بالك بالمسيحيين ؟ ناهيك عن حلم الفلسطيني المسلم    

   إلسرائيل الديموقراطية المدينية؟يحمل الجنسية اإلسرائيلية في أن يكون رئيسًا
ة اإلسالمية   اريخ الدول ا  –إن ت يس عليه ى أدون ي يتجن رب  – الت ا الغ ة يلوآه  لقم

   لكنهم لن يتمكنوا من ابتالعها ولن يستطيعوا نسيان طعمها؟ ،يوميا
ا هو إسالمي،          وحتى يدرك القاريء تعصب أدونيس وعداءه اإل       يديلوجي ضد آل م

ة اإلسالمية تختلف          ة في الدول عن األخوة   أسوق هذه النقاط التي تبين أن المواطن
الدينية، وأن اآلخر على عكس ما يقول أدونيس يأخذ آل الحقوق ويعفى من معظم           
ذي         الواجبات، بل إنه عليه السالم يسقط الجنسية عن بعض المسلمين، في الوقت ال

   :افقون واليهود والوثنيون بكامل الحماية منه عليه السالميتمتع المن
دد، ومع         -١ ون مساوون للمسلمين في الع هاجر عليه السالم وفي المدينة وثني

افقين    ى من ة إل ة القليل ول البقي الم، وتح بهم اإلس ل أغل ى دخ واهم حت ك احت .. ذل
ال ل               دما ق ن سلول عن ه   آانوا يعادونه ويعلنون رفضهم، آما في قصة اب لنبي علي

ه ال     : وقال أيضا ...  ال تغبروا علينا  : (مستفزا) رأس الدولة (السالم   أيها المرء إن
ك فمن  ى رحل سنا ارجع إل ه في مجال ا ب ال تؤذن ا ف ان حق ول إن آ ا تق أحسن مم

  . ومع ذلك احتواهم) ١٦٦٣ - ٤ البخاري -جاءك فاقصص عليه 
شيات   -٢ شكلون ميلي ة     وجد النبي عليه السالم اليهود ي  معارضة مسلحة ومدرب

ا    ه م م في دًا،  له ا واح م وطن كل معه ك وش ن ذل ى ع دًا، فتغاض صنة ج ومح
ك       ع ذل ع، وم ا الجمي ع عليه ة وق سلمين بوثيق ى الم ا عل يهم م سلمين، وعل للم
سكريا      وا ع ى تحرآ اآنا حت رك س م يح ه، فل وا علي تموه، وحرض تفزوه، وش اس

  ... طنيها مسلمهم ووثنيهموشكلوا خطرا فعليا، ال محتمال على الدولة وموا
سالم بأخذ         السابقة) أدونيس( ينسف النبي عليه السالم مقولة       -٣ ه ال وم علي  فيق

ة،                     ل شيء حتى الجزي الزآاة من المسلمين، في الوقت الذي يعفي اليهود من آ
ويثري سلوآيات أمته مع اآلخر فيعفي اليهود من واجب الدفاع عن المدينة رغم        

  .االتفاق المبرم بينهم
قاط  -٤ وم بإس دما يق وره، عن أرقى ص ة ب وم الوطني سالم مفه ه ال د علي  يؤآ

أبي  ( عن صاحبيه    - ال األخوة اإلسالمية وال الرابطة العقائدية      -الجنسية الوطنية   
رغم ثنائه على دينهما وإخالصهما وشجاعتهما في انتزاع        ) أبي دجانة (و) بصير
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ة       رفض صلى   .. حقوقهما بأنفسهما بعد صلح الحديبي ا        ي ه وسلم إدخالهم  اهللا علي
سالح، ويطلب                     دادهما بال ا، أو حتى إم دفاع عنهم ا، أو ال ه، أو حمايتهم في دولت
ديرا                سهما، وي ريش بأنف منهما أن يتقبال وضعهما ويحال مشاآلهما مع جرائم ق

ماذا يسمى ذلك إن لم يكن إسقاطا       . أمورهما بأنفسهما بعيدا عن دولته اإلسالمية     
ا؟            للوطنية، والتي تع   ين له دفاع عن المنتم ل  ! تبر أول أوليات الحكومة فيها ال فع

ن            ه م ق عمل لول وفري ن س د اهللا ب ود وعب ان اليه ا آ ك  بينم سالم ذل ه ال علي
وثنيين افقين وال ا    .. المن ة، التزام ي المدين المية ف ة اإلس ة الدول ون بحماي يتمتع

ة واألخوة        . ببنود صلح الحديبية الجائرة    ين الوطني ايز ب  اإلسالمية التي     هذا التم
ة         ى األنظم ى عل سمو حت ه وي سبق اإلسالم ب ايز ي ة، تم ا حقوق أخرى عظيم له

ة  ال . الديموقراطي بيل المث ى س سلم   : (عل سطيني الم واطن الفل ين الم رق ب الف
ة         إن الغرب        ") إسرائيل "واليهودي المهاجر في واحة الديمواقراطي ك ف ومع ذل

س يس األم ه و.. اآلن ول رب بديمواقراطيات ف  الغ ف خل سخها، يق ر ن ي آخ ف
ة  ة يهودي ون دول ي تك رائيل آ ة(إس ن ) ديني ى م ا تبق رد م دا لط ط، تمهي فق

  . المسيحيينربما  و،الفلسطينيين من المسلمين
  

اساد يس   : س ة أدون وح طائفي ا تف د وفيه ن جدي ن      م ر م ن اآلخ دث ع دما يتح  عن
ول  ل يق ا خرجت على اإلسالم ب ول إنه د أن يق ذي ال(الطوائف التي ال يري مسلم ال

ه  الف رأي ل ) مختلف(هو آخر) رأي الجماعة(يخ ابي، ب ددي اإليج المعنى التع ال ب
سلبي المعنى ال ذا : ب ف، ه شقاق أو الك ة أو االن ة ) اآلخر(الفرق ي المدين شريك ف ال

) التسامح (وفي إطار   ) تابعًا(إال بوصفة   ) األمة( في بناء    حدة ال يشارك مع ذلك    الوا
ات المدي وم بالواجب ا، وأن يرضى أن يق ة آله سه –ني ه من – في الوقت نف  حرمان

  ))  الحقوق(بعض 
جد أنه ال يجرؤ على  ن) الرأي رأي الجماعةب الذي يخالفالمسلم  : (عند تأمل آلماته  

دد                      ا تفسيره لتع ة وإال فم ة اإلسالم لهم آراء مختلف التفصيل، ألن الجميع داخل دول
  المذاهب والفتاوى واآلراء؟

دة اإلسالمية          تعني شيئا خطيرا جداً     )يخالفه الرأي (ة  لكن يبدو أن آلم     هو لب العقي
د       .. اإلسالم  الذي هو  )التوحيد(التي نزل القرآن من أجلها        أدونيس يريد رآن التوحي

ة أحد هذه اآلراء                داخل الدولة اإلسالمية  آرأي ضمن عدة آراء، وقد ارتأت األغلبي
ا        و هكذا. لكن هناك أقليات أخذت باآلراء األخرى       بهذه التبسيطية والتسطيحية يلقنن

ذا          –أدونيس آيف تتعامل دولة اإلسالم مع اآلخر          المسلم، وهو يرفض أن يسمى ه
 أن توصف اإلثنيه بعدم الخروج عن  يريداآلخر منشقا أو خارجا عن دائرة اإلسالم،     

ذا                     م ه ا أي شيء، وال أدري هل يعل اإلسالم، وآأن اإلسالم سلة للمهمالت يلقى فيه
  لرجل شيئا عن حقيقة الرسالة التي بعث بها النبي صلى اهللا عليه وسلم أم ال؟ا

دال من أن                         ه هو اهللا، وب إذا آانت طائفته تقول أن علي بن أبي طالب رضي اهللا عن
أشهد   : تقول .أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمدا رسول اهللا        : تقول تلك الطائفة  

  )أي أن علي الملقب بحيدرة هو اهللا (أال إله إال حيدرة األنزع البطين
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  )أي أن محمدا ما هو إال نور لعلي(وال نور عليه إال محمد الصادق األمين 
  )أي أن جبريل هو سلمان الفرسي(وال حجاب عليه إال سلمان ذو القوة المتين 

ه مسلم،               ) بالرأي(هذا هو اآلخر    فهل   ع أن دنا أن نقتن ه أدونيس ويري الذي يدافع عن
  يكن هذا هو االنشقاق فما االنشقاق؟ إذا لم 

  : ألم يقرأ هذا المفكر العميق قول اهللا تعالى في القرآن
   )قل هو اهللا أحد اهللا الصمد لم يلد ولم  يولد ولم يكن له آفوا أحد(

رأه أدونيس             م يق راءة      ،  هذه السورة موجودة في التراث اإلسالمي الذي ل ه ق أم أن ل
   !  والد ومولود وولدجديدة لهذه السورة تعني أن هللا

آ أحدا          : (لم يقرأ قوله تعالى  أ ه ولن نشرك بربن ا ب قرآنا عجبا يهدي إلى لرشد فآمن
  )وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة وال ولدا

الوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من اهللا             (:ألم يقرأ  ذين ق لقد آفر ال
ريم  ن م سيح اب ك الم يئا إن أراد أن يهل ك  ش ا وهللا مل ي األرض جميع ن ف ه وم  وأم

  )السماوات واألرض وما بينهما يخلق ما يشآء واهللا على آل شيء قدير
يهم          لى اهللا عل د ص ى لمحم سى أو حت ي أو لعي ة لعل سبة األلوهي ين ن رق ب ا الف م

رهم من          مالخروج عن اإلسالم   !جميعا؟ ا أو عيسى أو غي م يكن ادعاء أن علي  إذا ل
  ! البشر آلهة؟

ا ا ين عبم ل أو الالت أو العزىلفرق ب ا أو ادة هب وذا أو آنفوشوس أو براهم  أو ب
  شيفا أو الحاآم بأمر اهللا؟ 

ا                   آلها خارج اإلسالم حتى لو سموا أنفسهم بأسماء إسالمية وصاموا وصلوا، آله
ذي يقول          اهللا ال ه           (: آفر وشرك ب صا ل د اهللا مخل الحق فاعب اب ب ا إليك الكت ا أنزلن إن

 الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إلى الدين أال هللا
اذب                          ه يختلفون إن اهللا ال يهدي من هو آ اهم في نهم في م اهللا زلفى إن اهللا يحكم بي
ا يشاء سبحانه هو اهللا الواحد                      آفار لو أراد اهللا أن يتخذ ولدا الصطفى مما يخلق م

  )القهار
دة اإلسالمية،      إثنيةإسالم الالتبر   أن يع  يد هذا الكاتب  هل ير  ة في العقي ة إيجابي  تعددي

  ال أآثر؟ ) داخل اإلسالم نفسه(وخالف في الرأي  
 أحداثه التي   ، وهو متعام محترف عن    له الحق في ذلك لكن التاريخ ال يعرف الرحمة        

اريخ اآلخر  ه حول ت ى أنعش ذاآرت ه، وحت ه (تؤلم ذي يخالف رأي رأي (المسلم ال
ه      و) الجماعة ه،       الذي آان يحتفي ب ل وينتمي إلي ال يقول         ب ا ق اآلخر  : (وهل هو آم

ه    الف رأي ذي يخ سلم ال سلم، أو الم ر الم ة(غي ر) رأي الجماع و آخ ف(ه ال ) مختل
سلبي         المعنى ال ل ب ذا          : بالمعنى التعددي اإليجابي، ب ة أو االنشقاق أو الكف، ه الفرق

اء   الشريك في المدينة الواحدة ال يشارك مع ذل     ) اآلخر( إال بوصفة  ) األمة (ك في بن
ا وأن يرضى             ) التسامح (وفي إطار     ) تابعًا( ة آله ات المديني وم بالواجب  في   –أن يق

  ))الحقوق( حرمانه من بعض –الوقت نفسه 
ت       ا آان سلمين مهم ر الم ا لغي وال تاريخه سعت ط الم ات ة اإلس ه فدول ذا آل ع ه وم

أليف       ديانتهم، وبهم أحد أهدافها   ألن هؤالء هم رسالتها، والبر بهم وت و   . قل وحتى ل
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رفضوا فإن احترام آدميتهم وخصوصيتهم ال يمكن التشكيك فيها، ال سيما واإلسالم             
  .يبشر من يسقي آلبا عطشا بالجنة فكيف بإنسان

ر خروجا       ،جدُوالذي يتحدث عنه أدونيس     هذا اآلخر   ومع هذا أيضٍا فإن       وبشكل أآث
ة اإلسالمية طائفة يقودها عبد اهللا بن أبي وانشقاقا وخيانة، فقد آان يعيش في الدول

ان النبي صلى                 بن سلول، وهي طائفة جمعت صفات العلمانية العربية وأآثر، وقد آ
د  ويعرف دورهم ومؤامراتهم،اهللا عليه وسلم يعرفها ويعرف أفرادها فردا فردا،     وق

المية،     ة اإلس ل الدول ذيل داخ اعات وتخ شويه وإش الت ت ات وحم دة خيان اموا بع  ق
ة اإلسالمية،  رد رأس الدول ددوا بط ادوا فه اظموتم ع  وتع الف م ى التح  وضعهم إل

 أعداء الدولة ليصل بهم األمر بهم أخيرا إلى محاولة قتل النبي صلى اهللا عليه وسلم              
  . الدولةالذي يمثل رأس

اة       ،لو آان هذا اآلخر في دولة مدينية لربما حكم عليه باإلعدام            أو السجن مدى الحي
ك  د تل ة      عن وا معامل ه عومل ك آل ع ذل ى أرضها، وم دام عل ع اإلع ي تمن دول الت ال

ل أعذارهم                     ان يقب ه وسلم آ المواطنين تماما دون تمييز، بل إن النبي صلى اهللا علي
ا                 مباشرة ودون نقاش عندما يعتذرون عن المشارآة في معرآة أو حتى سفر، بينم

هذا اآلخر الخارج الذي     .نينآان النبي صلى اهللا عليه وسلم  يتشدد في أعذار المؤم          
ه أو   يهم، إال إذا ظهرت خيانت ا عل ه م سلمين وعلي ا للم ه م يس ل ه أدون يتحدث عن

  : التي يعيشهاةإلشكاليإذا فما.أعلن خروجه
  

  أدونيس والدين اإلسالمي
ه األستاذان  ا علي ة أدونيس على األسئلة التي طرحه را عدم إجاب م استغرب آثي ل

وعدم استغرابي    ) رأيهم في اإلسالم   (في آتاب   ) آاردينال وفيليب   ،لوك باربولسكو (
نابع من قراءتي لكتب هذا الرجل الذي ال يريد إحراق نفسه في مواجهة أسئلة حادة          
ره، ولكي نرى                ومباشرة، وقد أفلح الرجل بترويج مسحة الغموض الجذابة على فك

ه من صفة البشرية، وصفة البش                  رية تعني أن    هذا المفكر واضحا علينا أن ال نبرئ
ره       –للرجل   ا لغي اك         – مثل م ر، وأن هن ة وفك ه رؤي ا أن ل ة آم ة وثقافي ة تراثي  خلفي

تهم                      ة وشهرة، آانت خلفي را ورؤي على مر العصور مفكرون يفوقون أدونيس فك
ة والثق ه والتراثي ا يطرحون ر لم ه األآب ة الموج ار هيكتبونافي ي آب ل ف ، ولع

   .المستشرقين أآبر مثل على ذلك
ة موسومة بالموضوعية، أدونيس                  ف إذًا رة ثقافي أدونيس ليس استثناءا وليس طف

ا         ديما متراآم را ق ه يظل فك فكر قديم مكرر مكتوب بلغة جديدة ورائعة ومدهشة، لكن
ه، آ        شكله آل من     ة        آذبوا النص اإلسالمي أو خرجوا علي أبي جهل وأبي لهب وبقي

ريشاآف دهم  ر ق ن بع سبأية و، وم ة وال صوفية االقرامط ة آ ال ي لحلولي ابن عرب
 العجيب بين تلك   هخلط بل في    ، وغيرهم، وليست الخطورة هنا في الخروج      والحالج

وهج و     الرموز التي تبنت الخروج على القديم،     أثير   هذا الخلط أآسبه شيئا من ال الت
راث األدبي                      والفاعلية على من يقرأون له، فهو ينطلق بهم من نقض مسلمات الت

، ليدفع بهم دفعا نحو نقض مسلمات التراث اإلسالمي، وتحت اللذيذ والمثير والمقنع
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وعي بحجمهم                 وحجم من     ،ذلك المخدر اللذيذ يغيب عن هؤالء المحمولين حمال ال
   .وما يواجهون، وتغيب عنهم سطحيتهم وعمق من يواجهون وما يواجهون

 فهو  ،أدونيس ال يمكن أن ينادي بتلك المواجهة إال ألن غيره سيتكفل بدفع فاتورتها 
رتبط بتلك           ة ال ت ة والتراثي ه الثقافي لن يخسر شيئا، وأدونيس يفعل ذلك ألن خلفيت

 بين خروج أبي نواس على       جداً  آبيراً المسلمات اإلسالمية بصلة، آما أن هناك فرقاً      
ة   قد    أبو نواس   على الفكر اإلسالمي،   )القرامطة(لقصيدة الطللية وخروج    ا يقدم رؤي

د، و      جديدة وحداثية ويت  شكلية   د يرتقي ف   جاوز التقليد إلى التجدي ا     ق ة م ستبدل آتاب ي
افي متصاعد، داع مدفوع بحس ثق ه، وهو إب ا يعايشه ويعاني ة م سمعه بكتاب ا ي  أم

رة ضيقة هي                    ا فتظل في دائ االنحالل األخالقي،    شهواته التي يمجدها ويحتفي به
الم، فالشهوات وهي ليست تجديدا وال آشفا وال تقدم رؤية جديدة أو تضيف شيئا للع

شهوات واالنحالل هو االنحالل وط وهو موجود،هي ال وم ل ام ق ل أبي .. من أي  قب
واس و ل ن تعش   قب ة تن ي حال يس، وه ريء الق يام ل ف رف و  ظ دم  الت ة وع الدع
از لاإلنج اة التبط دي، وحي ي والعقائ زام األخالق رم اإلسالم و، وعدم االلت دما ح  عن
يالخمر  ا تنف ان بسبب أنه لآ ذاءة،  وال حدود العق سان ب ول اإلن ة واألدب، فيق لياق

و محجن الثقفي وهو         ويرتكب جرما،    وقد ينزو على أمه وأخته وابنته، أولم يقل أب
  :)١٤ – ١٩األغاني ( في حالة الدعة معاقرا للخمر

  تروي عظامي بعد موتي عروقها    إذا مت فادفني إلى أصل آرمة     
  هاـــ     أخاف إذا ما مت أال أذوق         الة فإنني       ـــوال تدفنني بالف

ا تحتوي على                     ا، ألنه قد يحتفي أدونيس بهذه األبيات التي هي مباشرة في معظمه
ا         و محجن    ذآر الخمر، لكنه لن يحتفي بأبيات رائعة قاله ا سجنه سعد بن أبي            أب لم

  أبو محجن   توسل .لقادسية لشربه الخمر   وحرمه من المشارآة في معرآة ا      ،وقاص
ا أن ال تفوت                وجة سعد   زل ل رجاه ليس لتسقيه خمرا آما يفعل أبو نواس وأمثاله، ب

ذا، و ا آه ازا عظيم ه إنج دهعلي ود لقي ه ووعدها أن يع ة أن تفك د المعرآ وأن ال  ،بع
  :أرقى مما قاله سابقا ٨ – ١٩األغاني   شعرا فقال.يعود لشرب الخمر

  أترك مشدودا علي وثاقيا و             زنا أن تردي الخيل بالقنا    آفى ح
  مصاريع من دوني تصم المناديا         قمت عناني الحديد وغلفت     إذا

      فقد ترآوني واحدا ال أخاليا        وقد آنت ذا مال آثير وإخوة          
      أعالج آبال مصمتا قد برانيا      وقد شف جسمي أنني آل شارق     

     وتذهل عني أسرتي ورجاليا                 ري يوم أترك موثقا   فلله د
  وإعمال غيري يوم ذاك العواليا    حبيسا عن الحرب العوان وقد بدت    

     لئن فرجت أال أزور الحوانيا         عهد ال أخيس بعهده            وهللا 
  

رى      ن األخ امى ع ه يتع ى، لكن ه األول شر بأبيات تهج ويب يس يب هوات  . أدون ا ش إنه
وعي    حرافات سرعان ما تتطاير عند    وان ة          ما يرتفع ال ا أدونيس رؤي م يجعل منه ، فل

   .جديدة وخروجا على النص وتجديدا في عالم اإلبداع
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ه صاحب        وطرحهم المختلف    فيكفينا من إبداعاتهم تجاه اآلخر      أما القرامطة    ا قال  م
سواد وأما القرامطة فأصحاب القرمط وهو رجل من ) : (١٣٢ – ٥البدء والتاريخ (

  ) الكوفة أباح لهم قتل من خالفهم، فلذلك خرجت القرامطة على الحجاج
إنجازاتهم وعلى من   م و ما منطلقاته أ) خلفية أدونيس العقائدية  ( القرامطة   هؤالء هم 
مرت   التي   الوثائق المرعبةتلكاإلجابة في وما سر احتفاء أدونيس بهم، ف خرجوا؟  

ا  ى  معن ق عل وا الطري دما قطع ت(عن اج بي رامحج م   اهللا الح ان وه ل خراس ن أه  م
ا               ان قيمة م ساءهم فك تلهم عن آخرهم وأخذ أموالهم وسبى ن ة، فق قافلون من مك
ساء       ت ن سان، وآان ف إن شرين أل ل ع ن قت دة م ار، وع ف دين ي أل نهم ألف ذه م أخ
زعمن أنهن           ة من الماء ي ديهم اآلني القرامطة يطفن بين القتلى من الحجاج وفي أي

ه             يسقين الجريح العط   ه وأجهزن علي ة   – شان، فمن آلمهن من الجرحى قتلن  البداي
   )):١٠١ – ١١والنهاية 

 عن الحجر األسود الموضوع في           ٢٢٤ – ٢معجم البلدان    صاحب آتاب    قولفي  و
ة ا   (:رآن الكعب ا مكرم ا معظم ة واإلسالم محترم ذا الحجر في الجاهلي زل ه م ي ول

نه              ه إلى أن دخل القرامطة لع ه ويقبلون إلى مكة    ) ٧١٣(م اهللا في سنة       يتبرآون ب
وه معهم               عنوة، فنهبوها وقتلوا الحجاج وسلبوا البيت وقلعوا الحجر األسود، وحمل

  ) إلى بالدهم باألحساء من أرض البحرين
ة    (و وا طبري ة، ونهب ل جه ي آ ة ف ر القرامط اقم أم ة   ،تف ة الكوف ى جه اروا إل  وس

وا ب             راق، وفتك هم عن آخرهم وأخذوا        وقطعوا الطريق على الحجاج من طريق الع
ا                     ال عشرين ألف ا يق ة   – منهم أمواال جمة، وبلغ عدة القتلى من الحجاج  فيم البداي

  ):١٥٤ – ١١والنهاية 
ان   : (وجاء في آتاب   ات األعي ة في            ()١٤٨ – ٢ وفي في سنة إحدى عشرة وثلثمائ

ر         )القرمطي (شهر ربيع اآلخر منها قصد أبو طاهر       ا بغي  وعسكره البصرة وملكوه
يهم                 قتال، اروا إل  بل صعدوا إليها ليال بساللم الشعر، فلما حصلوا بها وأحسوا بهم ث

فقتلوا متولي البالد ووضعوا السيف في الناس فهربوا منهم، وأقام أبو طاهر سبعة            
بالد       ي ال شون ف وا يعي م يزال ده ول ى بل اد إل م ع وال ث ا األم ل منه ا يحم شر يوم ع

سبي و ل وال ساد من القت ا الف رون فيه ى سنة سبع عشرة ويكث النهب والحريق إل
وثلثمائة، فحج الناس فيها وسلموا في طريقهم ثم وافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة               

ة  وم التروي ة  ٨ ي هر ذي الحج ن ش ي     )  م ى ف وهم حت اج وقتل وال الحج وا أم فنهب
ه          المسجد الحرام وفي البيت نفسه، وقلع الحجر األسود وأنفذه إلى هجر، فخرج إلي

 جماعة من األشراف فقاتلوه فقتلهم أجمعين، وقلع باب الكعبة وأصعد            أمير مكة في  
اقين في  ر زمزم ودفن الب ى في بئ ات، وطرح القتل زاب فسقط فم ع المي رجال ليقل
المسجد الحرام من غير آفن وال غسل وال صالة على أحد منهم، وأخذ آسوة البيت                

  )فقسمها بين أصحابه ونهب دور أهل مكة
سائد     هؤالء هم المجدد   ، هؤالء هم من يحتفي بهم           ون الخارجون على المألوف وال

    .أدونيس ويراهم رموزا حداثية مبدعة
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  نماذج أخرى ولكن مسطحة
ي،            د     هناك نماذج أخرى للعلمانية العربية التي قرأت العقل العرب  هأسلوب نماذج تفتق

ل راوغاألدبي الجمي اذج.. والم ا، نم ة خشبية وضعيفة أدبي صف شر ور ح ذات لغ
ا يقول     – للمصطلحات إلضفاء  وهيبي المفكر  آم العمق  - ال ا في    ..  وهم ب ا ورطه مم

ضحك عليها والسخرية منها، في الوقت الذي آانت        لالتي أثارت ا  لمجازفة  تهور وا ال
وهو األمر الذي عجل بسقوطها نظرا لسطحيتها           ،  تستمطر اإلعجاب من وراء ذلك    

ا ات الم،وسذاجة طرحه ك الكلم سعفها تل م ت ة والمصطلحات المرصوفة ول ، تورم
اني   ولعل أبرز نموذج لهذا التعالم والتهور        ديتين    يتجلى ف   العلم  :ي شخصيتين آومي

    )محمد أرآون (اآلخر و)صادق جالل العظم(الملحد  الشيوعي أحدهما
رجالن   ا ال يتورعان عن                      هذان ال ا من اإلسفاف في الطرح حد الفضيحة، فهم بلغ

م والجدي  م العل ديث باس ي واإلسالمي   الح ري العرب شأن الفك ع ال ا م ي تعاطيهم د ف
  ..بالتحديد، آما أنهما قد حددا سلفا الوظيفة واإليديلوجيا التي تؤطر آتابتهما

سنة"النص اإلسالمي   رآن وال ى، و " الق ا بالدرجة األول من ينضوي تحت لوائهم
لكن   و ، في مهاجمة النص اإلسالمي        أي شيء  ن عن توظيف     ال يترفعا  وهما ثانيًا،

  .سطحيةال ونشائيةاإل هما إضفاء سمة العلم على مقاالتبمحاولة
ه مرت       (: "٢١نقد الفكر الديني    "يقول العظم في آتابه      ا أن يجب أن اليغيب عن بالن

م من االنتصار                  تمكن العل على أوروبا فترة تتجاوز القرنين ونصف القرن، قبل أن ي
ة ال ة ضد العقلي ه الطويل صارًا حاسمًا في حرب ك انت ة التي آانت سائدة في تل ديني

القارة، وقبل أن يثبت نفسه تثبيتًا نهائيًا في تراثها الحضاري، وال يزال العلم يحارب 
  )معرآة مماثلة في معظم البلدان النامية بما فيها الوطن العربي

ة            أن العلم ا   إنه يعترف سلفاً    ضد   لتجريبي هو من خاض الحرب الحاسمة والحقيقي
ا سة والكت اب   الكني سة الكت قاط الكني تطاع إس ن اس و م ا، وه ي أوروب دس ف ب المق

لحديثة، وهو آذلك يعترف أيضًا أن المعرآة آانت        المقدس لتنهض أوروبا نهضتها ا    
ستها في          قائمة على أساس المفاصلة والتناقض الصريح بين العلم والمسيحية وآني

  .أوروبا
ثلة في معظم البلدان النامية بما وال يزال العلم يحارب معرآة مما (:فلنكمل معه قوله

يس،              في آلماته هذه  ) فيها الوطن العربي   ا أدون  يقرر ويجزم بكلمات ال يجرؤ عليه
م والكت         على وجود     ين العل ا أن            معرآة أخرى ب ي، وبم الم العرب اب المقدس في الع

د أسقطهما في                 الكتاب المقدس    قد اسقط  العلم الي هو ق والكنيسة في الغرب، فبالت
 من   العربي، لكن العظم ال يتعرض للكتاب المقدس والكنيسة في العالم العربي          العالم  

ي الحديث   العلم التجريب   معرآة أخرى يخوضها   ..قريب وال بعيد، هو يقصد بالمعرآة     
   .القرآنضد 

حقيقة المعرآة    لنكتشف   سنواصل معه آشوفاته الخارقة في هذا الموضوع بالذات،       
ا  ذ من ن يأخ ر ل ا، واألم ا طويال ونتيجته ى   ،وقت يس عل درة أدون ه ق يس ل العظم ل ف

ا        وتقريري  االلتفاف والمراوغة، فالعظم واضح ساذج       يس، آم ومباشر بعكس أدون
سة    سف الكني ذي ن ديث ال م الح ه،    وأن العل ي بدايات و ف ا وه شف زيفه ا وآ هزمه
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ه على          نصراً  – وهو في أزهى عصوره        –سيحقق في نظره اليوم      ل ل  ساحقا المثي
   : ألن األمر اتضح بشكل حاد وجلي نظرًاة،سنالقرآن وال

ب   ي جان ذهل ف ديث وم ي ح م تجريب رون   ...عل ي الق زال ف ديمين ن نة ق رآن وس  وق
ا أن أحكامه          . في الجانب اآلخر   الوسطى المعرآة بالنسبة للعظم محسومة سلفًا، آم
         معدة سلفًا

ن اإليدلوجية الدينية    أ ١٩٦٧تبين بعد هزيمة    : (في ثقة ال حدود لها     ٩ - العظم يقول
سالح    ي ال وي ه واعي والعف ستوييها ال ى م ري(عل د  ) النظ صريح بي األساس وال

ة        ة والتقدمي ا على القوى الثوري  )الرجعية العربية في حربها المفتوحة، ومناوراته
م بنظام            "ويقصد بالطبع الرجعية العربية      ة تحك ة عربي أي توجه إسالمي، وأي دول

دول           "أميري أوملكي أو وراثي    ا تلك ال ي، أم يج العرب د دول الخل  وهو يعني بالتحدي
  الثورية، فهي معروفة 

سالح  ه بال ين مايعني م يب ري(ث ول) النظ سالح ( :فيق ديني دور ال ر ال ب الفك يلع
ة   : المذآور عن طريق تزييف الواقع وتزوير الوعي لحقائقه       ) النظري( تزييف حقيق

  )م الحديث والعل– مثال –العالقة بين الدين اإلسالمي 
ة(لن أدخل في جدل مع العظم حول مصطلح   دول التقدمي دول(و) ال ةال ، ) الرجعي

 ة إلى الموت     الذي أوصل الدول التقدمية والثوري     ،فالواقع يشهد إفراز العقل العربي    
واب     أو االحتالل، أو إلى التسول     دول    على أب ا       ال ة، أم ة المتخلف ة    الرجعي سبة األمي ن

ة   ، والماليين الهاربة من جحيم وسجون     ومن يعيشون تحت خط الفقر       القوى الثوري
   .كفيلة باإلجابةفالتقدمية، والمدن التي تم دآها، والمقابر الجماعية 

 واالدعائية التي ينفرد بها المفكر  ،يهمني هنا هذا الهدر الكالمي والظاهرة التعالمية 
م، فهو يص               لمين ف المس  العربي السطحي أمثال العظم، الرجل إنشائي في زمن العل

ع  وعي والواق ون ال أنهم يزيف دين   ب دعون أن ال دما ي م عن ى العل رون عل ل ويفت ، ب
العلم الحديث         ،اإلسالمي ة ب د أجهد     وبالتحديد القرآن له عالق ار    ، لق ه الجب ا   عقل  بحث

   .لك، وأخيرا وجدها وليته لم يجدهاعن دليل على موقفه ذ
من  (: اإلسالم والعلم الحديث  بين   –  في نظره  – العالقة المزورة    اضحاف يقول   العظم

سجام         ن ان م ع رض آالمه ي مع دها ف ون تردي ب الموفق ي يح ة الت ات القرآني اآلي
ديث م الح هالوصف القرآن: اإلسالم والعل سان وتكويت الي ألصل اإلن د ": ي الت ولق

ة                        ا النطف م خلقن رار مكين ث ة في ق اه نطف خلقنا اإلنسان من ساللة من طين ثم جعلن
شأناه           علقة فخلقنا    م أن ا ث ا فكسونا العظام لحم ا المضغة عظام ة مضغة فخلقن العلق

   "ا آخر فتبارك اهللا أحسن الخالقينخلق
ول م يق شرية  (: ث ة الب و الخلي ة نم ي أن عملي ن الجل ذا الوصف  ،م ى ه سبة إل  بالن

القرآني تعتمد على التدخل المباشر والمستمر من قبل اهللا لنقلها من طور آلخر، أي              
ا من طور                    أن نقلها م   ا أن نقله دة، آم ن نطفة إلى علقة يحتاج إلى عملية خلق جدي

 وخالصة القول     .الخ .. العلقة إلى طور المضغة يحتاج آذلك إلى عملية خلق أخرى          
ه          – ساخرًا   –هو أن نمو الخلية البشرية مثل معجزة إلهية          ا سوى قدرت ل له  ال تعلي

ق، و      ه المباشر في سير أمور        المطلقة على الخل نفس الصعداء     )الكون تدخل م يت ث
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ائال ه عن اإلسالميين ق واء آل ل مع : (ويسحب اله ذا الوصف والتعلي هل يتفق ه
ة             ة حول تطور الخلي م األجن ا عل ه لن ا يبين ة عن الموضوع، ومع م ا العلمي معارفن

  )البشرية في مراحلها األولى؟
م         : (ثم يجهز على الفكر اإلسالمي قائال      النفي، ألن عل ا ب دع   الجواب حتم ة ال ي األجن

ًا التطور العضوي من طور آلخر، وفق ة تنمو ب شك في أن الخلي وانين مجاال لل  لق
ا،    سابقة عليه ة ال أخرة من صلب المرحل ة المت و المرحل ث تنم ة بحي ة معين طبيعي

ة      وعلى أساس معطياتها األولية، آل ذلك بصورة       م   ) تسمح لنا بالتنبؤ بتطور الخلي ث
م يكتف الموفقون             (: نقي القرآن لمعتيقول موجها ضربة قاضية      و ل م آنت أود ل وآ

دوا ذلك                    ة، وتع الدينيون العلميون بمجرد االستشهاد بالوصف القرآني لنمو الخلي
ة                 ا العلمي ذا الوصف مع معارفن ة عن هذه      إليضاح رأيهم في آيفية انسجام ه الثابت

  )الظاهرة الطبيعية
القراءة ا       بعض     هو  هذا  العظم هذر ه أدونيس ب ا يعني ة    م دة والخاصة والمختلف لجدي

ورط نفسه        را  لقراءة األسالف، لكن أدونيس ال ي وغ داخل التخصصات     آثي في الول
ا    واألسلوب األدبي المطاط      العلمية لنسف النص اإلسالمي، بل يكتفي باإلنشاء         ، أم

رآون والعظم وأمثالهم فمتهورون، يحشرون أنفسهم في أي شيء وهم مستعدون           أ
ارات العظم                   أ لفعل أي شيء، وقول    ا عب و تأملن نص، ول ي شيء من أجل إسقاط ال

ة (السابقة، والمحتقنة بوهم     ه،               ) الثق ذي أوقع نفسه في ورط ال ا مدى الت و  ألدرآن فل
  :  الكلمات السابقةتأملنا

ه                   ( ا يبين ة عن الموضوع، ومع م هل يتفق هذا الوصف والتعليل مع معارفنا العلمي
ش ة الب ة حول تطور الخلي م األجن ا عل ى؟لن ا األول ا ( )رية في مراحله الجواب حتم

ا ال        ( ) للشك علم األجنة ال يدع مجاال    ( )بالنفي ة  انسجام هذا الوصف مع معارفن علمي
  )الثابتة عن هذه الظاهرة

ة صاحبها بنفسه وبعلمه،          إن من يقرأ هذه ا     ا  لكلمات يظن لفرط ثق  صادرة عن      أنه
ي، أو   م التجريب ذة العل د جهاب ع عأح د مراج م األجأح ل ل ات مث الم، فكلم ي الع ة ف  ن

النفي     ) (يبينه لنا علم األجنة   ) (معارفنا( ا ب دع مجاال         ) (الجواب حتم ة ال ي م األجن عل
ال تصدر إال من متخصص، ) انسجام هذا الوصف مع معارفنا العلمية الثابتة) (للشك

   .لطوام بالعجائب، إنه يأتي باي يأتلعجائب، والعظم الدث في غير فنه أتى باومن تح
م األج     تجريبي  يتحدث في علم   العلوم األدبية وماذا نتوقع من أستاذ في       ة  دقيق آعل  .ن

ات، أعني                ا في اآلي الرجل ترك تلك التفاصيل الدقيقة التي يتوجب صب الجهد عليه
ة   ة الوصف المراحل الجنيني ات ودق ا –صحة المعلوم ة – تجريبي ى ناحي  ليتجه إل

   .هي األخرىلغوية بحتة يجهلها 
ه    ال تعني آما فهم    .. )ثم خلقنا النطفة  ( :تعالىفقوله   ذا األبل دم     (  ه ) أوجدناها من الع

ة،              ف ا      اآلية تقول أنه خلق النطفة علقة، أي حول النطفة إلى علق ا، آم وأوجدها منه
ذا       ) (خلقناآم من ذآر وأنثى     ( : تعالى يقول راب وهك اآم من ت اآم  من     ) (..خلقن خلقن

  )تراب ثم من نطفة
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م، ففهم اللغة ال يشكل عائقا عن اإليمان بالنص، بل يثري اإليمان    هذا ليس هو المه   
ر ن عم ول اب ا يق ززه، آم ال النبي صلى اهللا عل: (ويع ا رجع من ق ا لم ه وسلم لن ي

  .لين أحد العصر إال في بني قريظة ال يص:األحزاب
ضهم      ال بع ق، فق ي الطري صر ف ضهم الع أدرك بع ا  : ف ى نأتيه صلي حت ال . ال ن وق

ل ن   : بعضهم ا ذلك        ب رد من م ي م يعنف               . صلي، ل ه وسلم فل ذآر للنبي صلى اهللا علي ف
ة،      ) ٣٢١ - ١ صحيح البخاري -واحدا منهم   فبعض الصحابة فهم أن المراد العجل

ال يعرف   م العظم ف ا فه نص، أم راء ال ذا هو إث ا، ه وا النص حرفي واآلخرون فهم
ا     إنه يشبه هيام بعض الحشرات الطائرة  بالبحث عن الم            اإلثراء،   ا يجعله ل، مم زاب

 ال يناقش دقة القرآن في      ،فهو لتخلفه ولجهله بعلم األجنة     .ناقلة لألمراض والعدوى  
ة         اك نطف اك        و ،وصف تلك المراحل، وهل حقا هن ًا هن ة ومضغة وعظام      هل حق علق

  .. وآساء العظام باللحم
ا في   ا في زمن تخلقن ا به ًا، وهل مررن ذه األشياء موجودة حق سأل هل ه ه ال ي إن

هو ال يسأل هذه األسئلة، ألنه ال يهدف إلى الوصول إلى المعلومة،     ..طون أمهاتنا ب
بل يهدف إلى تحطيم المعلومة وتشويهها وبالتالي التشكيك بمصداقيتها، ومصداقية          

  .من نقلها، ومن نقلت عنه، ومن أوحيت إليه
ا سيضطرا                ن إلى   العظم وأرآون ال يسأالن هذه األسئلة المفصلية الحاسمة، ألنهم

سيظطران إلى  .. مواجهة سؤال يدمر آل إيديلوجيتهما وأحكامهما المعلبة والجاهزة       
ل واجهه، وتصدى                     ي، ب اني الغربي التجريب ه العلم الهروب من سؤال لم يهرب من

  :جدًا هو.. له، هذا السؤال الخطير جدًا
ياء  ك األش ت تل ة(إذا آان ة.. النطف ذا ..) المضغة.. العلق ب وبه ذا الترات الوصف به

موجودة حقًا في رحم المرأة الحامل آما وصفها القرآن، فمن أين لمحمد األمي الذي 
ك    ذي عاش في أحل نم، ال د راعي الغ ن لمحم ة، من أي راءة وال الكتاب ال يعرف الق

من أين له تلك المعلومات الدقيقة التي لم تكتشف إال في        .. قرون العالم جهال وظالماً   
يفضل العظم لذا  ..آتشافات المذهلة، واألجهزة الفائقة الدقةقرن اال.. القرن العشرين

    ..الهرب إلى حيث ال مكان للعلم وال للتجربةوأرآون 
م ال يعرف ياء عن  إن العظ ذه األش رآن ه ي الق ذآورة ف ى الم اج إل ا تحت يئا ألنه ش

ا   د، أم د والمفي ونين بالبحث عن الجدي ريبيين مفت اء تج ة، وعلم ة الدق زة بالغ أجه
دماء    الع دة الق لوب المالح ا بأس ا زال مفتون م فم دي   ظ ن الراون رازي واب ال ال   أمث

ار         ،وحديثهم عن عسل الجنة ولبنها وآيف يعذب إبليس بالنار          وهو مخلوق من الن
 وآيف يقول ابن الراوندي أن االغتسال مناف للفطرة، وأن              وبقية األسئلة التافهة،  

ات التي             .ثرالكتاب المقدس أصح من القرآن ألن أتباعه أآ        ذلك ترك العظم آل اآلي  ل
م    : ( تعالى في خطابه ألمثال العظم     تتحدث عن تسلسل عملية الخلق، مثل قوله       ا لك م

واحد للخلق وهو اإليجاد   وانكفأ على معنى     ،)ال ترجون هللا وقارا وقد خلقكم أطوارا      
ات تعني أن الخلق ال يعني من ا                       من العدم،  ه آي رآن لوجد في د  مع أنه لو قرأ الق  ملع

تم في ريب من ا             (: دائما، آقوله تعالى   اآم  من     يا أيها الناس إن آن ا خلقن لبعث  فإن
  فكم هي المسافة بين التراب والنطفة؟)  من نطفةتراب ثم
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  . وغيرها من اآليات) يا أيها الناس إنا خلقناآم من ذآر وأنثى(
ة الع     ا    نتجه إلى أرض المعرآة ا   .. ظم في فهم اللغة    وبعيدا عن انتقائي لتي طلب من

 ، االختصاص في علم األجنة    العظم نفسه أن نتجه لها، لنعرف النتيجة، سنتجه ألهل        
م            ين المقدس والعل ة ب ذين آسبوا        الحديث  سنتجه ألهل المعرآة الحقيقي ، للرجال ال

الم           معرآتهم مع الكنيسة والكتاب المقدس، للمكتشفين والمخترعين الذين أذهلوا الع
ائق             ليحدثونا عن مدى تطابق          ،وفاتهم، ال بهرائهم  بكش رآن مع حق ا جاء في الق م

ة،  م التجريبي الحديث أخوذ ون التجريبيفهؤالءالعل ا ونالم  بصحة المعلومة ودقته
ه العظم              ومدى تطابقها مع الخلق الموجود،          ذي يدعي ر ال ا حجم التزوي ليكشفوا لن

  .وأرآون وهما اللذان لم يمسكا يوما بمجهر، أو يدخال معمال
هل التخصص العلمي،      سأترك الكلمة أل     يناقش قضية لغوية داخل معمل، لذا        العظم

سفة        –  في علم األجنة   الكلمة ألعظم مراجع العالم   سأترك    وال أظن العظم دارس الفل
نهم  شفوا   –م نهم، وليك ة ع ديث نياب ي الح ه ف ن جرأت وقفهم م وا م أترآهم ليبين  س

راتهم     بأنفسهم ائج ال     سطوه على مختب ره للنت ا      وتزوي ل    تي حصلوا عليه ه  ، ب وجهل
و، و ه ه ذه ا بلغت م في ه ة العل تهم وآلم وا آلم ة،ليقول م آلي د مراجع عل ا هو أح  ه

    .األجنة
  )مور. ل. آيث(سور يالبروف

اب   احب آت سان (ص ق اإلن وار خل و) The Developing Human() أط  وه
ة       مرجع علمي عالمي مترجم بثمان لغات،        ة أمريكي ار   ال بل إنه عندما آونت لجن ختي

ا      آان هذا الكتاب هو الفائز ب      ،أحسن آتاب في العالم ألفه مؤلف واحد       ة، أم تلك اللجن
ا                  درج فيه د ت دا، وق و بكن المؤلف فهو أستاذ علم التشريح واألجنة في جامعة تورنت

ا                دة منه ة في جامعات عدي جامعة توينابك في الغرب        : حتى وصل إلى هذه المرتب
ا          ١١الكندي، حيث آان هناك لمدة       ة، ومنه سنة، ورأس العديد من الجمعيات الدولي

ة علماء التشريح وا      ( :على سبيل المثال   ا       جمعي دا وأمريك ة في آن جلس  م(و  ) ألجن
ة         ) اتحاد العلوم الحيوية   آما انتخب عضوًا بالجمعية الطبية الملكية بكندا، واألآاديمي

ض       شريح، وع اء الت ي ألطب اد األمريك ا، واالتح وم الخالي ة لعل اد  الدولي ي إتح وًا ف
ب، بعض هذه الكتب في    د من الكت د ألف العدي ضًا، وق األمريكتين في التشريح أي
ات                  ًا لطالب آلي ر مرجع مجال التشريح األآلينكي وعلم األجنة، وله ثمانية آتب تعتب

د ترجمت إلى ثمان لغات    صينية،  : الطب، وق ة، وال ة، واأللماني الروسية، والياباني
  .ة، واإلنجليزية، واليوغوسالفيةواإليطالية، والبرتغالي

ين         بعد هذا   أعتقد   ة ب ين    )آيث مور   (أنه ال مجال للمقارن صادق   ( الملحد  الكاتب  وب
  . في علم األجنة إال لدى المجانين)العظمجالل 

ًا،             المسيحيالتجريبي  هذا العالم    ًا بحت ًا تجريبي اوال علمي قام بتناول النص القرآني تن
ه ة ل راءة األسالال عالق اء الع)فهو ال ينتمي ألسالفنا (ف بق راءة أدعي مق ، وال بق

ة،        قرأه وهو غير مسلم، ووضعه    ) أرآون والعظم (والمعرفة   م األجن  تحت مجهر عل
د                بره يعلن فخرج من مخت   ك، لق د ذل م يتوقف عن  دقة الوصف القرآني وإعجازه، ول

ر لتلك المعرآة                د وجد     أخذه النص القرآني في سياحة بين دفتيه، فلم يجد من أث ، لق
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العلم التجريبي بحقائقه يشهد لكل معلومة وردت في القرآن، فلم يملك الرجل سوى               
ل             إسالمه،   أعالن استسالمه للقرآن وأعالن    ديلوجيا، ب ا وإي تم ذلك عاطفي د ولم ي  بع

رآن،               ذي      تسليمه بالتطابق المعجز بين علم األجنة وما جاء في الق ا، وال المذهل هن
أرآون معا، هو أن هذا العالم الكندي التجريبي قام بتأليف          يثير الضحك على العظم و    

ي، بمشارآة شيخ معمم                  اني عرب ة، ليس بمشارآة علم مجموعة من الكتب العلمي
اء، هو        شيخ   يصبغ لحيته بالحن داني     (ال د الزن د المجي  المتخصص في اإلعجاز       )عب

مصطفى ( والدآتور   ،بي وصيدلي  اإليدز مع فريق ط    عالج ومكتشف   العلمي للقرآن، 
  : ومن هذه الكتب.  مندوب اإلعجاز العلمي في الواليات المتحدة األمريكية)أحمد

  )  طورا العلقة والمضغة–وصف التخلق البشري (
  )   مصطلحات قرآنية لمراحل وأطوار التخلق البشري(

دآتور عمر نص  داني وال شيخ الزن د ألقى محاضرة بالمشارآة مع ال ول يف،وق  يق
ه الحق  (ني في موقعه على اإلنترنت      عنها الشيخ الزندا   ذا هو البروفيسور    ): (إن ه

ة،   الآبار العلماء في العالم في مجال      أحد  " مور. آيث ل " م األجن  طلب  تشريح وعل
ات             ه من الجانب العلمي حول بعض اآلي داء رأي ًا إلب شارًا علمي ه أن يكون مست من

ذا األ  ال تخصصه، ه ة بمج ة المتعلق ث النبوي ة واألحادي اب القرآني تاذ مؤلف لكت س
(The Developing Human)) سا ق اإلن وار خل رجم ) نأط اب مت ذا الكت وه

ات،  ل ريم                        ثمان لغ رآن الك ات الق ا سمع من آي ه فيم ه أن يبدي رأي ا من دما طلبن  وعن
ه                  واألحاديث النبوية اندهش وأعلن دهشته هذه، آيف يكون لمحمد صلى اهللا علي

ل  لم قب ين وأط ١٤٠٠وس صف الجن ام أن ي م   ع ذي ل دقيق ال ذا الوصف ال واره ه
ًا؟            ين عام ذ ثالث ه إال من ا تحولت دهشته إلى      ! يتمكن العلماء من معرفت وسرعان م

دم          ة وق امع العلمي ي المج ذه اآلراء ف ى ه دي، فتبن ذا اله ان وه ذا البي اب به إعج
  ....) مطابقة علم األجنة لما في القرآن والسنة(محاضرة بعنوان 
ات               (: ال فق )مور(وتحدث الدآتور    لقد أسعدني جدًا أن أشارك في توضيح هذه اآلي

واألحاديث التي تتحدث عن الخلق في القرآن الكريم والحديث الشريف، ويتضح لي             
أن هذه األدلة حتمًا جاءت لمحمد من عند اهللا، ألن آل هذه المعلومات لم تكتشف إال                

   )هذا يثبت لي أن محمدًا رسول اهللاحديثًا وبعد قرون عدة، و
داني شيخ الزن د عقب ال ه. وق شاهير  : بقول ر من م ذا األستاذ الكبي ه ه ا قال ل م تأم

ذا     ي ه صاصه ف ال اخت ة بمج ات المتعلق دما درس اآلي ة عن ي األجن الم ف اء الع علم
إنه ال بد أن يكون محمد رسوًال من عند اهللا، وعندما شاهد البروفيسور       : الكتاب قال 

ة،            آيث مور العلقة التي توجد في البرك         ة العلق ين في مرحل ين الجن وقارن بينها وب
شبه           : وجد تشابها آبيرًا بين االثنين، ثم قال بعد ذلك          ة ي ة العلق ين في مرحل إن الجن

وتبنى هذه القضية وجاء بعد ذلك بصورة لهذه العلقة التي تعيش             . هذه العلقة تماماً  
توضيحي   وجمع بينهما في شكل       في البرك، ووضعها بجوار صورة أخرى للجنين،      

ضًا   )آيث مور (ه على األطباء في عدد من المؤتمرات، وبين البروفيسور          وعرض  أي
ة في لغة                          إن العلق ذلك ف ًا في رحم أمه، وآ أن الجنين في مرحلة العلقة يكون معلق

ة       )مور( وقد ذآر البروفيسور     العرب تعني الدم المتجمد،     أن الجنين في مرحلة العلق
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ين            تكون الدماء فيه محبوسة في ال      ين وب ين الجن عروق الدموية قبل أن تتم الدورة ب
ة    شمل آلم ذا ت د، وهك دم المتجم شكل ال ين آ ر شكل الجن شيمة، فيظه ة(الم ) العلق

  جميع أوصاف الجنين فمن أخبر محمدًا صلى اهللا عليه وسلم بهذا؟
ثم تحدث البروفيسور مور عن المضغة وجاء بقطعة من الطين الصلصال ومضغها             

إن الجنين يشبه المضغة،  :  بصورة من جنين وقارن بين االثنين وقال  بفمه، ثم جاء  
رًا من تصريحات البروفيسور آيث مور،                      ة آثي ولقد نشرت بعض الصحف الكندي

دم وأخ رًا ق ره )مور(ي ا ذآ ين م دي عن التوافق ب ون الكن ات في التلفزي  ثالث حلق
ى أثر ذلك وجه له  عام وما آشف عنه العلم في هذا الزمان، وعل     ١٤٠٠القرآن قبل   
لم أجد  : يا أستاذ مور معنى ذلك أنك تؤمن بأن القرآن آالم اهللا؟ فأجاب           : هذا السؤال 

  . صعوبة في قبول هذا
ه وعرضنا     : وفي محاضرة أخرى يقول الزنداني عن البرفيسور آيث مور           ا ب التقين

ا         ة، ف م األجن قتنع عليه آثيرًا من اآليات واألحاديث المتعلقة بمجال تخصصه في عل
ه       ا ل إن هذه   : إنك ذآرت في آتابك القرون الوسطى وقلت             : بما عرضنا عليه وقلن

ل، وفي هذه         ،القرون لم يكن فيها تقدم لعلم األجنة      ا إال الشيء القلي م فيه م يعل ل ل  ب
م    ه وسلم يعل د صلى اهللا علي ان محم دنا، وآ زل عن رآن ين ان الق دآم آ العصور عن

د اهللا         دقيق لخلق             الناس الهدي الذي جاء من عن ه الوصف ال الى، وفي  سبحانه وتع
م تنصف وتضع في   اذا ل المي فلم سان، وأنت رجل ع ق اإلن سان وألطوار خل اإلن

ا      : آتابك هذه الحقائق؟ فقال  دموها لن دي، ق دآم وليست عن ان   . الحجة عن ا، فك ففعلن
ة وهي اآلن منتشرة في                         ًا شجاعًا، فوضع إضافة في الطبعة الثالث ذلك عالم هو آ

ة                 العال ذين ينطقون باللغة اإلنجليزي الم ال م بثمان لغات، يقرؤها أآابر العلماء في الع
  . والروسية والصينية واليابانية واأللمانية واإليطالية واليوغوسالفية والبرتغالية

ا أضافه البروفيسور آيث            أآابر العلماء في العالم الناطقي     ن بهذه اللغات يقرؤون م
اب       ذا الب وان          يقول مو    .مور في ه ه تحت عن ه  )العصور الوسطى   (ر في آتاب  وآأن

ا ال      ) العظم( العلماني العربي أمثال     يهيل التراب على جهاالت     يعرف  وهو يهرف بم
  :عن مفهوم الخلق بعد الخلق في اآلية

ة إال الشيء                   م األجن م عن عل م نعل ًا ول  آان تقدم العلوم في العصور الوسطى بطيئ
اب المقدس لدى المسلمين ورد أن اإلنسان يخلق من         القليل، وفي القرآن الكريم الكت    

أن اإلنسان يخلق                 مزيج من اإلفرازات من الذآر واألنثى، وقد وردت عدة إشارات ب
د ستة      من نطفة من المني، وبين أيضًا أن النطفة الناتجة تستقر في المرأة آبذرة بع

دأت في االن  د ب د أن تكون ق ام، والمعروف أن البيضة الملقحة بع دأ في أي سام تب ق
رآ              ام من اإلخصاب، ويقول الق ريم أيضاً    النمو بعد ستة أي ة  : ن الك  تتطور   إن النطف

دأت في        )علقة(لتصبح قطعة من دم جامد       د ب ، وأن الُبييضة الملقحة بعد أن تكون ق
ًا  سام أو الحمل المجهض تلقائي دأت باالنق سام، أو أن الُبييضة الملقحة التي ب االنق

ا             يمكن أن تشبه العل    ة آم قة، ويمكن رؤية مظهر الجنين في تلك المرحلة يشبه العلق
فإن الرسم ال يختلف عن شكل العلقة أو ماص الدماء، ويكون           ): الشكل(هو موضح   

مظهر الجنين في هذه المرحلة يشبه شيئًا ممضوغًا آاللبان أو الخشب، ويظهر في         
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شكل( ر   ) ال د اعتب ضغتها، ولق ي م نان الت ار األس ا آث أن فيه شكل  وآ ي ال ين ف  الجن
وان     ين الحي دها جن . اإلنساني بعد مضي أربعين أو اثنين وأربعين يومًا، وال يشبه بع

ين        ألن الجنين البشري يبدأ باآتساب مميزات اإلنسان في هذه           ا هو مب ة، آم المرحل
﴿يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقًا من بعد : قال تعالى :) الذي أمام الحضورالشكل(في 

  .٦سورة الزمر ت ثالث﴾ خلق في ظلما
  :وهذا قد يشير إلى. إن الجنين يتطور داخل ثالثة حجب مظلمة

  . جدار البطن الخارجي للمرأة-١
  . جدار الرحم-٢
   .حيط بالجنين مباشرة الغشاء الداخلي الذي ي-٣

رآن          ي الق شوقة وردت ف رى م ة أخ وعات هام شة موض ال لمناق سع المج وال يت
ه          الكريم، وتتعلق بتطور اإلن      ل والدت ا قب ة م ه د   . سان في مرحل ذي آتب ذا ال آيث  . ه

ه البحث العلمي      في العالم اليوم وهللا الحمد وهو   مور وأصبح منتشراً   ا أماله علي .  م
لقد اقتنع األستاذ آيث مور أيضًا بأن التقسيم الذي تقسم إليه أطوار الجنين في بطن               

ر مفهوم، وال ينف                ع في فهم مراحل تطور         أمه اآلن في العالم آله تقسيم صعب غي
ة  ٤ ، ٣ ،٢، ١الجنين، ذلك ألنه يقسم المراحل تقسيمًا رقميًا أي المرحلة      أو المرحل

   ... وهكذا٥رقم 
زة            ه  والتقسيم الذي جاء ب    القرآن ال يعتمد على األرقام بل يعتمد على األشكال المتمي

ساء العظام    آ  ، عظام ، مضغة ، علقة ،نطفة"الجلية، فكانت التقسيمات في آتاب اهللا       
  "  النشأة خلقًا آخر،باللحم

وهناك تفاصيل متفاوتة في آل منها، وعن هذه التقسيمات القرآنية التي تعتمد على              
هي تقسيمات    : الشكل المحدد المتميز عن الشكل اآلخر قال البروفيسور آيث مور            

   .ة، وتقسيمات سهلة ومفهومة ونافعةعلمية دقيق
ه  : "ذا فقالووقف في أحد المؤتمرات يعلن ه  يحمي الجنين في رحم األم ثالثة أحجب

) .الغشاء  .الجدار الرحمي   .الجدار البطني  (:أو طبقات موضحة في الشريحة التالية     
ألن مراحل تطور الجنين البشري معقدة وذلك بسبب التغيرات المستمرة التي تطرأ              

د في التصنيف باستخدام اال          ان تبني نظام جدي صطالحات  عليه، فإنه يصبح باإلمك
ساطة       د بالب ام الجدي ز النظ سنة، ويتمي رآن وال ي الق ا ف ي ورد ذآره اهيم الت والمف

  . والشمولية إضافة إلى انسجام مع علم األجنة الحالي
رة جهاز              لقد آشفت الدراسات المكثفة للقرآن والحديث خالل السنوات األربعة األخي

ه س             د         تصنيف األجنة البشرية الذي يعتبر مدهشًا، حيث إن سابع بع جل في القرن ال
ا هو         – وقت نزول الوحي على النبي صلى اهللا عليه وسلم            –الميالد   ا يتعلق بم  فيم

ة  م األجن اريخ عل ن ت وم م ة   ،معل صنيف األجن ور وت رف شيء عن تط ن يع م يك  ل
ة البشرية في           البشرية حتى حلول القرن العشرين، ولهذا السبب فإن أوصاف األجن

  !! لى المعرفة العلمية للقرن السابعبناؤها عالقرآن الكريم ال يمكن 
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االستنتاج الوحيد المعقول هو أن هذه األوصاف قد أوحيت إلى محمد صلى اهللا عليه 
م               ذا ل ًا، وله ان أمي ه آ ل هذه التفاصيل ألن ه أن يعرف مث وسلم من اهللا، إذ ما آان ل

  . يكن قد نال تدريبًا علميًا
ا         : ر مور وقلنا للدآتو : يقول الشيخ الزنداني   إن هذا الذي قلته صحيح، ولكنه أقل مم

م ال تكون منصفًا             ة، فل م األجن عرض عليك من حقائق الكتاب والسنة في مجال عل
وتفسح المجال لبيان جميع اآليات واألحاديث التي وردت في القرآن المتعلقة بمجال            

  اختصاصك؟ 
ال ور (ق ي  : )م ب ف ان المناس ي المك ب ف در المناس ت الق د آتب ي لق اب علم آت

ا    ع فيه ابي إضافات إسالمية تجم ى آت ضيف إل ك أن ت ي أسمح ل متخصص، ولكن
عها          ي مواض ضعها ف شناها، وت ا وناق دثنا عنه ي تح ث الت ات واألحادي ع اآلي جمي

ففعلت  . المناسبة من آتابي هذا، وبعد ذلك تقدم وتبين أوجه اإلعجاز في هذا الكتاب            
ذا      ثم بعد ذلك وضع الدآتور آيث مور م       . ذلك قدمة هذه اإلضافات اإلسالمية، فكان ه

راه              ا ي ذي اقترحه البروفيسور آيث مور مع اإلضافات اإلسالمية آم الكتاب هو ال
م               . القارئ بين يديه   ائق من عل لقد رجعنا إلى آل صفحة من الصفحات التي فيها حق

ين وجه اإلعجاز،                 ا  األجنة فوضعنا في مقابلها اآليات واألحاديث النبوية التي تب إنن
. اليوم بإذن اهللا تعالى على موعد مع اإلسالم في فتح جديد للعقول البشرية المنصفة

ى صراط   زل إليك من ربك هو الحق ويهدي إل ذي أن م ال وا العل ذين أوت ﴿ويرى ال
  ) ٦:العزيزالحميد﴾ سورة سبأ، اآلية

ة       م األجن ه أحد مراجع عل ا توصل إلي ة م د مقارن ا  ) آيث مور (عن همع م  يهذي ب
د،            ) العظمصادق جالل   ( اني المقل اني الحقيقي والعلم يتضح الفارق الكبير بين العلم

ه العظم                  ذي يطالب في بين العلماني الغربي المنجز والعلماني الفاشل، ففي الوقت ال
وراة  : الكتاب المقدس (بالكفر بالقرآن تقليد ألوروبا التي آفرت بـ       ذا  ) اإلنجيل والت هك

ا              ودون تمحيص أو دراسة أو اآ       رآن، نجد علماني اقض الق ة تن ة علمي تشاف لحقيق
ين          ا ي آبيرا  مرجعو غير مسلم وعالما تجريبيا    م حول تطور الجن غير مصطلحات العل

ذا ال  دراسات وبحوث ونتائج    إلى مصطلحات القرآن ألنها أدق، مقارنة        بروفيسور  ه
 ناهيك عن     ، شيء مخجل    وادعاءاته الفارغة من المضمون      ) العظم(مع انتفاخات   

  :  ته الثورية التي يلقيها دون وعي مثل قولهآلما
ًا، ( ًاحتم ات ال يخجل )..ال شك ،قطع سخآلم انيين الن ه من العلم  من  العظم وأمثال

ه                       م يمسك بمجهر في حيات ا ل ة واحدة، وربم إنني   .التلفظ بها مع أنه لم يجر تجرب
الم وهو يقول           م األجن    أل( :أشعر بالشفقة على هذا الملحد المتع دع مجاال      ن عل ة ال ي

   ) العلمية الثابتة عن هذه الظاهرةانسجام هذا الوصف مع معارفنا( )للشك
  العلمية التي ال تنسجم مع اآلية؟ )العظم(ترى ما هي معارف 

رآن         م                : (لقد آشف قول اهللا تعالى في الق ا اإلنسان من ساللة من طين ث د خلقن ولق
ة علق    ا النطف م خلقن ين ث رار مك ي ق ة ف اه نطف ا  جعلن ضغة فخلقن ة م ا العلق ة فخلقن

المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهللا أحسن الخالقين              
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وم القيامة تبعثون                 م ي م إنك د ذلك لميتون ث ة من    عن جهل   ) ثم إنكم بع هذه النوعي
   . معاالمفكرين العرب بالقرآن وبالعلم التجريبي

ة على   ،حدث فيها اهللا عن خلق الجنين   تالتي ي البالغة الدقة و  هذه اآلية     هي أحد األدل
ا             د الموت، إنه وم القيامة والبعث بع م باإليمان،      حدوث ي اد والعل دأ بالمع ربط المب  ت

  .  وآأنها تعيد عصر المعجزات واألنبياء
ات  ة آلم م(إن مقارن د أن   )العظ ه، تؤآ ور وبحوث ث م ائق آي اء بوث ة الجوف  الثوري

م إ    ا ه رب م رين الع اهرة المفك ضجيج  ال ظ ة ال وتية مرتفع ة  ص ة لدرج ، وادعائي
د       ذي ي ة    عو أساتذة الوسوسة، وإال فما ال وم أدبي شعر  آ  في عل سياسة  األدب وال وال

نفس علم  والفلسفة و  وم      ال ر منض     ، وهي عل ا ال         مطاطة وغي وا بم بطة إلى أن يهرف
ة        با  ما الذي يدعوهم إلى إحراج أنفسهم بالتحدث          يعرفوا؟  سم آل التخصصات نياب

  النص القرآني أآثر ممن أفنوا أعمارهم في دراسته           فهم يدعون فهم   عن مراجعها؟ 
سلمين ن الم ر    !!م ة أآث وم التجريبي ك والعل ون الطب والفل م يفهم ن م وه وا م أفن

الم فقط،             !! من الغربيين  أعمارهم في غماره    وليت األمر اقتصر على الحديث والتع
دى    اني آخر   ع لقد تفاقمت هذه الظاهرة ل ة مرضية هي أشبه       فألم صبح يعيش حال

  . أن يتزنوا الذي يترنح ويطلب ممن حولهبحالة السكران
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    محمد أرآون
والبابا في التبشير بمشروع      من يقول أن هناك اتفاقا بين محمد أرآون          وحديلست  

ة           (ثقافي واحد، ففي     د في مدين دولوفو  "اجتماع سري عق ة " آاستيل جون  اإليطالي
أن " جوزيف فيسيو "صرح األسقف   .. م  ٢٠٠٥بحضور البابا في سبتمبر من عام       

رآن بشكل جذري                   ر اإلسالم فقط، إن أمكن إعادة تفسير الق ة تغي البابا يرى إمكاني
ليس مستغربا أن تصدر هذه       )وآامل، وإعادة النظر بالكامل في مبدأ عصمة الوحي       

ك،          الكلمات من البابا، فالرجل على قمة الهرم ال        كنسي، وال أتوقع منه إال أشد من ذل
رجم              وم مت م يق لكن أن يلتقي معه  أدونيس ومحمد أرآون في المشروع نفسه، ث

ون  الحه(أرآ م ص شروع ) اش ك الم ى ذل ة عل ة  بالتغطي ضيحة ثقافي ك ف ه فتل  ونفي
  . أخرى

ه الكاتب                    أرآون، إن ين ب علي  "ليس أنا من يقول ذلك بل علماني جلد، ومن المعجب
لذي ينتقد بشدة نفاق هاشم صالح في حيدته عن التعريف بمشروع أستاذه       ا" حرب

ه               أرآون، ذلك المشروع الذي يهدف إلى نزع العصمة عن القرآن ومحاولة إثبات أن
  . ليس وحيا، وال آالم اهللا

رب  ول ح وم      : (يق راءة تق ي الق ة ف تراتيجية األرآوني وني أو االس شروع األرآ الم
ى، أي بنزع   على " ال مثيل له"بتفكيك   حد تعبير هاشم صالح للتراث والذات والمعن

زعم               ا ت الهالة االسطورية وتعرية الهيبة القدسية عما في التراث من التعالي، ولكنه
ا    وحي عن النصوص     "مع ذلك بأنه زع صفة ال ا تتحدث عن  " التهدف إلى ن إنه

ذلك  ، أي تقوم بنزع األسطرة والقداسة، وتريد مع          "العصر األسطوري المؤسس  "
سية شحنة التقدي ى . أن ال تلغي ال اظ عل ك الحف دعي مع ذل ستار وت ا تمزق ال فكأنه

وبالفعل آيف نبقي على الصفة المتعالية للنصوص ونحن ال نفعل شيئا آخر           . السر
سوى تبيان تاريخية المتعالي ودنيوية المقدس؟ وباختصار آيف يمكن ان نجدد في             

ك     ل ونفك ن نحل روح ونح ى وال ر والمعن ة أو     الفك رءة العلمي أزق الق و م ذا ه ؟ ه
  )٨٦ نقد النص-التفكيكية للتراث 

اق فيقول             ان     : (ويقوم علي حرب بالمزيد من التعرية لهذا النوع من النف ولكن إذا آ
ه يتنكب الطريق إلى شرحه، على األقل                     هاشم صالح ينجح في تعريب أرآون، فإن

من : سته أرآون اآلنفة الذآرفهو يتخبط على هذا الصعيد، آما يبدو من مقدمته لدرا
ه تلك إلى أن             . االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالمي     وبالفعل فإن صالح يذهب في مقدمت

ا  ... ال يعني المس بالتجربة الروحية الكبرى لإلسالم الحنيف          "النقد األرآوني    وإنم
  ") يعني التجسيد التاريخي والتطبيقي للمبادئ المثالية الروحية

إن صالح يبدو في شرحه أآثر سلفية من آثير من العلماء            : ( قائال ثم يواصل تعريته  
دهم   ا المهم أن تفسير صالح         . وعلى آل حال ليس هذه هو المهم              .الذي ينتق وإنم

ة            ه النقدي ذلك أن رهان أرآون    . يقوض مشروع أرآون من أساسه وينسف مهمت
ة متواصلة هو                ه من جهود فكري ة     "األساسي فيما يبذل إلى ساحة    إدخال التاريخي

ا        " الفكر العربي اإلسالمي   ه، بم بكل مراحله وأطواره، وبمختلف نصوصه وخطابات
ة           .في ذلك النص القرآني نفسه     ه عن تاريخي ا آتب فهل يعقل أن يكتب أرآون آل م
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و                       اريخ ويعل وحي يقع خارج الت أن ال ا ب الوحي ودنيويته، ثم يأتي شارحه ليقول لن
م   عليه؟ هل يعقل أن يطالب أرآون بتن     اريخ، ث شيط العالقة بين الوحي والحقيقة والت

اريخ ،  وحي والت ين ال ق، وب ال والتطبي ين المث ا بالفصل ب أتي هاشم صالح مطالب ي
ة أرضية عن                 ة تاريخي أوصاب  "داعيا الى تنزيه التجربة االسالمية التي هي تجرب

  ) ؟"التاريخ وأوشابه وعن لوثة المصالح والماديات
أليس ذلك من قبيل الخداع      : (ترجم بكلمات صريحة فيقول   ثم يصرح حرب بنفاق الم    

وني   راءة صالح للنص األرآ ذات؟ ال شك أن ق ة ال ر ومخاتل ة، خداع الغي والمخاتل
ون    ا أراد أرآ ه حجب لم ة، وهو حجب مضاعف، ألن ع والحقيق ًا للواق شكل حجب ت

  )معرفته والكشف عنه
تهكم حرب     ًا لهاشم صالح       : ( بسخرية الذعة    ثم ي ة التي    " شيختهم "فهنيئ العلماني

يستحقها بجدارة، ولكنها أقل علمية بل أدنى عقالنية من مشيخة علماء اإلسالم في            
عصره الكالسيكي التنويري، ألن هؤالء قد تناولوا ظاهرة الوحي في ضوء شروطه 

ذلك أنهم      . الدنيوية األناسية، ضمن االمكانات العقلية التي آانت متاحة لهم         وأعني ب
  )  هذه التجربة عن الماديات ولم يضعوها خارج التاريخلم ينزهوا 
ذي يحاول ستر          " علي حرب  "وإذا آان    ر ال اق الخطي ذا النف شكر على فضحه له ُي

نفسه يلتقي مع أرآون     " حرب "الهدف الحقيقي والبعيد لمشروع أرآون، إال أن         
ا   ر مم افي أخطر بكثي اق ثق رب، في نف انيين الع ار العلم ا وهاشم وآب ه والباب ارتكب

ه في                       اق في التغاضي عن المسكوت عن تلخص ذلك النف صالح وأستاذه أرآون، ي
ك  ي، وذل ل العرب دس   بالعق راث والمق و الت ه، أال وه ن مكونات ام م ون ه اوز مك تج

يملك هذا المكون الهام ف .بتمجيدهالمسيحيين ال بالسكوت عنه وعدم تناوله فقط، بل        
  . المثقفين العربرب ومن البابا ومن هؤالء حصك براءة من

ا   : (فيقول " الجابري "دونيس في تعقيبه على      عندما قرأت آالم البابا ظننته أل      إن م
يهم        د واحدة، وأن عل أريد قوله هو أنهم ال يستطيعون أن يجمعوا الماء والنار في ي
أن                      ة أن يطالبوا المجتمع نفسه ب م العربي بتحقيق الديمقراطي قبل أن يطالبوا الحك

م              يتخلص مما يحو   ل دون تحقيقها، وأن هذا الذي يحول يتمثل في أصول ليس الحك
وأريد أن أقول لهم . إال نتيجة لها، وأنه ال يمكن بناء الديموقراطية إال بأصول أخرى   

  )لن تكون مهمتكم هذه سهلة وستكون طويلة طويلة: أخيرا
ه                    ه، والال مفكر في ل من المسكوت عن دمت ص .. لقد صدمت وأنا أجد هذا الكم الهائ

ا أدهشونا بكلمات غاي                 ذين طالم رأ آتب هؤالء ال البحث عن    : ة في الجمال    وأنا أق
   ...س والال مفكر فيه آشف الزيف في المقدالحقيقة، اآتشاف المجهول،

سعى      ا ت ا أنه ي معه ل ل بهم، خي دمات آت ا مق ون به شائية يكتب االت إن شونا به أده
لمسبقة، حتى صدمت بالتفاصيل      لمشاريع ال تعرف التحيز وال الزيف وال المواقف ا        

ة والموضوعية في             المخيبة لتطلعات القاريء الشغوف بالحياد والبحث عن الحقيق
ه العرب             : (عندها أدرآت سر قول الجابري     . الطرح تح ب ذي افت إن الواقع الكئيب ال

سريعة  (ثمانينات هذا القرن ليطرح بجد مسألة ما إذا آان العرب يتقدمون بخطوات             
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دون أمل، الخطى التي                  إ) أو بطيئة  البون، ب ك، يغ لى األمام، أم أنهم، بالعكس من ذل
  ) تنزلق  بهم إلى الوراء

رائهم  ام ق م أم ا له ؤالء وإحراج دمة له شكل ص ث سي ذا البح ذلك أن ه وأدرك آ
وعي     ي تكشف أي تزييف لل ائق الت ن الوث ر م ى الكثي وي عل و يحت ديهم، فه ومري

ل ال   ي حق العق اب ف ؤالء الكت ه ه اتهم، وأي  يرتكب رح موضوعي ف ي، وأي ط عرب
   . مسكوت عنه في العقل العربي أواإلسالمي سكتوا عنه أو تجاهلوه

ة                  ا بهذه األلقاب والكراسي العلمي ل تصور أن آتاب حتى اآلن أعجز عن تصديق، ب
يهم تن  ى عل ون، أو يخف ه،  يخف ل مكونات ي بك ل العرب ون "اول العق ات أرآ ي آتاب ف

اد نرى العقل المسيحي إال على استحياء ورعب         وأمثاله حول العقل العر    بي ال نك
 من الغالف إلى شديدين، نراه في سطر أو جزء من سطر، بينما يتم التهجم بإسفاف        

ه    الغالف و اعتناق دأ للت ن ب اًء بم رآن وانته دءا من الق و إسالمي ب ا ه ل م ى آ  عل
ل حرف م،أعجز " لإلسالم وممارسته للصالة ن عن تصور رجال شككوا في آ

ا      ،القرآن والسنة يمرون على الكتاب المقدس بهالة من التبجيل          وآأنه نزل اليوم نقي
  .  من السماء وأمام أعينهم

راثهم العربي                افي تجاه ت اقهم الثق راث   –آيف يمارس المثقفون العرب نف  أعني الت
  !  بشكل ال يزال حتى اآلن محيرًا وغامضًا؟–المسيحي اإلسالمي معا 

ا  ة ففي حين تغرقن شر ذات التوجهات اإليديلوجي ازا"دور الن ة مج بكتب " الحداثي
ا على الجانب           ،أرآون وأدونيس وعلي حرب والعظم وغيرهم       والتي تنصب هجوم

ل ومريب من                          ل طوي م يخيم على تلك األقالم لي ي، ث اإلسالمي فقط في العقل العرب
ا من   الصمت والسكوت، بل والرعب دون مقاربتها للجانب المسيحي، بصفته           مكون

مكونات العقل العربي ال بصفته الدينية، ال سيما وهم َيِسمون مؤلفاتهم بالتعاطي مع 
  . العربي عقال وفكرا

إذا وصلت األمور إلى هذا المستوى أجدني مضطرا إلى الكشف عن الممنوع الكتابة 
ه   ر في ي     .. والتفكي اني العرب دى العلم ه ل ر في ك الالمفك ى تفكي ضطرا إل دني م أج

الميالمك" ع     " ون اإلس سواء م واء ب ار س ل نه ده لي تم جل ذي ي ون "ال المك
ه وشطبه " المسيحي ة –المسكوت عن ذا هو – مجامل ي، ه ل العرب ة العق  من بني

السبيل الوحيد للخروج بدراسة متزنة وموضوعية ومتوازنة مع أهم مكونات العقل           
ي ن    .. .العرب دين ع رب مجل ي ح ب عل ى أن يكت ا معن نص(وإال فم د ال ) نق

ة(و ة    ) نقدالحقيق المي، والحقيق نص اإلس وى ال د س اب ال تج راءة الكت د ق وعن
اإلسالمية، وآل ما ذآره حرب عن العقل المسيحي جاء في نصف سطر، وبأسلوب               

  !!!ياله من نقد... تمجيدي ونقال عن أحد القساوسة
ول يفقد القرآن فرادته إذن وإعجازه إذا ما ترجم إلى لغة أخرى، ويتح    : (يقول حرب 

إلى مجرد تفسير بين التفاسير الكثيرة، بينما يمكن ان تقرأ الكتب المقدسة األخرى                
  )٨٨ نقد النص –في أية لغة آانت دون ان يفقدها ذلك خصوصيتها وفرادتها 

اب المقدس       رآن في تكوين العقل        (وبحكم اطالعي على الكت اطع مع الق اب يتق آكت
ه،            ال أعرف أجهل من علي حرب به، وال       ) العربي ه نحو شيء يجهل زا من  أآثر تحي
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ه  ى هاشم صالح بمراحل، إن عبارت وق عل د تف رأ الكتب المقدسة (فق يمكن ان تق
ا            نم عن جهل     ) األخرى في أية لغة آانت دون ان يفقدها ذلك خصوصيتها وفرادته ت

ي، وهو                  ات العقل العرب بالغ بالكتاب المقدس بفرعيه آما سيمر معنا، وجهل بمكون
د عن  جهل ال يليق  يس ببعي ون ل دس، وأرآ ه المق وير وال يخيف دعي التن بمثقف ي

رة    .حرب في ذلك، بل هو أشرس من يكتب عن القرآن والسنة فقط،            ه الكثي  ففي آتب
 الوحي زاعما نزع صفة      –التي يزعم فيها الحفر في طبقات المقدس وصوال للنص          

اب بسطر أو سطري              ه، يكتفي في آل آت ات تاريخيت ه وإثب اب   التعالي عن ن عن الكت
  .المقدس

ل            ارز مث د الجابري     "وحتى عند آاتب رزين ومفكر ب ورط    " محمد عاب ذي ال يت وال
ا        ة التي وصل إليه ة الفكري فيما تورط فيه غيره من المؤدلجين، والذي يصف الحال

ذا المفكر الجاد ال نجد أي إشارة             .. العرب بأنها تنزلق  بهم إلى الوراء       د ه حتى عن
، ال من قريب وال من بعيد، بل حتى عند تناوله للعقل العربي يتم              إلى الكتاب المقدس  

ن التعامل معه بانتقائية عجيبة ال تليق بمفكر بحجم الجابري، وهو وإن آان بعيدا ع       
ه         سابقة، إال أن مؤدى انتقائيت ؤثر سلبيا على سمعة               النفاقية ال ر جدًا، وهو ي  خطي

 . الجابري العلمية ومنهجية دراساته
أستاذ التاريخ في جامعة      ( لدي أن يلتقي بابا الفاتيكان مع محمد أرآون          ال اعتراض 
في سعيهم الدؤوب في محاولة نزع صفة الوحي عن  والعظم  وأدونيس  ) السوربون

  أن يلتقوا جميعا في اإلبقاء على المسكوت عنه في العقل المسيحيوال علىالقرآن، 
دلوجي م            نفسه، في  رى، وتواطؤ إي ة آب د   فضيحة علماني س ضد مقدس دون   ع مق

   .أدنى سند موضوعي
عندما أجد بعض آتابنا يقول أنه ال يؤمن بالقرآن والسنة فقط، بل يؤمن بثوابت لكن 

ا                      م يثني على أطروحات أرآون وأدونيس وجهودهم ا أيضًا، ث واردة فيهم األمة ال
دون       صون وينق م يشخ الهم، ألنه صيهم وأمث ا تق ا بأنه صف أمتن صيل، وي دون تف

ة " عيةبموضو" ة التلقيني ول في نفسي هل يعي أصحاب الثقاف ي، أق ا العرب عقلن
  هؤالء ما يقولون، أم أنهم يمارسون نفاقا ثقافيا وإيديلوجيا تمليه المرحلة؟ 

  
  :م٢٠٠٥مشروع أرآون آما يلخصه البابا عام 

دا (أحد األساقفة من      ة، وهو األس         ) فلوري ات المتحدة األمريكي جوزيف  (قف  بالوالي
بخالف  : "مغلق عن اإلسالم، أن اإلسالم        ، نقل أن البابا أعرب في اجتماع         )فيسيو

ة،                 دا مع الديموقراطي آل األديان األخرى ال يمكن إصالحه، ولذلك فهو لن يتوافق أب
ذا مستحيل بسبب طبيعة                   ة لإلسالم، وه ألن حدوث ذلك يقتضي إعادة تفسير جذري

ه      ة المسلمين ب دما ناقشه  . القرآن نفسه وعالق زال      وعن ا ي  أحد األساقفة أن ذلك م
ه األسقف               ا ينقل عن ائال ) جوزيف فيسيو   (ممكنا، اعترض البابا بوضوح آم إن : ق

رأي      هناك  : البابا علق على ذلك بهدوء ووضوح قائال       ذا ال ن إ. مشكلة أساسية في ه
ا آلمات                 ه على محمد، وأنه زل آلمات الرؤية التاريخية اإلسالمية تؤمن أن اهللا قد أن

لى نهاية الزمان، وهي ليست آلمات محمد، وبالمقابل فإن هناك منطقا داخليا            باقية إ 
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أقلم مع المواقف المتجددة            ر ويت وفي  . لإلنجيل المسيحي تسمح له وتطالبه أن يتغي
سير   ادة تف ر اإلسالم فقط إن أمكن إع ة تغي رى إمكاني ه ي ا، أن ال الباب تعليق آخر ق

  )بالكامل في مبدأ عصمة الوحيالقرآن بشكل جذري وآامل، وإعادة النظر 
 على التنصل والمخاتلة، بل مارسه أرآون حتى في           صالح وأرآون  نفاقلم يقتصر    

دما ترجمه    ) نقد العقل اإلسالمي   : (العناوين، فهو يكتب للفرنسيين آتابا يسميه      وعن
ماه  الح س م ص المي(هاش ي اإلس ر العرب ة الفك ين )تاريخي ارق ب ن أن الف ، وأظ

    . جداالعنوانين آبير
ة    رأة بالغة التطرف يسفه أرآون     بالغة السخف وبج     بادعائية  و  آل األعمال العلمي

رآن مرورا بكتب أسباب                والحديثي  التي تناولت النص القرآني    وم الق ، من آتب عل
ه ام والفق ير واألحك زول والتفاس ومالن ن العل ا م اء  وغيره ا العلم ام به ي ق  الت

ين التعرف     ،مسلمون، ويعتبرها آتبا غير علمية   ال ا وب  بل يعتبرها جدرانا حالت بينن
التخفيف         . إلى النص القرآني     ا جعل حرب يطالب أرآون ب ذا م ة التي    وه  من الهال

هل هذا يسوغ لنا ادعاء الصفة العلمية لقراءتنا ونفيها         (:  فيقول له  يحيط بها هراءه  
دة  على الغير؟ وهل ان قراءتنا هي علمية ألننا نستخدم عدة معرفية تختلف ع            ن الع

ألننا نرى أن آل مفسر      . ؟ هذا ما ال نسلم به     التي استخدمها المفسرون الكالسيكيون   
  ) ٧٩ نقد النص - يفسر القرآن إنما يفسره بحسب النظام المعرفي السائد في عصره

المواقف   ليست بمنأى عن       آتاباته يذآره أن ،   بالتخفيف من تعالمه   وحرب إذ يطالبه  
راءة أرآون          (: فيقولالال علمية   واإليديلوجيا   ومن يدري لعل قائال يأتي ويقول في ق

ا                    ه، أي لعله ة عن قراءت سابقة أو المختلف ما قاله أرآون، أو يقوله عن القراءات ال
  )٨٢ نقد النص –تكون وهما من أوهام اإليديلوجيا 

يحشر الكلمات حشرا في        هو   ، ف الجاهزة التهمق  يلفت يرآونمن سمات المنهج األ   و
  ينظرون إلى تلك المؤلفات        هم والمسلمين    مدعيا أن   ،ك العلماء العظماء    أفواه أولئ  

ه                إنه   ،ة مقدس وصعلى أنها نص   ال للضحك من ذي حاصره األطف ل جحا ال تماما مث
 يوزع المال والحلوى، فلما رأى    إن في الحي القريب رجال    : والعبث بثيابه، فقال لهم   

  .ل والحلوىانصراف األطفال عنه جميعا، لحق بهم ليشارآهم الما
  

  انتكاسة النقد األرآوني
د             يعتبر النقد األرآوني للثقافة اإلسالمية ونصوصها انتكاسة مروعة في النقد، فالنق
سنة، استنادا إلى                         رآن وال ا للتشكيك بصحة الق دا أدبي ه نق بدأ قبل طه حسين وقبيل

ى الغائب   رآن، عل شاهد الق ا لل واء، وقياس والت في اله اب المقدس(مق ن  دو)الكت
ي      ة ف ر العلمي ه غي ذا صدرت آلمات ه، ل ة حول ات العلماني ب والدراس ام بالغائ اإللم

اهلي  ( شعر الج رآن أن    ): (٢٦ال ماعيل، وللق راهيم وإس ن إب دثنا ع وراة أن تح للت
ات                يحدثنا عنهما أيضا، ولكن ورود هذين اإلسمين في التوراة والقرآن ال يكفي إلثب

ذ     ات ه ن إثب ضال ع اريخي، ف ا الت راهيم    وجودهم رة إي دثنا بهج ي تح صة الت ه الق
  )وإسماعيل إلى مكة
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ة، فحاولوا                  ثم حاول الملحدون    شائية إلى العلمي د من اإلن  العرب رفع مستوى النق
إثبات تعارض بين العلم التجريبي والقرآن والسنة آما فعل العظم وأضرابه، فكانت             

تهم بقهم  خيب ن س ر مم اد  أآب د ، فع وم اإلن  النق ى العل سا إل ون  منتك ع أرآ سانية م
اج            ز ال يحت وأشباهه، لذا فسقوط هذا النوع من النقد في المواقف واإلنشائية والتحي

اب      ا        ) ليطمئن قلبي  (إلى عناء، لكن من ب ة على ذلك في ثناي سأسوق بعض األمثل
 أي الذي يدعي    – أرآون في تعاطيه مع المقدس الوهمي      .الحديث عنه وعن وغيره   

  : يزعم القيام بمهمتين- التفسير والفقه أن المسلمين يقدسونه آكتب
ه               )مقدس(نزع القداسة عن    : األولى  يعيش في رأسه، متمثال بكتب التفسير والفق

  .وما يتفرع عنهما
ى،       هي  و: الثانية د للمهمة األول ة    تمثل الهدف البعي تلخص بمحاول   نزع القدسية    وت

ة          عن القرآن نفسه،   ه    وإنكار آونه وحي من اهللا، ومحاول اريخي      تحويل اب ت إلى آت
  .ألفه محمد عليه السالم

ه مع              ا من       )العقل اإلسالمي   (هذا هو ملخص فكر محمد أرآون في تعاطي ، لست أن
 آما فعل يقوله، هو من يقوله، ومن تناولوا آتبه من العلمانيين العرب يقولون ذلك،             

نص   ( د ال رب، نق ي ح المي أو      ) ٦١ -عل رب إس ي ح دعي أن عل دا ي ن أح وال أظ
أرآون ال يقتصر على نقد األحاديث (:  علي حربيقولآما . .ع اإلسالميينيتعاطف م

 والمنظومات العقائدية، بل يتوغل في      والتفاسير، وال يكتفي بتفكيك األنساق الفقهية     
  )ى األصل األول، أي الوحي القرآنينقده وتفكيكه وصوال إل

د ا              (: ٦٥ويقول حرب ص   وحي من مجال النق اريخي،  ال يستبعد أرآون خطاب ال لت
    )ياق مباحثه، وفي آل آتبهوهذا بين في تضاعيف أقواله، وفي س

اً            وعندما يلجأ أرآون إلى ممارسة         اق هو ومترجمه هاشم صالح دفع  لغضب    النف
رآن آالم بشري           آفرهما بالقرآن آوحي    ويتنصالن من  المسلمين، ا أن الق  وإيمانهم

اولتهما نزع القدسية عن        مح من تأليف محمد صلى اهللا عليه وسلم، ويعتذران عن        
د اهللا بن                علي حرب ويهاجم نفاقه     ما يهاجمه القرآن اق عب را نف شبه آثي ذي ي ا، ال م

ون          ذين يقول ام أبي بن سلول وأمثاله، ال وحي    أي زول ال رآن      ن ا يحكي الق ئن   (: آم ول
تم تستهزؤون ال                 سألتهم ليقولن إنما آنا نخوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله آن

د آ ذروا ق انوا  تعت أنهم آ ة ب نكم نعذب طائف ة م انكم إن نعف عن طائف د إيم رتم بع ف
   )مجرمين

اق         صحيح أن أرآون    (:٦٧صهاشم صالح   أرآون ومترجمه    يقول حرب عن نف
ر                   وم على تحري يصرح في حديث جرى بينه وبين أدونيس أن مشروعه الفكري يق

ه وشروح                اني أي تأويل ذا    النص األول أي الوحي القرآني، من النص الث اته، ألن ه
ين                    ين المسلم وب ا حال ب األخير حجب النص األول وأسره ، مشكال بذلك حجابا آثيف

ر أرآون        ) الظاهرة المعجزة   (الوصول إلى الظاهرة األولى التي هي           على حد تعبي
ذا الباحث الناق            ) . ٥٤مواقف عدد ( ه ه ا المهم    ، وإن دولكن ليس المهم مايصرح ب م

 ما يقوله عن نفسه أو مايعترف به، بل المهم      المهم ليس. منطق بحثه وبنية تفكيره   
ه  ى أقوال ل      معن ون يتعام إن أرآ ل ف ى آ ه وعل سكت عن ه وي م مايحجب ع ، واأله م
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ه الصريح             ل هو يبحث       الخطاب القرآني على هذا النحو، أي ليس بحسب منطوق ، ب
  )يحجبه أو يسكت عنهعن منطقه الضمني ويهتم بما 

د نقلت عن    ودا )حرب(وق د، وليست من    تلك النق اني جل ا صادرة من علم ت ألنه
ا أن   ون، آم و ألرآ ا يحل الموي آم المي أو إس رب(إس ن )ح سلم م م ي سه ل  نف

د النص المسيحي                    د الحديث عن نق ا عن اإليديلوجية والنفاق الثقافي آما سيمر معن
ة      )علي حرب   (المقدس، وآيف تعامل معه        الغ المجامل ل ب  والسطحية، وهو      بتبجي

نقد ما يعنيه الفكر اإلسالمي من التحجر       "شم بالمضي مع شيخه في      الذي يطالب ها  
أخر والقصور اد  " والت ا يثبت سطحية هؤالء النق ارات حرب م وسأسوق من عب
 جاهزة ومسبقة    قديم أحكام  التهام آاتب السطور بت    إذا فال داعي   .المثيرة لالستغراب 

أرآونيًا أآثر من أرآون    حول أرآون في تعاطيه مع القرآن، وإال فإن المتِهم سيكون           
  .صفاته يرمي غيره بنفسه، وسيكون إيديلوجيا متعصبًا

  
  الرعب قبل المعرآةإشاعة 

 وخوفا من ردود الفعل القوية من مشروعه متى         ما يخطط له أرآون،   نظرا لخطورة   
ه      ما قام بتدشينه بصراحة ووضوح،       ذلك آل ة          نظرا ل  يستخدم العامل النفسي آقنبل

ه       ،إلقاء الرعب في روع القاريء الساذج والسطحي      إنه يجيد   الدخان،   آي يتسنى ل
ن د م ا يري ر م دخان،تمري ك ال ي   خالل ذل ين المتلق ه وب سافة بين تفظ بم ذا يح .. وب

ل                 ، ومنهكة  طويلة مسافة  آي يستلم قارئا منهكا ينتظر الخروج من تلك الدوامة، ب
ا    إن أرآون سيشعر بالنشوة        ه في تلك الداومة          بقي أإذا م م يخرج    قارئ ا،   هول  منه

ه          د حقق معظم أهداف ا شعر     .. حينها يكون ق اريء  متى م ن أرآون    أ – نفسيا    –  الق
روٍ         توعميق   عمالق و آاتب   ه إلى عمق وت اج قراءت رين، آاتب ال تفهمه إال        حت  آبي
ة  ةنخب ذا         .النخب ك أن ه ره، ذل ن غي طحية م ر س سط وأآث ون أب ي أرى أرآ  لكنن

الحداثة والعمق في مواجهة احتكار العلم ودعاء ااألسلوب قد ولى زمانه، والتلويح ب
ر             ، والفكر اإلسالمي  القرآن ل إلى غي ستعد للرحي  أصبح من مخلفات الماضي الذي ي
  . رجعة

   لعبته النفسية أرآونآيف يمارس
ه إال  : أوال ة ال يجرؤ علي دفا ضخما للغاي ضع ه وري ه،مته درك عواقب ا  ال ي  موهم

ا، تحت ثقل        ك المهم قراءه أنه الوحيد الذي يتصدى لتل       قائمة   ة والقادر على إنجازه
سير مادامت            مصطلحات  مخيفة من    اريء االستعداد لل العلوم الحديثة، وهنا يبدأ الق

ن أر   ده، لك ذ بي ستعدة لألخ ة م وم الحديث ك العل ة وال  تل وم الحديث رك للعل ون ال يت آ
ر   لقارىء حبل أرآون الذي يجر به ا      يء سوى للقديمة أن تأخذ بيد المتلقي، ال ش       عب

ه   ،طويل وشاق طريق ..من المصطلحات والمناهج طريق وعر   ليس   هو في حقيقت
ات    سوى ة،    دونودوران   إلتفاف اريء،  نه إ نهاي ذا الطريق ال يوصله إلى         و اك للق ه

الطبع    ا هو ممارسة   ذلك الهدف ب ة      ، إنم ارك جانبي ه في مع شتغلون ب إشغال من ي
ه ال يوصل      ،  تنسيهم مع طول الطريق ومشاقه ذلك الهدف             وال إلى   نتيجة،   إلى   إن

اريء     شعر الق ه ُي د، لكن شف جدي صابآ ون عق الم اء أن أرآ ارة  باإلعي ة جب ال  لي
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ه    تطاول، وعمق  دما           ال يغاص إلي ه مق ا تفصح عن ذا م ال         ، وه ه أمث وا عن ت من آتب
    . ومختار الفجاري وعلي حربنصر

ين تلك   ، مترنحة   باهتة  العلمية  أرآون  أما أنا فأرى عقلية    دروب  ب   والمصطلحات ال
ضة   سية مري ي نف ا يخف ستخدمها قناع ي ي ي   ،الت د ف ئلة وتج رح األس ة تط  ال عقلي

  . البحث عن إجابات مقنعة
دما     أدرك )حرب علي  (ولعل   ذا عن ال بعض ه ر      : (ق ال يتوقف أرآون عن حشد أآب

ه،      واإلحالة إلى    ،عدد ممكن من المفهومات واألدوات     أعالم الفكر المعاصر ومراجع
ره أو                         وهذا   ة في مواجهة غي ة الحديث ه العلمي د بعدت ه يعت ه، إن شأنه في آل مباحث

راث       د بعلمه               ،خصومه من دارسي الت الم يعت ا يقدح شييء، فالع  وليس في ذلك م
ويحتج به، ولكن ما يعتد به أرآون وما يعتبره ميزة قراءته أو مصدر مشروعيتها،              

اريء               ه، ذلك أن ق ه         قد يكون هو الشيء الذي يؤخذ علي ين خطاب اد ال يتب أرآون يك
ا       دث به ي يتح ات الت رة اللغ رى، لكث ات األخ ين الخطاب ه ب ز ب ذي يتمي ستقل ال الم

 من فرط مل يحشده من المفاهيم      والمناهج التي يستخدمها واألعالم الذين يتقمصهم     
واألدوات، وبالفعل نجد أنفسنا مع نص أرآون إزاء سيل ال يتوقف من اإلحاالت إلى        

ف المر رواالحتجاج     مختل ر المعاص الم الفك م أع شهاد بمعظ اهج واالست ع والمن اج
  )بمختلف مجاالته

ه يكشف نفسية أرآون         وآ  ويقول حرب مباشرة   ة    أني ب الشك أن   (:  التائهة المتآآل
والت   ستخدم مق ر والباحث ي رأ آتب الغي أليف هو محصلة، فالكاتب هو من يق الت

اهجهم،        داء من      اآلخرين ويتوآأ على من ولكن الكاتب المجدد في     ... الصفر فال ابت
ه،   ى في ره وال يتالش سخ غي ه، وين ر وال تلتهم ب الغي تهم آت اه يل لوبه ومنح أس
ل  ر ورؤاهم، ب اهج الغي ه أو في منهجه ال يقع أسير من والباحث المجدد في رؤيت

   )..يزحزح الرؤية ويبدل من زاوية النظرآما يعلمنا أرآون
تم على حساب لغة أرآون             هناك فعال آلية مفهومي   (: ثم يقول  ارة، ولكن ذلك ي ة جب

ين اللغات األخرى           وخطابه، ذلك أن ل     اد تضيع ب ه تك م    )غت ه   )حرب ( يواصل ث  وآأن
ة               ة الزائف ه    يتمنى من أرآون أن يخفف من هذه القنابل الدخانية، والهال رغم احتفائ

ا            ،بأرآون ام فيكتشف المفكرون زيفه ائال أن أرآون     .. فقد يأتي يوم من األي  علق    ق
روة    سين م راءات ح ى ق وم عل ة ذات ي ي  ذات اإليديلوجي راث العرب سية للت المارآ

ا       تعبيرات سيكيلوجية أو إيديلوجية تدل      (: بأنها  )على عصرها، أي ال قيمة فكرية له
ه تلك بسؤال حاد         )حرب(ويواجه   رى؟ وهل            (:  أرآون بمقولت ا ت ار ي ا هو المعي فم

أتي ويقول في      ( )؟...نجو أرآون نفسه مما أخذه على الغير     ي ائال ي ومن يدري لعل ق
ن         ة ع سابقة أو المختلف راءات ال ن الق ه ع ون أو يقول ه أرآ ا قال ون م راءة أرآ ق

    )٨٢نقد النص . قراءته، أي لعلها تكون وهما من أوهام اإليديلوجيا
سكن  ذي ي ديلوجي ال وهم اإلي ذا ال رات ه ن مؤش ل وم ه للعق ي قراءات ون ف أرآ

اده أ،اإلسالمي دها اعتق رأة وح ه،  ن الج التخلي عن قناعات سلم ب اع الم ي إلقن  تكف
،  في زمن االنكسار الحالي         والعربي   آرمز يدهش المسلم      وآأنه يستلهم الشجاعة  

تستحيل ، لكن هذه الجرأة سرعان ما باإلضافة إلى تلك األسلحة المصطلحية الغربية 
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ه          أول مواجهة، فالرجل يتخ      إلى نفاق جبان عند    بكلمة واحدة    لى عن مشروعه آل
  )أنه ال يهدف إلى نزع صفة الوحي عن النصوص: (قائال

راءة عن    نلمس هنا وجها من وجوه إشك      : (وأتساءل آما تساءل حرب قائال      دالية الق
ة في           أرآون، فالمشروع   وم بتفكيك      األرآوني أو االستراتيجية األرآوني راءة تق الق

ة         على حد تعبير هاشم صالح للتراث والذات       "ال مثيل له  " ى، أي بنزع الهال  والمعن
راث من التع             زعم مع        االسطورية وتعرية الهيبة القدسية عما في الت ا ت الي ، ولكنه

ا   ك بأنه صوص    هالت"ذل ن الن وحي ع فة ال زع ص ى ن ن   ". دف إل دث ع ا تتح إنه
د مع ذلك             "العصر األسطوري المؤسس  " ، أي تقوم بنزع األسطرة والقداسة وتري

سية شحنة التقدي ست. أن ال تلغي ال ا تمزق ال ى فكأنه اظ عل ك الحف دعي مع ذل ار وت
وبالفعل آيف نبقي على الصفة المتعالية للنصوص ونحن ال نفعل شيئا آخر           . السر

سوى تبيان تاريخية المتعالي ودنيوية المقدس؟ وباختصار آيف يمكن ان نجدد في             
ة أو          رءة العلمي أزق الق و م ذا ه ك؟ ه ل ونفك ن نحل روح ونح ى وال ر والمعن  الفك

    ) ٨٦ نقد النص–التفكيكية للتراث 
م يت أرآون ل ه ف ذا آل تمومع ه ى اآلن، وفضح سطحيته ال ت ات ضح حت ذا بكلم  هك

ذي      في  و،  االلتفافية ، إنها في فضح دروبه    مجردة في الهواء   نفخ ذلك الزبد الهائل ال
اهج تلك        البد من الخروج من     . في آتبه  يراآمه ة المصطلحات والمن د من     ، غاب  ال ب
 والتطبيق العملي     ،نحو منطقة الوضوح الموضوعي    ،ز منطقة الضباب الهائل   تجاو

اطى مع شاعر أو        ،والنظر إلى أحداثيات التفافاته ودورانه حول نفسه         نحن ال نتع  ف
 .. بالمباشر يتالشىويشرق باإليحاء بقدر ما   يزيده الغموض روعة وإبداعا،      خطيب

شف  ن ه يك دعي أن ل ي ع رج اطى م د حن نتع العلم الح ةب ييث تاريخي نص القرآن   ال
     .وبشريته

  
  دعوى امتالك العلمية

ة لدرجة            يعتبر آل ما  إنه وبإسفاف ال مثيل له        ر علمي رآن غي  مضى من قراءات للق
ه  وهو يفند قول أرآون     ) حرب(أغضبت معجبه    د        : ( بقول دماء من المفسرين ق فالق

ا    تعاملوا مع الوحي تعامال تاريخيا ، فنظروا إليه بوصفه خطابا     ا، والفرق بينن  عربي
راءة      وا ذلك          وبينهم أنهم مارسوا الق ه دون أن يقول ة ل سوا ذ    .  التاريخي لك أو   فهم ن
ة وننظر   تناسوه على حد تعبير أرآون     ا ، في حين نحن نمارس القراءة التاريخي )  له

ا    ونزع صفة القداسة أو     (أي بـ  ابير أرآون     األسطرة عنه وم     () بحسب تع وهو إذ يق
ا نخت ( :ثم يقول) "أسطوري البنية"ظر إليه بصفته خطابا   بقراءة القرآن ين   لف  وهن

تالف   ل اإلخ ون آ تاذ أرآ ع االس ه  . م وان آتاب ه عن ا يعني ر فيم ي  . ولننظ اذا تعن فم
وال ) ( القراءات السابقة لم تكن علمية؟للفكر االسالمي سوى أن" ة العلميةالقراء"

راء        ه    . مة ات القديمعنى لذلك سوى نفي الصفة العلمية عن الق ا نعارضه ب ذا م  )وه
ل ان      ( ر؟ وه ى الغي ا عل ا ونفيه ة لقراءتن صفة العلمي اء ال ا ادع سوغ لن ذا ي ل ه ه

ي استخدمها    دة الت ة تختلف عن الع دة معرفي ستخدم ع ا ن ة ألنن ا هي علمي قراءتن
رآن            . المفسرون الكالسيكيون؟ هذا ما ال نسلم به         ألننا نرى أن آل مفسر يفسر الق
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ه      . لنظام المعرفي السائد في عصره إنما يفسره بحسب ا    ه لغت ه يجرب في ارئ ل آل ق
والكل  . ويمتحن مفهوماته، وآل واحد يحمل عليه معناه وبقرأه بحسب استراتيجيته         

   )٧٩،٨٠ نقد النص-سواء في ذلك أآانوا قدماء أم معاصرين 
الم  د أن آ م تماسكه ) حرب(أعتق دالرغ سبيًا، يظل ج دا دون ضرب  ن ادام تجري م

ر،     شعوذات يمنح، وهو بالتجريد    أمثلة ا   و أرآون مساحات أآب ه     هن د من    أجد أن  ال ب
ه،           ات من     و التوجه مباشرة إلى تطبيقات أرآون وأمثلت  وفحص   هتا دراس  أخذ عين

ا، و  اطي معرضها على النتائجه ذي يتهرب أرآون من التع دقيق ال نهج العلمي ال
ة   ال، ثم   معه ين   مقارن ين   ب  مدى استحقاق دراسته    حتى ينكشف      المنهجين والنتيجت

  . بالعلميةللوصف
 وعدم الحوار مع أمثال أرآون،طريقة فالقرآن وبموضوعية ال مثيل لها يتحدث عن 

سماوات واألرض قل اهللا           : ( فيقول التقدم بالنتيجة قبل الحوار،    قل من يرزقكم من ال
ين        اآم لعلى هدى أو في ضالل مب ة فتخاطب     ) وإنا أو إي أتي اآلي م ت ال أرآون  ث  أمث

ة نظر، وتصف قول      وجه بأنه عمل و   تصف رأي المخالف  ف بأسلوب مدهش للغاية،  
ا وال          : ( جريمة، فيقول القرآن   المسلمين إن آان خطأ بأنه     ا أجرمن سألون عم قل ال ت

  ) نسأل عما تعملون
ثم ترتقي اآلية بالمسلم ومخالفه من أمثال أرآون الذين يكفرون بأن القرآن آالم اهللا 

وا ما شاءوا، وليعتنقوا ما     عنف أو إآراه، فليقول   المفاصلة دون   ووحيه إلى مستوى    
م        : (يقول تعالى في اآلية التالية    حيث   .شاءوا، فال إآراه فالدين    ا ث ا ربن قل يجمع بينن

   )يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم
في   فلم ال ندخل في حوار ال جدال، و           ،ؤمن به نإذا فإن آنا واثقين بما لدينا من حق         

ع والتوظيف     مطاطة   مناهجب ال   ،بمنهج علمي رصين  اش ال عراك، و   نق  قابلة للتطوي
   .واألدلجة

رم،              ع بنقاش علمي هادىء ومحت ه أن يتمت يح لمحاوره وال لقارئ لكن أرآون ال يت
ه     ه مع ل أحكام د حم ل، لق يم وال عق ا وال ق ادة ال أخالق فيه و يخوض حرب إب فه

  . أجهز على خصمهوانتهى األمر، ولن يتخلى عنها إال إذا
  

  نماذج تفضح إدعاء أرآون للمنهج العلمي
  انتقائيته في طرحه للتاريخ

اريخ بشكل مقزز             ه للت ين             ،يتضح ذلك في تزييف ذي حصل ب  فهو يحتفي بالجدل ال
اط    والمنهج االعتزالي  المنهج السلفي  دة اإلسالمية      في التع ن عداءه  ، لك ي مع العقي

ه     ويتهمه بكونه   ،  الجالدب للمنهج السلفي جعله يصفه    السبب فيما وصلت األمور إلي
اظرة والحوار،            بين الطرفين،   ويتهم العقيدة السلفية باإلقصاء وعدم اال ستعداد للمن

  .بل للقمع
ذي يتخبط المفكرون     ،وقبل أن أسوق أقوال أرآون  سلفي ال  أود التعريف بالمنهج ال

رة يلقى في        بشكل مزر  العرب ا آل من يغلق      في وصفه، فهو في نظرهم سلة آبي ه
  .عقله
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  :ه المتميزة والنقية في سماتالسلفي لهالمنهج 
دة ا: في العقي ل م ان بك ط إيم صحيح فق وي ال رآن والحيث النب  من ، جاءت في الق

أسماء اهللا وصفاته والمالئكة والكتب السماوية والرسل والقدر والبعث يوم القيامة، 
 الوصول   وال يمكن للعقل مهما آان     دون إعمال العقل فيها ألنها أمور إخبارية بحتة،       

دة      إليها، لذا انصبت جهود العلماء على الناحية التوثيقية، وهي عملية مضنية وفري
   .آما سيمر معنا

ة      السلفية إلى التقليد، فال تقليد ألي عالم ولو        ال تنظر    :في الفقه   آان صحابيا في حال
 نظرا  ،ل اإلسالم األنقى   بذلك تمث  سلفية والسنة الصحيحة، وال   وجود نص من القرآن   

ه المتمذهب  فال" القرآن والحديث الصحيح  "لرجوعها لمنبع اإلسالم   د   فقي  وهو عن
رين العرب سلفي بحت ر سلفيا في ال،المفك ام ال يعتب ه أي إم د فق ة، ألن تقلي  حقيق

تعرف   لجوزي رحمه اهللا، لذا فالسلفية لمبن ا ليس سلفية بل مذهبية، آما هي حال ا       
 .جتهاد، إلنها اجتهاد دائمباب االيوما إغالقا ل
ة لفية حديثي سنة   وهي :س ديث وال ات الح د متواصل لمروي ع، ونق تغال ال ينقط اش

امال، وهذه                    ا فصال آ د خصصت له والتاريخ، بآليات غاية في الدقة والمنهجية، وق
ن      ك ع ؤرخين، ناهي ى الم اظ وحت اء والوع ن الفقه ر م دى آثي ة ل سلفية مجهول ال

سلفية هي     المفكرين العرب    الذين يتندورن عليها دون أن يعرفوا أبجدياتها، وهذه ال
ه األ     ا، أن                   ما تتميز ب ة المأساوية هن ا من األمم، والمفارق مة اإلسالمية عن غيره

 .المفكرين العرب يجهلون أهم ما تتميز بهم أمتهم بين األمم
وما يتوصل  وهي تؤمن أن النقل الصحيح من اهللا،    :سلفية في عالقة النص بالعقل    ال

ن أن       ه ال يمك ه، وأن ق اهللا وإبداع شف لخل و آ ائق ه ن حق ي م م التجريب ه العل إلي
ة االختالف              ه في حال ة، وأن يتناقض نص صحيح صريح مع عقل توصل إلى حقيق

 العقل لم يتمكن  أن، أو أو مزورا أو مكذوبًابين االثنين، فال بد أن يكون النقل ضعيفا
ن  شف م ة، آ ى  المعلوم صل إل م ي ة، وسأض   ول ع والحقيق ة القط ة  درج رب أمثل

 . هذه السلفيةلم التجريبي الحديث على دقةمدعومة بشهادات الع
دنيوي      سلفيةال ة دون حدود نحو الكشف، مأخوذة          : في التعاطي مع ال  وهي منطلق

أنس أن   (فقد قال صاحبه     ) أنتم أعلم بأمر دنياآم   : (بقول النبي صلى اهللا عليه وسلم     
وا لصلح    :يه وسلم مر بقوم يلقحون فقال     النبي صلى اهللا عل    ال .  لو لم تفعل فخرج  : ق

ذا     : ما لنخلكم ؟ قالوا    :فمر بهم فقال  . }أي أن تمرهم خرج سيئا     {شيصا ذا وآ  . قلت آ
  )  ١٨٣٦ - ٤ صحيح مسلم - أنتم أعلم بأمر دنياآم :قال

نيا هو من أمور الد  النبي صلى اهللا عليه وسلم اجتهد في عمل دنيوي ال وحي فيه، و            
إلنسان   أن ا  : فأخطأ، وخرج الثمر سيئا، فأطلق قاعدة إسالمية هي          ،وتقنيات البشر 

اه          ه في أمور دني ة وسائر   تجارة  آالصناعة والزراعة وال  أعلم بما يصلح ل  والتقني
 قبل ذلك ، وهذه السلفية عليه الكتاب والسنة نص مالم يرتكب محرماالعلوم المادية،

رة     ل إلى                    ال ،منطلقة من اآليات الكثي دعي أرآون، ب ا ي دعوا ال إلى الدهشة آم تي ت
   .األرض الآتناه أسراره والبحث فيهالتعقل والتفكر والسياحة في 
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الرجم بالغيب               ل، وعدم تهور ب رام للعق  في أمور ال   هذه هي السلفية باختصار، احت
 م في عال   لى أن يعتبر وجودنا الحقيقي هناك     الطون قادته فلسفته إ   فأ ف ،يمكن إدراآها 

دنيا فهو مجرد ظالل أو عدم إن                       آخر سماه عالم    ا المادي في ال ا وجودن ل، أم  المث
قادته فلسفته إلى التهور في إطالق أحكام   فأرسطوا قمة الفلسفة اليونانية     أما   .شئت

ة أرقى من               ،   والسخف  غاية في التخلف    ه أن الشمس والقمر أجسام إلهي ل قول مث
ا ال يعرف الموت وال       الم األرضي       اإلنسان، وعالمه ة على الع الفساد، وهي متفوق

ر     ا على عنصر خامس وهو األثي ة     . باحتوائه الم األرضي فيتكون من أربع ا الع أم
ة      .. الماء والتراب والنار والهواء    : عناصر د أن وآال را    " ناسا "وأعتق سفيد آثي ست

    . من وآالة أرسطو للفضاء آثيرا
  

  أرآون يزور التاريخ
ه    د إلى أرآون وأمثلت اريخ األمة    لنع ة تجاه ت ة واألخالقي ه العلمي التي عرت نزاهت

دًا       راه  حيث اإلسالمية والمنهج السلفي تحدي ين        : ( يقول   ن اظرات ب و استمرت المن ل
رآن  ق الق ل بخل ل القائ ان    ،العق وق، لك ر المخل رآن غي ادم الخاضع للق ل الخ  والعق

ه، أعني                     ا هو علي ر م وم على غي  أن الفسحة    الوضع المعرفي للعقل اإلسالمي الي
ة إلى الدرجة                 العقلية ما آانت لتصبح ضيقة محدودة تسودها األرثوذآسية العقائدي

وم   ة             . المعروفة الي د استالمه الخالف " هـ ٨٤٨-هـ ٢٣٤"إال أن سياسة المتوآل بع
داد                      ذي أعلن في مساجد بغ ادر ال ة الق م الخليف وتأييده أهل الحديث ضد المعتزلة، ث

شي    د ال ة ض دة القادري ام  بالعقي ة ع ـ٤٠٨"عة والمعتزل ـ١٠١٨/ه ا " ه فرض
  )أهل السنة والجماعةأرثوذآسية رسمية على جميع المسلمين الذين أصبحوا 

ة    ، الصفاقة إن آاتبا بلغ هذه الدرجة من      ة العلمي ار لألمان اريخ     واالفتق ة الت  في رواي
ة           صطلحات علمي ن م شد م ا ح ه مهم رح يقدم أي ط ق ب ن أن يوث ده، ال يمك ونق

ته                 ويوغربية،   سيين مستغال ثق ه الفرن  مبدوا أن أرآون يمارس التزييف تجاه قرائ
الم اإلسالمي  اريخ الع م حول ت دمها له ي يق ات الت ين ،بالمعلوم د المنتم صفته أح  ب

ه   ، و للعالم اإلسالمي والعربي     ه         ألن ذا سيتلقفون مقوالت يحمل اسما إسالميا جدا، ل
م ول له ه يق ه، وآأن ب علي ف يتع: دون تعقي روا آي ن انظ ساحق م ار ال ل التي ام

ة، وآيف  سفية األوروبي ار الفل سابقين مع اآلخر ومع األفك امهم ال المسلمين وحك
سقطة     ويبدوا أن مترجمه لم يتنبه     .يقمعون بقوة السلطة أية محاولة للتنوير       لهذه ال

    .ال يعي ما يترجم - قد –، ألنه عند الترجمة
: يقول ه المستشرقين المتعصبين، ف    أرآون هذا يزور التاريخ على طريقة أساتذت       إن
ده أهل الحديث      " هـ٨٤٨-هـ٢٣٤"أن سياسة المتوآل بعد استالمه الخالفة       ( وتأيي

ة ضد                   دة القادري داد بالعقي ضد المعتزلة، ثم الخليفة القادر الذي أعلن في مساجد بغ
ع        " هـ١٠١٨/هـ٤٠٨"الشيعة والمعتزلة عام     فرضا أرثوذآسية رسمية على جمي

  )أهل السنة والجماعةذين أصبحوا المسلمين ال
سلفي اإلقصائي    اإليديلوجيالمتوآل  إذا ف  ة           ال د أهل الحديث ضد المعتزل اء   أي  األبري

امال حضاريا         ، أصحاب التوجهات التنويرية   ،األنقياء املون مع اآلخر تع  والذين يتع
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ل         رام المخالف، ب ار المعتزلي       إن أرآون يصور     غاية في الرقي واحت ه     التي على أن
وا                صل  األ سلفيين المتعصبين انقلب ا المعرفي، لكن ال الذي يمثل فكر األمة وطموحه

وبهم      ،دارسي الفلسفة التنويريين  والطيبين  على المعتزلة     الذين تتسع صدورهم وقل
ه  وار مع ر والح سميهم    ،لآلخ ا ي صبين، أو آم ة المتع سنة والجماع ل ال  بعكس أه
  .أرآون األرثوذآسيين

دأ  ا يب ن هن اريخ الم شرقين سالمي اإلت د المست صبينعن انيينو المتع رب العلم  الع
ة    ،هم والشيعة ومعتنقي آراء الفالسفة    آتابة التاريخ   من هنا يبدأون    آلهم،    من خالف
ل االمتوآ ائي يناسب !!! ال قبله واقفهمو أسلوب أنتق ة ال ال مع يتناسب مع م حقيق

اريخ آله  و ع الت داث، فمراج د  ااألح داث، عن دأت األح ف ب ذآر آي ة   ت ر الخليف ما أم
 بترجمة آتب الفالسفة وأعجب بها، ثم اعتنق        )زعيم التنويريين (الذي هو   المأمون  

ة، وهي آراء قوب        رد     بعدها آراء المعتزل ل     لت ب سنة و     متعقل من قب الجماعة   أهل ال
    .وعلى رأسهم أحمد بن حنبل

ون  ردضاق التنويري ل ضاقوا بصمته، اآلخر  ب د، واإل، ب د والوعي دأ التهدي راه فب آ
م الطرد                   على التنازل عن القناعات، ثم قطع األرزاق والحصار المعيشي الخانق، ث

تهم،      بدأت االعتقاالت   من حلقات العلم والتدريس، ثم       ل ال ازين،    وبدأ آي وفتحت الزن
ودهم،       وجرجر العلماء مقيدين بالسالسل، وضربوا بالسياط        اقم  حتى سلخت جل وتف

وا       ويريين، فتحول ة التن الفكر وال           غضب المعتزل ا ب ة له  إلى وحوش آاسرة ال عالق
ويريين حد          ب الثقافة وال بالعلم وال بالعقيدة، ووصل الهيجان والتعصب بالمعتزلة التن

  . أين عقل أرآون وأمانته مما حدث. القتل وقطع الرؤوس والصلب
ة     اإلقصاء   إن أجهل الناس بالتاريخ يعرف أن         ة تنويري ان ثقاف ة ودارسي    ل آ لمعتزل

ل     ثقافة السلفيين وفي مقدمتهم       ال  بامتياز، ةالفلسف ا يكذب أرآون    أحمد بن حنب  .آم
دأ القمع الفكري  ويريين ب د زعيم التن ى ي سفة وهو عل ة آتب الفل المحتفي بترجم

أمون ار  . أوال رحمه اهللالم و للعلي الغف اب العل ذهبي في آت ولي : (١٦٢يقول ال ف
ل ف            ه آتب األوائ رآن           المأمون وآان متكلما عربت ل دعا الناس إلى القول بخلق الق

وتهددهم وخوفهم فأجابه خلق آثير رغبة ورهبة وامتنع من إجابته مثل أبي مسهر             
عالم دمشق ونعيم بن حماد عالم مصر والبويطي فقيه مصر وعفان محدث العراق               

  )وطائفة سواهم فسجنهم وأحمد بن حنبل اإلمام
من حقوق   قطع المرتب الذي هو حق    )المأمون(وآان من أساليب أمير التنويريين      

أمر  : (٢٠٦ – ٧، فقد نقل ابن حجر في التهذيب    عن أي عالم   المسلم في بيت المال   
إن                  رآن، ف المأمون إسحاق بن إبراهيم الطاهري أن يدعو عفان إلى القول بخلق الق
رأ قل هو                      شهر، فاستدعاه فق لم يجب فاقطع عنه رزقه وهو خمسمائة درهم في ال

ر المؤمنين يقول          : مخلوق هذا؟ قال  : ى ختمها، فقال  اهللا أحد حت   ا شيخ إن أمي إن : ي
  )وخرج ولم يجب. وفي السماء رزقكم وما توعدون: فقال. لم يجب أقطع رزقه

ة      دأ المعتزل ذي ب ذيب ال د والتع د والوعي دت التهدي اء تح ض العلم تجاب بع اس
ه، واخ       ه وقناعات ى دين ا عل ضهم حفاظ ر بع ذه، وف ون بتنفي رون،  التنويري أ آخ تب

الد موحشة      ا المساجد وحلقات     وتحولت البالد بوحشية التنويريين إلى ب ، خلت فيه
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ال       ى رج ون إل ون التنويري ول المثقف رار، وتح اء األح ن العلم ة م ن الحري م م العل
م            اظ العلماء   مخابرات يوظفون البسطاء للتجسس على حلقات العل ،  ويحسبون ألف

    البطش إال أربعة من مئات العلماء أمام هذاولم يصمد
أن أبا العباس بن سعيد المروزي      : ١٧٧ – ٥قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد       

د اهللا،       : لم يصبر في المحنة إال أربعة آلهم من أهل مرو         : (قال أحمد بن حنبل أبو عب
يم                    وأحمد بن نصر بن مالك الخزاعي، ومحمد بن نوح بن ميمون المضروب، ونع

   )السجن مقيدابن حماد وقد مات في 
اري       : (٤٦٠ – ١: يقول المزي في تهذيب الكمال         و جعفر األنب ا حمل    : يقول أب لم

إذا هو في الخان   ه ف رات إلي رت الف رت، فعب أمون أخب ه الم راد ب ل ي ن حنب د ب أحم
اء     : يا أبا جعفر تعنيت؟ فقلت     : فسلمت عليه، فقال   ذا عن ه   . ليس ه ذا   : فقلت ل ا ه .. ي

د  اس يقت وم رأس، والن ت الي بن    أن رآن ليجي ق الق ى خل ت إل واهللا إن أجب ك، ف ون ب
ر                ،بإجابتك خلق من خلق اهللا     نعن خلق من الناس آثي م تجب ليمت  ومع   ، وإن أنت ل

اتق اهللا وال تجبهم إلى         ، وال بد من الموت    ،هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت         ف
ا     :ي أحمد  ثم قال ل   . ما شاء اهللا ما شاء اهللا      : فجعل أحمد يبكي وهو يقول     .شيء ا أب  ي

  ) ما شاء اهللا ما شاء اهللا: فجعل يقول.فأعدت عليه.  جعفر أعد علي ما قلت
 على طريقتهم، فيبطشون       إبداعاتهم في الحوار    ) المعتزلة(ويواصل أحباب أرآون    

دال                 سيف، وتمتليء السجون بالعلماء ب باآلخر، ويرغمون آل العلماء بالسوط أو ال
اء، ويسحب             من المجرمين، فال يستطيع مقا       ة إال أربعة علم ازن التنويري ومة الزن

شاريه من مفك                    ل إلى المأمون المعتزلي ومست ري أحدهم وهو اإلمام أحمد بن حنب
ل      :أحمد بن غسان(المعتزلة ابن أبي دؤاد وغيره، فيقول        ا وأحمد بن حنب  حملت أن
ال     في محمل على جمل يراد بنا المأمون       حس   قلبي ي   : لي أحمد    ، فلما صرنا قريب ق

ي وأنت ، وإن أت فإن أتى وأنا نائم فأيقطني، يأتي في هذه الليلة"رجاء الحصار"أن 
ه  ، فأشرف أحمد، فبينا نحن نسير إذ قرع المحمل قارع     .نائم أيقظتك   فإذا برجل يعرف

ا     ، وعليه عباءة قد شدها على عنقه      ، وآان ال يأوي المدائن والقرى     ،بالصفة ال ي  فق
ودا       ،يك له وافدا  أبا عبداهللا إن اهللا قد رض       فانظر ال يكون وفودك على المسلمين وف

ا هو ا       فيقولوا ، واعلم أن الناس إنما ينتظرونك ألن تقول       ،مشؤما م إنم لموت  ، واعل
ة ي  .والجن ال ل ذون ق ى البذي رفنا عل ا أش سان : فلم ن غ د ب ا أحم ي موصيك .. ي  إن

ي   ا عن ية فاحفظه ضراء  ،بوص سراء وال ي ال ب اهللا ف ى ا ، راق كره عل شدة  واش ل
ا قلت     ، وإن دعانا هذا الرجل أن نقول القرآن مخلوق فال تقل            ،والرخاء  فال   ، وإن أن

ي رآن إل الى ،ت ول اهللا تع أول ق ار " وت سكم الن وا فتم ذين ظلم ى ال وا إل  ".وال ترآن
 فلم يكن بأسرع أن خرج خادم وهو يمسح عن           ،فتعجبت من حداثة سنه وثبات قلبه     

ول ا أ:وجهه بكمه وهو يق ي ي م  عز عل ؤمنين سيفا ل ر الم داهللا أن جرد أمي ا عب ب
   . وبسط نطعا لم يبسطه قط،يجرده قط

ه وسلم الرفعت عن أحمد           :المأمون  ثم قال   وقرابتي من رسول اهللا صلى اهللا علي
ه ولحظ          .  القرآن مخلوق  :وصاحبه حتى يقوال   فنظرت إلى أحمد وقد برك على رآبتي
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ل          سيدي غر هذا الفاج    : ثم قال  ،السماء بعينيه  ر حلمك حتى يتجرأ على أوليائك بالقت
   . اللهم فإن يكن القرآن آالمك غير مخلوق فاآفنا مؤنته،والضرب

ل إال ونحن بصيحة وضجة                :قال رجاء  " وإذا   ، فواهللا ما مضى الثلث األول من اللي
د  ، صدقت يا أبا عبداهللا القرآن آالم اهللا غير مخلوق : قد أقبل علينا فقال    "الحصار  ق
   )١٩٥ - ٩ حلية األولياء - أمير المؤمنين مات واهللا

 من   جديدٌ وبدأ فصلٌ ،  اعتنق التوجه المعتزلي التنويري   وبويع المعتصم رحمه اهللا، ف    
   .االضطهاد للعلماء على يد التنويريين

ة           ة والنهاي فجاءهم الصريخ بموت المأمون        : (٣٣٢ – ١٠قال ابن آثير في البداي
د ولي        ، ففرحنا:أحمد قال ،في الثلث االخير من الليل   أن المعتصم ق ر ب م جاء الخب  ث

داد في         ،ن األمر شديد    ، وأ الخالفة وقد انضم إليه أحمد بن أبي دؤاد          ا إلى بغ  فردون
   .ذى آثير، ونالني منهم أسفينة مع بعض االسارى

وح في الطريق  ن ن د ب ود ومات صاحبه محم ه القي ان في رجلي ه وآ ، وصلى علي
ا في رمضان       حمد إلى     فلما رجع أ   ،أحمد داد دخله أودع في السجن نحوا من           ،بغ  ف

ين شهرا      ،ثمانية وعشرين شهرا   ين يدي          ، وقيل نيفا وثالث م أخرج إلى الضرب ب  ث
ود                    ،المعتصم ذي يصلي في أهل السجن والقي  وقد آان أحمد وهو في السجن هو ال

ه ي رجلي ي  )ف صال ف ر ف ن آثي ر اب م ذآ ل : ( ث ن حنب د ب ر ضربه أحم دي  ذآ ين ي ب
ال  )صمالمعت وده         (:  فق ا أحضره المعتصم من السجن زاد في قي ال أحمد  .لم م  :  ق فل

ة فحملت      ثم جاء   ، وحملتها بيدي  ،استطع أن أمشي بها فربطتها في السكة       وني بداب
ود       وليس معي أحد يمسكني فسلم      ،عليها فكدت أن أسقط على وجهي من ثقل القي

  ..........اهللا حتى جئنا دار المعتصم 
تم     :لي وعنده ابن دؤاد قال    ت على المعتصم فلما نظر إ     خلثم دعيت فأد    أليس قد زعم

ال لي  ؟! وهذا شيخ مكهل،أنه حدث السن   ه : فلما دنوت منه وسلمت ق زل   . ادن م ي  فل
 فمكثت ساعة ثم    ، فجلست وقد أثقلني الحديد    . اجلس : ثم قال  ،يدنيني حتى قربت منه   

ه وسلم         دعا إليه ابن عمك رسو      ا يا أمير المؤمنين إلى م     :قلت  ؟ل اهللا صلى اهللا علي
   .ن ال اله اال اهللاإلى شهادة أ: قال
 ، ثم ذآرت له حديث ابن عباس في وفد عبد القيس          . فإني أشهد أن الإله إال اهللا      :قلت

  .  فهذا الذي دعا إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:ثم قلت
ه آال    ،ثم تكلم ابن أبي دؤاد بكالم لم أفهمه    م أتفق ال المعتصم   ،مه  وذلك أني ل م ق :  ث

 ألم آمرك أن    .. يا عبد الرحمن   : ثم قال  ،ليكتعرض إ لوال أنك آنت في يد من قبلي لم أ        
د    : ثم قال . هذا فرج المسلمين   ، اهللا أآبر  : فقلت : قال أحمد  .ترفع المحنة  ا عب اظره ي  ن

رحمن ه.. ال رحمن  .آلم د ال ي عب ال ل رآن  : فق ي الق ول ف ا تق ه ؟ م م أجب ال. فل  : فق
م اهللا   : فقلت . فسكت ؟ ما تقول في العلم    : فقلت .أجبه :المعتصم رآن من عل  ومن  ، الق

نهم   ا فقالو . فسكت .زعم أن علم اهللا مخلوق فقد آفر باهللا        ر المؤمنين       : فيما بي ا أمي  ي
ان   : فقلت  . آان اهللا وال قرآن    : فقال عبد الرحمن   ، فلم يلتفت إلى ذلك    .آفرك وآفرنا   آ
م سكت؟اهللا وال عل وا يتكلمو. ف ا فجعل ا وههن ت،ن من ههن ؤمنين : فقل ر الم ا أمي  ي
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ه         ال ابن دؤاد  .أعطوني شيئا من آتاب اهللا أو سنة رسوله حتى أقول ب وأنت ال  :  فق
   ؟ال بهما وهل يقوم االسالم إ: فقلت.ال بهذا وهذاتقول إ

أتيهم من ذآر من ربهم محدث                       ا ي ه م ه بقول وجرت مناظرات طويلة واحتجوا علي
دمر آل              ،شيءوبقوله اهللا خالق آل      ه ت  وأجاب بما حاصله أنه عام مخصوص بقول

دع        : فقال ابن ابي دؤاد    ،شيء بأمر ربها    ، هو واهللا يا أمير المؤمنين ضال مضل مبت
ال ابن أبي        ؟ ما تقولون  : فقال لهم  .وهنا قضاتك والفقهاء فسلهم    ا ق ل م  فأجابوا بمث

ه       ثم في اليو   ، ثم أحضروه في اليوم الثاني وناظروه أيضا       .دؤاد م الثالث وفي ذلك آل
ه حججهم،     آان يعلو صوته عليهم    يهم ابن             ، وتغلب حجت تح الكالم عل إذا سكتوا ف  ف

ة     ، وآان من أجهلهم بالعلم والكالم     ،أبي دؤاد   ، وقد تنوعت بهم المسائل في المجادل
ا            ،وال علم لهم بالنقل    ردون االحتجاج به ار وي وا ينكرون اآلث  وسمعت منهم     ، فجعل

ه          ،ظن أن أحدا يقولها   مقاالت لم أآن أ    ل ذآر في  وقد تكلم معي ابن غوث بكالم طوي
ه          دة في ا ال فائ ره بم ا تقول     : فقلت    ،الجسم وغي م أن اهللا أحد       ،ال أدرى م  إال إني أعل

ه شيء،صمد يس آمثل م حديث، ول د أوردت له دار لا  فسكت عني وق ة في ال رؤي
وا عن بعض المحد        ، فحاولوا أن يضعفوا إسناده       ،اآلخرة ا      ويلفق ثين الحدثين آالم

 وفي غبون  ،ني لهم التناوش من مكان بعيد وهيهات وأ،يتساقون به إلى الطعن فيه    
 ، يا أحمد أجبني إلى هذا حتى أجعلك من خاصتي       :ذلك آله يتلطف به الخليفة ويقول     

ساطي  أ ب أقول.وممن يط اب اهللا  : ف ة من آت أتوني بآي ر المؤمنين ي ا أمي  أو سنة ، ي
روا          . عليه وسلم حتى أجبهم إليها     رسول اهللا صلى اهللا    يهم حين أنك واحتج أحمد عل
الى     ه تع ا ال يسمع وال يبصر وال يغني عنك شيئا                      " :اآلثار بقول د م م تعب ة ل ا أب  "ي

ا    " :وبقوله ه  "وآلم اهللا موسى تكليم ا فاعب            " : وبقول ه إال أن ا اهللا ال إل  "نيدإنني أن
ات     "آن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له         " :وبقوله  ، ونحو ذلك من اآلي

ة         اه الخليف تعمال ج ى اس دلوا إل ة ع ه حج م مع م له م يق ا ل الوا،فلم ر  : فق ا أمي  ي
داد              . هذا آافر ضال مضل    :المؤمنين راهيم نائب بغ ه إسحاق بن إب ال ل ر     : وق ا أمي  ي

   . ويغلب خليفتين،المؤمنين ليس من تدبير الخالفة أن تخلي سبيله
ال  .  وهو يظن أنهم على شيء       ، وآان ألينهم عريكة   ،بهفعند ذلك حمى واشتد غض     ق

 خذوه   : ثم قال  . طمعت فيك أن تجيبني فلم تجبني      .. لعنك اهللا  : فعند ذلك قال لي    :حمدأ
حبوه  وه واس د .واخلع ال أحم ذت: ق ت ، فأخ حبت وخلع اقبين  ، وس ي بالع يء ب  وج
ر  ا أنظ سياط وأن ل      ،وال ه وس لى اهللا علي ي ص عر النب ن ش عرات م ي ش ان مع م  وآ
ابين فقلت           ،مصرورة في ثوبي   ين العق ه وصرت ب ر المؤمنين       : فجردوني من ا أمي  ي

ال            ال ال يحل دم امريء مسلم يشهد أن      : (اهللا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق
ه إال اهللا إال بأحدى ثالث ه وسلم ) إل وت الحديث وإن رسول اهللا صلى اهللا علي وتل

ال اس( :ق ل الن ى يقول،أمرت أن أقات إذا ق حت ه إال اهللا ف ى وا ال إل ا عصموا من الوه
ذا      ) دماءهم وأموالهم  ر المؤمنين   ،فبم تستحل دمي ولم آت شيئا من ه ا أمي  اذآر  ؟ ي

ديك       ه أمسك    ؟وقوفك بين اهللا آوقوفي بين ي م  ، فكأن ه       ال  ث ون ل وا يقول ر     : يزال ا أمي  ي
فأقمت   ، فأمر بي فقمت بين العقابين وجيء بكرسي        ،المؤمنين إنه ضال مضل آافر    

م أفهم      أي الخشبتين فل داي وجيء    ،عليه وأمرني بعضهم أن آخذ بيدي ب  فتخلعت ي
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 : فجعل أحدهم يضربني سوطين ويقول له يعني المعتصم  ،بالضرابين ومعهم السياط  
دك  ع اهللا ي د قط وطين ،ش ضربني س ر في يء اآلخ ذلك ، ويج ر آ م اآلخ ضربني ، ث  ف

 وقام  ، الضرب يعود علي عقلي     فإذا سكن  ، وذهب عقلي مرارا   ،أسواطا فأغمي علي  
ه            م أجب ولهم فل دعوني إلى ق ون    ،المعتصم إلى ي وا يقول ة على       : وجعل  ويحك الخليف

 فأعادوا الضرب ثم جاء إلى     ، وأعادوا الضرب ثم عاد إلى فلم أجبه       ، فلم أقبل  .رأسك
 ثم أعادوا الضرب فذهب عقلي فلم ،الثالثة فدعاني فلم أعقل ما قال من شدة الضرب

ك من أمريأحس بال ه ذل ا في ،ضرب وأرعب م أشعر إال وأن  وأمر بي فأطلقت ول
ي        ن رجل اد م ت األقي د أطلق ت وق ن بي رة م امس     ،حج وم الخ ي الي ك ف ان ذل  وآ

ائتين         ه         ،والعشرين من رمضان من سنة إحدى وعشرين وم ة بإطالق م أمر الخليف  ث
ين سوطا          ،إلى أهله  ا وثالث انين سوطا     ، وآان جملة ما ضرب نيف ل ثم ان    وقي لكن آ

ر            ضربا مبرحا  ون آثي ا أسمر الل  شديدا جدا، وقد آان االمام أحمد رجال طواال رقيق
راهيم وهو                         ة إلى دار إسحاق بن إب ا حمل من دار الخالف التواضع رحمه اهللا، ولم
صائم أتوه بسويق ليفطر من الضعف فامتنع من ذلك، وأتم صومه، وحين حضرت               

:  القاضي وصليت في دمك؟ فقال له أحمد        صالة الظهر صلى معهم فقال ابن سماعة      
ا          ه جاءه الجرايحي             ..فسكت . قد صلى عمر وجرحه يثعب دم ا رجع إلى منزل  ولم

ه  ،فقطع لحما ميتا من جسده  سأل عن  وذلك أن  ، وجعل يداويه والنائب في آل وقت ي
را    دما آثي د ن ى أحم ه إل ان من ا آ ى م دم عل صم ن ه ،المعت ب عن سأل النائ ل ي  ، وجع

ذلك         ،علم خبره والنائب يست  ا شفاه اهللا      ، فلما عوفي فرح المعتصم والمسلمون ب  ولم
 ، وجعل آل من آذاه في حل إال أهل البدعة        ،بالعافية بقي مده وإبهاماه يؤذيهما البرد     

اذا ينفعك أن      : ويقول " اآلية ..وليعفوا وليصفحوا "وآان يتلو في ذلك قوله تعالى         م
ه           " : وقد قال تعالى   ،يعذب أخوك المسلم بسببك    أجره على اهللا إن فمن عفا وأصلح ف

وم        ليقم من أج   " : وينادي المنادي يوم القيامة    "ال يحب الظالمين   ره على اهللا فال يق
   "إال من عفا

 ، أحمد بن حنبل وهو رئيسهم :وآان الذين ثبتوا على الفتنة فلم يجيبوا بالكلية أربعة        
سابوري ومات في الطريق  د ي ن ميمون الجن وح ب ن ن د ب اد  ،ومحم ن حم يم ب ونع

د مات في سجن الواثق            ، وقد مات في السجن    ،الخزاعي ويطي وق و يعقوب الب  وأب
د    ،على القول بخلق القرآن    ال   )صر الخزاعي   وأحمد بن ن      ، وآان مثقال بالحدي و ق  أب

ة إال أربعة آلهم من أهل مرو                  : (مروزي العباس بن سعيد ال      م يصبر في المحن : ل
د بن نصر بن مالك الخزاعي، ومحمد بن نوح بن     أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا، وأحم      

دا               ا أحمد بن نصر        ميمون المضروب، ونعيم بن حماد وقد مات في السجن مقي فأم
بسم  "فضربت عنقه، وهذه نسخة الرقعة المعلقة في إذن أحمد بن نصر بن مالك                   

ام هارون            د اهللا اإلم ك، دعاه عب اهللا الرحمن الرحيم هذا رأس أحمد بن نصر بن مال
أبى إال       " الواثق باهللا "هو  و شبيه ف أمير المؤمنين إلى القول بخلق القرآن، ونفى الت

  )١٧٧ – ٥ تاريخ بغداد - المعاندة فجعله اهللا إلى ناره
ق  ولى الواث ى مستو ويت ويريين إل ة التن د المعتزل صل مستوى الحوار عن د وي ى ق

ر     أرواح أال هو هو قطع رؤوس وإزهاق        ،يعجب أرآون  دما ال     المخالف في ال أي عن
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داد       . يجدون ردا  اريخ بغ دادي في ت ال الخطيب البغ ومات محمد بن    : (١٧٧ – ٥ق
ل أحمد بن                          ل، والواثق قت أمون، والمعتصم ضرب أحمد بن حنب ة الم نوح في فتن

   )نصر، وآذلك نعيم بن حماد
اريخ اإلسالم         ل     : (١٨٧٥ – ١وقال صاحب ت ال حنب د اهللا يقول    : ق ا عب : سمعت أب

ان إذا رفع عني الضرب رجعت إلى نفسي، وإذا استرخيت                   ذهب عقلي مر    ارا، فك
أصابني ذلك مرارا ورأيته يعني المعتصم قاعدا في الشمس            . وسقطت رفع الضرب  

ال  . لقد ارتكبت في أمر هذا الرجل: بغير مظلة، فسمعته وقد أفقت يقول البن دؤآد   فق
ه حتى     . وجه يا أمير المؤمنين إنه واهللا آافر مشرك قد أشرك من غير           :  زال ب فال ي

ن     ه وال إسحاق ب م يدع ر ضرب، فل ي بغي ان أراد تخليت د آ د، وق ا يري صرفه عم ي
ال البن أبي دؤاد           : قال حنبل . إبراهيم عزم حينئذ على ضربي     وبلغني أن المعتصم ق

د اهللا        و عب ال ابن أبي دؤاد         : بعدما ضرب أب م ضرب؟ فق ين أو أربعة    : آ نيف وثالث
  .وثالثين سوطا

ان        : و عبد اهللا  وقال أب  اك       : قال لي إنسان ممن آ ة، أآببن ا على صدرك باري م آلقين ث
ال المروذي   : قال أبو الفضل عبيد اهللا الزهري     . على وجهك ودسناك   قلت وأحمد    : ق

يا مروذي أخرج  : قال" وال تقتلوا أنفسكم: "يا أستاذ، قال اهللا تعالى   : بين الهنبادين 
ر ة، فر  . انظ ة دار الخليف ى رحب ت إل الى   فخرج صيهم إال اهللا تع ا ال يح ت خلق أي

روذي  م الم ال له ابر، فق الم والمح ديهم واألق ون؟ : والصحف في أي أي شيء تعمل
ال    . ننتظر ما يقول أحمد فنكتبه  : قالوا   أخبره فق ا مروذي أضل    : فدخل إلى أحمد ف ي

  )هؤالء آلهم؟
ن  ال يختلف عن موقف أرآو         هذا هو موقف التنويريين من المخالف، وهو موقف         

بالط الفرنسي ذي تقرب من ال ا هو إسالمي، فاستجاب ال ى آل م د عل دافع الحق  ب
أى             " شيراك "إليديلوجية لرئيس الفرنسي     دال من أن ين وتعصبه ضد الحجاب، وب

أرآون بنفسه عن هذا الفعل اإلقصائي آمفكر يدعي الحياد والموضوعية والمنهجية 
سياسيين المؤدلجين ال           ات        العلمية، حشر نفسه ضمن ال مطالبين بنزع حجاب الفتي

الفرنسيات المسلمات، ورجح آفة المعارضين لحرية المرأة في ارتداء ما تشاء في              
ه اإلقصائي، فكتب فصال                       –فرنسا أم الحرية، وقد حاول أدونيس منافسته في فعل

ا   ر معن ا م زو     –آم ن الغ ا م المي نوع اب اإلس ر الحج سا أن تعتب ه فرن ب في   يطال
  .العسكري ال الفكري

الغزو الفكري والتفاعل                 وأنا أتعجب من هذه النوعية من المفكرين الذين يرحبون ب
اب    شار الحج رون انت م ال يعتب ه، ل ا      مع ة مم ى ثق سوا عل ط، أولي ا فق زوا فكري  غ

الم                  دأ بتنظيف الع شباب ب ارهم   م ينظرون له، أم أنهم يرون الجيل القادم من ال ن أفك
ا من      رد على                وال    . التخلف  التي أرجعتنا قرون ذهبي آ ام ال أجد أجمل من قول اإلم

و      وآذبه إدعائيته الفارغة تعالم أرآون و   اب العل ولي  : (١٦٢ –، حيث يقول في آت ف
رآن                     دعا الناس إلى القول بخلق الق ل، ف المأمون وآان متكلما عربت له آتب األوائ
ل أبي  ه مث ع من إجابت ة، وامتن ة ورهب ر رغب ه خلق آثي وتهددهم وخوفهم، فأجاب

ان  مس ه مصر، وعف ويطي فقي الم مصر، والب اد ع ن حم يم ب الم دمشق، ونع هر ع
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ة سواهم فسجنهم          ام، وطائف ل اإلم م ينشب أن     .محدث العراق، وأحمد بن حنب م ل ث
مات بطرسوس ودفن بها ثم استخلف بعده أخوه المعتصم، فامتحن الناس، ونهض            

م يجبهم،   بأعباء المحنة قاضيه أحمد بن دؤاد، وضربوا اإلمام أحمد ضر  با مبرحا فل
من أراد أن يتأملها ويدري ما ثم آما ينبغي، فليطالع           .. وناظروه وجرت أمور صعبة   

م، أو                    دع الناس من شره، وليسكت بحل الكتب والتواريخ ،وإال فليجلس في بيته وي
م         ا ال تعل م أن تقول لم : لينطق بعلم، فلكل مقام مقال، ولكل نزال رجال، وإن من العل

  ) أعلماهللا ورسوله
اريخ، ال سيما وأن آل ه                   وبعد ذه  فأي أمانة علمية يتمتع بها أرآون في نقله من الت

ولي المتوآل           ل ت اء،   بالمصائب جرت قب ة خلف ة         ثالث ه المعتزل  وأي عقل يتحدث عن
ا       ذين ي     ،ويقدمونه على النقل مهما آان قطعي دما يفحمهم         وهم ال ولهم عن دون عق فق

وا رؤوس العلماء             ويقارعهم الحجة بالحجة، وأ      الخصم د قطع اآلخر وق اء ب ي احتف
ل    ه، ب ون ب ا اليؤمن ول م ى ق وهم عل سياط وأرغم ودهم بال لخوا جل وسجنوهم وس

م   بهمنعوهم حتى من السكوت، وأرغموهم على النطق بغير ما يؤمنون  ، وهو أمر ل
افقين          رآن فضح            يفعله النبي صلى اهللا عليه وسلم مع المن ة، رغم أن الق  في المدين

اف دتهمالمن ضح عقي رهمقين وف اهم وآف ماه ونواي ة س ورة آامل ي س ورة ا ف  س
   : أساليبهم التي تشبه أساليب أرآون وأمثاله، فقال فاضحًا)المنافقين(
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا واهللا يعلم إنك لرسوله واهللا يشهد       (

ا         اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن       " ١"إن المنافقين لكاذبون   سبيل اهللا إنهم ساء م
ون انوا يعمل م ال يفقهون  " ٢"آ وبهم فه ى قل ع عل روا فطب م آف وا ث أنهم آمن ك ب ذل

أنهم خشب مسندة                  " ٣" ولهم آ وا تسمع لق وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقول
وإذا قيل " ٤"يحسبون آل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم اهللا أنى يؤفكون     

تهم يصدون وهم مستكبرون            لهم تعالوا يستغفر لك    م رسول اهللا لووا رؤوسهم ورأي
سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر اهللا لهم إن اهللا ال يهدي   " ٥"

قين  وم الفاس ى   " ٦"الق د رسول اهللا حت ن عن ى م وا عل ون ال تنفق ذين يقول م ال ه
  "...)٧ "ينفضوا وهللا خزائن السماوات واألرض ولكن المنافقين ال يفقهون

م   ل ت سجنهم، ب ذيبهم وال ب صائهم وال بتع أمر بإق ا ال ت افقين، لكنه ات تفضح المن آي
ا      التعامل معهم آمسلمين، لهم آل الحقوق، وال يطالبون بكل الواجب          ات، رغم هول م

  .يقولون وشناعة مؤامراتهم مع األجنبي والعدو
ون والليبراليون من وها هو أرآون وبعد أن عجزت ألمانيا والمستشرقون والعلماني        

ه خسارة من             .. إثبات تزوير القرآن   هاهو أرآون يتقدم بمشروع مضحك يعوض في
ال تيأسوا ياسادتي، إذا آنا قد فشلنا في إيجاد نسخة أخرى : سبقوه، وآأنه يقول لهم

رآن،  ل    وللق ل أناجي صاحف مث اد م ن إيج ا ع ا عجزن وق  (إذا آن رقص ول ى وم مت
، وإذا آان القرآن    )السامرية والتوراة العبرية وغيرهما   التواراة  (و) ويوحنا وغيرها 

م                   نجح في الوصول إلينا مصحفا عربيا واحدا، فلم ال نجعل هذه الميزة هي العيب، ل
ة             ال نقول إن   راء، وهو أسلوب المناآف ل على عدم الث  هذا التفرد في القرآن هو دلي

ة، وتحو   الذي يستخدمه من أراد الحط من صفات خصمه           ا  اإليجابي  إلى سلبية،     يله
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اء، والصدق                   التهور والغب ذير والبالهة، والشجاعة ب آمن يصف آرم خصمه بالتب
وفي الجانب اآلخر يضفي اإليجابية  وهكذا، ...لسذاجة والسطحية، والذآاء بالخبثبا

دبير و، فالبخل اقتصاد    على آل صفة سلبية    اء وحيطة، والكذب          ت  دهاء ، والجبن ذآ
    ..، وهكذاوبعد نظر

ل                   أرآو دا وجود وحي مدون، ب  ن من هذه النوعية، فهو يدعي أن اهللا لم يفترض أب
، هكذا جعل التدوين والتوثيق العلمي ألهم نص           إن تدوين القرآن أضر باألمة     يدعي

دنيا ي ال ا  ،ف ة عشر قرن دة أربع ه لم اظ علي ل تطرف   والحف ر شرعي، ب ال غي  عم
            .فوصفه بأنه أضر باألمة

  
   أرآون العلميةنماذج من خوارق

ه وافتراضاتهمن أراد أن يكشف  اوز تنظيرات ي فليتج ر عرب يس عمق أي مفك ، فل
ر اك أآث راهن اب و  تنظي ن الكت وع م ذا الن ن ه رة م ة  ثرث د ضرب األمثل نهم عن ، لك
ه       ضرب األمثلة من واقعهم وا     ..ينكشفون ذي يتناولون ا مر   ،لواقع أو الماضي ال  آم

د أن    ونيس والعظم،  معنا عند الحديث عن طرابيشي وأد     ا المستقبل فأعتق ال أحد   أم
د وجهات            سيعرض مستقبله للخطر باإلنصات إلى آُ      ال واحد يؤي ديهم مث تاب ليس ل

   .نظرهم
ة      سة الديني ة المؤس ن ممانع انيين ع ذة العلم د تالم دث أح وم تح ي ذات ي دى ف إح

ع الذي يجري    المذي وآشوفاتها وتقنيتها، ولما طلب    مع العلم الحديث      العربية بلدانال
ردد  ، وتلفت وتنحنح  ذهل..ما يقولالمقابلة معه أن يضرب مثال على     د ت  أخرج   وبع

ال  ..آلمات تدينه  دال من التلسكوب              :  ق العين المجردة ب ة هالل رمضان ب آنت   .رؤي
سيارات         ائرات وال ع الط اطي م رم التع ة تح سة الديني يقول أن المؤس ه س أظن

راع     والكومبيوتر ه يتحدث عن شيء ليس            و  واالآتشاف،  ، أو أنها تحرم االخت إذا ب
انيين اتمن هموم العلم اهم وال اهتمام ا أثاره وع من ، وهي سخافات طالم ذا الن  ه

اداتهم ب  ل من اب، مث ال     الكت ون إقف م يتمن ع أنه صالة م ي ال ال ف رأة للرج ة الم إمام
اء والمجانين ع   )دليال مبهراً ( يقدم )أرآون(وهذا أحدهم   . المساجد لى   يليق باألغبي

    :أن القرآن ليس من آالم اهللا
  

  الكاللة
ات     أخذ: ه بلعبة غبية تتلخص بالتالي    أن يستغفل عقول قرائ   أراد أرآون     آية من اآلي

 اعتبر، م القرآن قراءتها، ثم طلب ممن ال يتعاطى مع والتشكيلجردها من الحرآاتو
ه قراءتها،  لوحي، أما من يحفظ اآلية أو من سبق ل         القراءة الصحيحة ل   قراءتهم هي 

وَرث       : (قوله تعالى وهذه اآلية هي    .. .فإنه يقرأها آما في المصحف     ان رجل ُي وإن آ
  )آاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس

د    ي النق اء ف ا ج ون آم ول أرآ ى   : (١٢٥يق شكولة عل ر م ة غي ذه اآلي فعرضت ه
ة اطقين بالعربي رآن عن ظ . الن وا الق ذين حفظ شفت أن ال ا  فاآت ون آم ب، يتل ر قل ه

ل        ى األق ري عل ذ الطب مي من صحف الرس ي الم ت ف ذين ال   . فرض ك ال ن أولئ ولك
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ة،                ة للغة العربي اءة القواعدي ب، ويخضعون فقط للكف يحفظون القرآن عن ظهر قل
  ")يختارون دائمًا القراءات المرفوضة في التفسير األرثوذآسيه

د على الل ذي يعتم وم أي ويقول أرآون أن العقل الفطري ال ار المبني للمعل ة اخت غ
  .التفسيري قرأه بالمبني للمجهول آما في القرآنوأن العقل ) ُيوِرث(

، أال يفهم  لية هذا الرجل مأخوذة بالتفاهاتهذا الهراء األرآوني يجعلني أجزم أن عق   
رأ     ، أن أي فعل مبني للمجهول إذا قريء دون تشكيل              تعيسالالكاتب  هذا    سوف يق
  ..!!! ما الذي تحويه جمجمتك!! هذه الدرر يا أرآون للمعلوم، مامبنيا

رب  ن الع ن م ـ م ات آ رأ آلم ا  :  يق دفع، وغيره رآض، ي م، ي شرب، يرس ة .. ي مبني
رةللمجهول شاهدتها ألول م د م ال  .  عن ل األفع ي أن آ ون يعن ة أرآ ذ بمقول إن األخ

  .المبنية للمجهول في الكتب السابقة ودوواين الشعر مبنية للمعلوم
ا اك من    أ:ثاني دة، فهن راءة واح ى ق اهم عل اق من أنتق اء اتف راء ادع يس من اله ل
اك من سيقرأها       : يورَّث، وهناك من سيقرأها     : سيقرأ ورِّث، وهن اك    : ي وِرث، وهن ي

ة الكريمة في              لقد .من سيقرأها آما في القرآن      أوقعته ثرثرته البلهاء حول هذه اآلي
 فهو يتهم تي تكتبه وتملي عليه، فضحت إيديلوجيته ومواقفه ال،تناقضات وإشكاالت

ه هو من حرف قراءت  ه اهللا بأن ري رحم ةهالطب دعي أن  األرآوني ل يتطرف وي ، ب
ا سرا دون تحدي                    ة معنى محددا بإبقائه د أن يكون للكالل د، وال أدري   الطبري ال يري

ل   ذا الرج د ه اذا يري راءة،    !م سيري الق ري تف ول أن الطب رة يق سر   فم ه مف أي ان
رآن،  ذا يللق ول وه رة يق ة، وم دد لآلي سير مح ه عن تف دم بحث اقض ع د :ن ه يري  إن

ا   ى معناه يم عل سيري       التعت ه تف اقض آون ذا ين ان، وه دعيم اإليم ة لت ون حج  لتك
ر      سطاته ويق اقض سف ود لين م يع راءة، ث ف   "الق وت دون أن يخل رء إذ يم أن الم

ة         وراءه طفًال، ف   ة من حاالت الكالل م يعود مرة أخرى بع          "ذلك يمثل حال د فشله   ، ث
ري،     بما فسره  هاريفسل ام الطب القرآن،        اإلم رآن ب ة        أي بتفسير الق ة مختل أي عقلي  ف

  .تكتب هذا الرجل
والطبري ( :١٢٧ -نقد العقل اإلسالمي عند أرآون     " في آتاب " الفجاري".د يقول  

دًا    سليم، معتم ذوق اللغوي ال ع ال راءة المتعارضة م ى الق ون عل ح في نظر أرآ يل
ذي  اع ال ة   ال"اإلجم ة والقانوني ات الالهوتي يم الرهان اء تقي سه عن ف نف يكل

ة              واالقتصادية المترتبة على حذف قراءة معينة تبدو أآثر صحة ومنطقية من الناحي
ة "آما يلح الطبري على عدم توضيح معنى              ". اللغوية د        "آالل د أن يعق ، فهو يري

ة  ل آلم سألة ليجع ة"الم وحي" آالل ورد أحا. من أسرار ال ان ي ذلك آ ر ول ث تق دي
غموضها ويتجاهل األحاديث التي تقر شرحها، وغايته التعتيم على المعنى القرآني             

تح   البديهة األولى التي نستخلصها من هذه األحاديث التي                "إذ إن   . الواضح المنف
اء آلمة            سلة إلبق ة "أوردها الطبري هي محاولته المستب ألن (...) دون معنى  " آالل

سابق      مكانة الكاللة تبدو محدثة لوض    ر نظام اإلرث العربي ال ع جديد يؤدي إلى تغيي
  ". تغييرًا جذريًا
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بت ثالثة عشر خبرًا من التراث تقدم تفسيرًا مختلفًا لكلمة   ويدلل أرآون على ذلك فيث    
ة" د فرضه ". آالل ذي يري سير ال ا تخالف التف ًا، ألنه ا جميع ري يهمله . ولكن الطب

 .واحدولذلك فهو يحرص على تثبيت التفسير على خط 
ة ارتباطه    . فالطبري، إذن، من الذين لم يفهموا تاريخية الوحي        آما لم يفهموا حقيقي

المطلق       ة مرتبطة ب ًا وحقيق ًا متعالي ولكن أرآون   . بالواقع واإلنسان، بل فهمه خطاب
وهره     ي ج اريخي ف اب ت وحي خط رى أن ال ام اإلرث،    . ي ر نظ ى تغيي عى إل د س وق

  . فسير معنى الكاللة وإزالة غموضهاوالدليل أن الرسول نفسه أآد على ت
سيري   ل التف ان العق ة "وإذا آ ة"أراد لكلم ل   " آالل ددة، وأن تظ ر مح ل غي أن تظ

شأ اهللا أن يكشفها لإلنسان ألن غموضها                   م ي مرتبطة بمجال األسرار والغيب التي ل
د استعراض           "يصبح حجة لتدعيم اإليمان والثقة بمقاصد اهللا        ر، بع إن أرآون يق ، ف

ات،  األحاد ذلك اآلي ة وآ شرح الكالل ي ت رء إذ يموت دون أن يخلف "يث الت أن الم
  ".وراءه طفًال، فذلك يمثل حالة من حاالت الكاللة

ات التي تشرح ذلك          ات  "وقد تناول بالتحليل عددًا من اآلي ، ١٨٢، ١٨٠،١٨١اآلي
ر إذا             " من سورة النساء    ٢٤٠ ا أآث ة التي يرى أن الرسول يرجع إليه ، إال أن اآلي

ه              : " سئل عن الكاللة هي    يستفتونك قل اهللا يفتيكم في الكاللة إن امرؤا هلك ليس ل
ين                              ا اثنت إن آانت د ف ا ول م يكن له ا إن ل ا ترك وهو يرثه ولد وله أخت فلها نصف م
ين                   ين يب ل حظ االنثي فلهما الثلثان مما ترك، وإن آانوا اخوة رجاًال ونساء فللذآر مث

  .انتهى)" من سورة النساء١٧٦اآلية" "شيء عليماهللا لكم أن تضلوا واهللا بكل 
  :العبارات السابقة تعرية لعقلية أرآون ودارسه الفجاري في نقاط منهافي 

هو تحامل على عبقرية هذا الرجل      ، و تحامل أرآون على اإلمام الطبري رحمه اهللا       -
ا يوافق م               ه عم ه  الفذ وأمانته العلمية، فالطبري ليس آأرآون في انتقائيته وبحث يول

التعليق،                    سند، ال ب وال العلماء بال ى، ينقل أق وأهواءه، إنه موسوعة التفاسير األول
ه      ، أو حتى  ابن عباس قال   أو   ، قال ابن مسعود   :فهو ال يقول    قال النبي صلى اهللا علي

رهم     :، بل ال يقول هكذا ودون ذآر لمصدر نقله    ...وسلم ادة وغي ال مجاهد وقت من   ق
ى،           ووثائقه   إنه يذآر مصادره     .العلماء ة بالدرجة األول ه توثيقي بالسند، أي أن مهمت

د، وأرآون من  ديل هي النق اء الجرح والتع ات والحديث وعلم اد الرواي ومهمة نق
ديل، ومناهجه وطرق اآتشاف                  خالل قراءتي له من أجهل الناس بعلم الجرح والتع

وم ا              ا العل ة  علله، وهي مناهج سنتعرف على عظمتها ودقتها التي تشبه فيه لتجريبي
صل   ي ف ا ف اني (تمام المي الث نص اإلس د ال انيين دون  ) نق ل العلم ه آ ذي يجهل وال

  .   استثناء، مما ورطهم في مجازفات ومغامرات غير علمية بالغة السخف
وان،       :أوالحول هذه اآلية، فهو     أعود للطبري وما نقله      اني آعن يأتي بمعنى من المع

، أو الصحابة ل النبي صلى اهللا عليه وسلم سواء من قو،ثم يدرج تحته من قال بذلك
  .أو حتى من العلماء، وهو ما يسمى بالتفسير بالمأثور

 الرأي األول ضعًااو) ٦٢٤ – ٣تفسير الطبري  (ابقةقال الطبري في معنى اآلية الس
  .هي ما خال الوالد والولد: فقال بعضهم :آعنوان فيقول

  .ذآر من قال ذلك: قولفي ثم يضع الطبري عنوانا آخر هو من قال ذلك
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ا                ة توثيق التي يفعله ثم يبدأ بأبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما، والمدهش في عملي
ة    ، بل   )تعليق الخبر (ـرواة السنة ومنهم الطبري عدم االآتفاء ب       يتجاوزونه إلى عملي
ا  . يزة يقفز عليها أرآون وأمثاله توثيقية فريدة على مستوى العالم، وهي م       يقفزونه

قال أبو  : نهم وتفضح مواقفهم المسبقة ودوافعهم المبيتة، فالطبري ال يقول        ألنها تدي 
ة،               ة متهالك بكر وقال عمر، بل يذآر وثائقه ومصادر أخباره مهما آانت قوية أو تالف
ا        ه ويتغاضى عم ل إلي ا يمي ورد م ضعيف، وال ي القوي ويطمس ال ي ب ه ال يكتف إن

وهذه هي    .  تلك األسانيد والمتون      فحصمهمة  يخالفه، تارآا لنقاد الجرح والتعديل      
   : مصادره عن أبي بكر وعمر

ال حدثني عل         -١ سكوني ق د بن شجاع ال ي بن مسهر عن عاصم عن     حدثنا الولي
ه        : الشعبي قال  ان                : قال أبو بكر رحمة اهللا علي إن آ ا ف ة رأي د رأيت في الكالل إني ق

ه  ده ال شريك ل ن اهللا وح أ ،صوابا فم ك خط شيطا وإن ي ن ال ي وم ه فمن ن واهللا من
إني : ا استخلف عمر رحمة اهللا عليه قال فلم،أن الكاللة ما خال الولد والوالد: بريء

  .ألستحيي من اهللا تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر في رأي رآه
ال         -٢ ا عاصم األحول ق حدثنا  حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرن

أقول فيها برأيي فإن آان صوابا فمن : في الكاللة أن أبا بكر رحمه اهللا قال : الشعبي
ال      : هو ما دون الولد والوالد قال       : اهللا   ان عمر رحمه اهللا ق ا آ إني ألستحيي   : فلم

  .من اهللا أن أخالف أبا بكر
شعبي               -٣ : حدثنا يونس بن عبد األعلى قال أخبرنا سفيان عن عاصم األحول عن ال

  .الكاللة من ال ولد له وال والد:  عنهما قاال عمر بن الخطاب رضي اهللاأن أبا بكر و
آان عمر  :  عن عمران بن حدير عن السميط قال       حدثنا ابن وآيع قال حدثني أبي      -٤

ا وهو يق سر فخرج يوم الرجال أي ه ق ديرها إال أن ذا ي ده هك أتى علي حين : ول بي
  .ولست أدري ما الكاللة أال وإن الكاللة ما خال الولد والوالد

ال   ابن وآيع قال حدثنا أبي عن سفيان      حدثنا   -٥ :  عن جابر عن عامر عن أبي بكر ق
  .الكاللة ما خال الولد والوالد

  :ثم يذآر الطبري أقوال ابن عباس من مصادرها عنه، فيقول
ن الحسن بن محمد عن        حدثني يونس قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار ع          -١

  .لدالكاللة من ال ولد له وال وا: ابن عباس قال
حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن                   -٢

  .الكاللة من ال ولد له وال والد: دينار عن الحسن بن محمد عن ابن عباس قال 
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن    -٣

  .الكاللة ما خال الولد والوالد: ل الحسن بن محمد ابن الحنفية عن ابن عباس قا
حدثنا ابن بشار و ابن وآيع قاال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي عن إسرائيل          -٤

  .عن أبي إسحق عن سليم بن عبد عن ابن عباس بمثله
د                    -٥ حدثنا ابن وآيع قال حدثنا أبي عن إسرائيل عن أبي إسحق عن سليم بن عب

  .لة ما خال الولد والوالدالكال: السلولي عن ابن عباس قال 
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ة بن صالح عن                       -٦ ال حدثني معاوي د اهللا بن صالح ق حدثني المثنى قال حدثنا عب
ة أو امرأة            { : علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله          } وإن آان رجل يورث آالل

  .الكاللة من لم يترك ولدا وال والدا: قال 
  :مصادره عنه، فيقولثم يذآر الطبري أقوال التابعي سليم بن عبد موردا 

و األحوص عن أبي إسحق عن               -١ ال حدثنا أب د المحاربي ق حدثني محمد بن عبي
ه            : سليم بن عبد قال      دا أن دا وال وال دع ول م ي وا أن من مات ول ما رأيتهم إال قد اتفق

  .آاللة
حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق  -٢

ال    عن سليم بن عبد    د وال                   :  ق ه ول ذي ليس ل ة ال وا أن الكالل د أجمع تهم إال ق ا رأي م
  .والد
ال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن                      -٣ حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ق

  .الكاللة ما خال الولد والوالد: سليم بن عبد قال 
حدثنا ابن وآيع قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أبي إسحاق عن سليم بن                      -٤

  .إذا لم يدع الرجل ولدا وال والدا ورث آاللة: أدرآتهم وهم يقولون : عبد قال 
  : قتادة مع مصادره عنه فيقولثم يذآر قول التابعي 

ه                   -١ ادة قول { : حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قت
 وال والد ال أب وال جد  والكاللة الذي ال ولد له} وإن آان رجل يورث آاللة أو امرأة    

  .وال ابن وال ابنة فهؤالء اإلخوة من األم
  : فيقول بن عتيبة الحكمالتابعي الصغير ثم قول 

ال في            -١ م ق حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحك
   .ما دون الولد والوالد: الكاللة 

  :ثم قول التابعي ابن زيد
د        : برنا ابن وهب قال قال ابن زيد        حدثنا يونس قال أخ    -١ ه وال الكاللة آل من ال يرث

  .وال ولد وآل من ال ولد له وال والد فهو يورث آاللة من رجالهم ونسائهم
  :ثم قول مجموعة من التابعين ومصداره عنهم فيقول

ادة و                          -١ ا معمر عن قت ال أخبرن رزاق ق د ال ا عب ال أخبرن حدثنا الحسن بن يحيى ق
  .الكاللة من ليس له ولد وال والد:  إسحاق قال الزهري و أبي

حدثنا ابن وآيع قال حدثنا محمد بن محمد عن معمر عن الزهري و قتادة و أبي                 -٢
  .إسحاق مثله

ال آخرون    : يحمل رأيا آخر فيقول     ثم يضع الطبري عنوانا    د       وق ا دون الول ة م   الكالل
ل من رواي              ،وهذا قول ابن عباس     اه قب ذي ذآرن ر ال ه       وهو الخب ه  : ة طاوس عن أن

  ورث اإلخوة من األم السدس مع األبوين
رأي، مع          اسمثم يذآر الطبري    . الكاللة ما خال الوالد   : وقال آخرون    ذا ال ال به   من ق

  .ذآر من قال ذلك:  فيقوله عنهدر مص بذآرتوثيق ذلك القول
ال          -١ م عن    : حدثنا ابن المثنى قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة ق سألت الحك
  .فهو ما دون األب: كاللة قال ال
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ل م ينتق ارسث ة، ليم وال أهل اللغ ى أق ري إل سير اللغوي  الطب المباشر، وهي  التف
د أسباب                  درجة تأتي بعد التفسير التوقيفي من النبي صلى اهللا عليه وسلم وأيضا بع
ل       اب أي تأوي ال غي ي ح رآن ف ي للق سير الطبيع و التف ة ه سير باللغ زول، والتف الن

دهم            توقيفي مع  تمد على الوحي، وهو في الحقيقة تفسير الصحابة والتابعين ومن بع
ا                  ه يمارس عمال توثيقي والهم، فإن عند التدقيق، وإذا آان ابن جرير يروي بالسند أق
ل أرآون                        تهم من قب ل الطبري هذه ال ذا فتحمي غير مسبوق في أي أمة من األمم، ل

ذا اإل             ا له ر       نجا تدل على ضيق أفقه والمواقف التي يحمله وثيقي اإلسالمي غي ز الت
ل         ل والجه ه التحام ي وج فعة ف د ص وي يع سير اللغ راد التف ا أن إي سبوق، آم الم

   األرآوني، فهاهم اللغويون قبل الطبري يبدون 
ا للتفسير اللغوي فيقول       الطبريأعود البن جرير   ذي يضع عنوان واختلف أهل   :  ال

ال بعض البصريين     . العربية في الناصب للكاللة    ة { إن شئت نصبت       :فق على  } آالل
ستغ } آان{، وإن شئت جعلت من صفة الرجل} يورث{وجعلت } آان{خبر   ني عن  ت

ت نصب   ع وجعل ر نحو وق ة{الخب ى} آالل ال أي عل ال :  الح ا يق ة آم ورث آالل : ي
  . يضرب قائما

ه ضهم قول ال بع ة {:وق ر } آالل ان{خب وارث  } آ ا ال ة وإنم وروث آالل ون الم ال يك
ة   والصواب من القول في ذلك عندي أن الكال          :ين الطبري رأيه قائال    ثم يب  .الكاللة ل

ه       ر  } يورث {: منصوب على الخروج من قول ان {وخب ة وإن  و الكال} يورث } {آ ل
ن    الخروج م صوبة ب ت من ورث{آان ى    } ي ن عل ال ولك ى الح صوبة عل ست من فلي

ة  وإن آان رجل يورث متكلله الن :  من معنى الكالم ألن معنى الكالم      المصدر سب آالل
  .عليه} يورث{ذآر متكلله اآتفاء بداللة قوله ثم ترك 

ه             ا، ومدرجا تحت ثم يتعمق الطبري ويأتي بتفسيرات آلمة آاللة فقط، واضعا عنوان
ة {واختلف أهل العلم في المسمى       :قوائم من يقول بذلك آما فعل سابقا، فيقول         }آالل

ده         الكاللة الموروث وهو الميت نفسه يسمى         : فقال بعضهم  ر وال ه غي ذلك إذا ورث ب
  :ذآر من قال ذلك . وولده

ب    -١ دثنا أس ال ح ضل ق ن المف د ب دثنا أحم ال ح ن الحسين ق د ب دثنا محم اط عن ح
  .الذي ال يدع والدا وال ولدا: السدي قولي في الكاللة قال

 األحول عن طاوس عن ابن      حدثنا ابن وآيع قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان           -٢
ا قلت   : ، فسمعته يقول  خر الناس عهدا بعمر رحمه اهللا   آنت آ : عباس قال  . القول م

  .الكاللة من ال ولد له: وما قلت؟ قال: قلت
 عن   حدثنا ابن وآيع قال حدثنا أبي و يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق               -٣

  .الكاللة من ال ولد له وال والد: سليم بن عبد عن ابن عباس قال
انوا إخوة أو أخوات أو    ،ورثة الذين يرثون الميت  الكاللة هي ال : وقال آخرون   إذا آ

  .غيرهم إذا لم يكونوا ولدا وال والدا على ما قد ذآرنا من اختالفهم في ذلك
  :ذآر من قال ذلك .بل الكاللة الميت والحي جميعا: وقال آخرون

د  حدثني يونس قال   -١ د     :  أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زي ذي ال ول ة الميت ال الكالل
  . هذا يرث بالكاللة وهذا يورث بالكاللة، أو الحي آلهم آاللة،له وال والد
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ه وسلم               ثم يبين رأيه في معنى الكاللة داعما قوله بأدلة من قول النبي صلى اهللا علي
ه  : قال أبو جعفر     :وتطبيقه العملي، فيقول   والصواب من القول في ذلك عندي ما قال

   : وذلك، الميت من عدا ولده ووالده وهو أن الكاللة الذين يرثون،هؤالء
إنما ! قلت يا رسول اهللا : ناه عن جابر بن عبد اهللا أنه قاللصحة الخبر الذي ذآر -١

  يرثني آاللة فكيف بالميراث ؟ 
ة عن ابن عون         حدثني يعقوب بن إبراهيم    : وبما -٢  عن عمرو    قال حدثنا ابن علي

ال  ق الرقيق  آنا مع حميد بن عبد الرحمن في سو        :بن سعيد قال   دنا      : ، ق ام من عن فق
الوا    هذا آخر ثالثة من   : ثم رجع فقال   ذا الحديث ق مرض سعد   : بني سعد حدثوني ه

ه وسلم يعوده            : بمكة مرضا شديدا،   ال  فأتاه رسول اهللا صلى اهللا علي ا رسول   :  فق ي
  .ال : لة فأوصي بمالي آله ؟ فقال اهللا لي مال آثير وليس لي وارث إال آال

ال حدثنا إسحا            حدثني يعقو  -٣ ق بن سويد عن       ب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية ق
ال          جا: العالء بن زياد قال    ه فق إني شيخ وليس لي        : ء شيخ إلى عمر رضي اهللا عن

  .ال: ، أفأوصي بثلث مالي؟ قالوارث إال آاللة أعراب متراخ نسبهم
ة ا                     ا ورث ة وأنه ا في معنى الكالل ا قلن لميت دون   فقد أنبات هذه األخبار عن صحة م

  .الميت ممن عدا والده وولده
الطبري  واال   إذا ف ورد أق دما ي ة، وعن سنة واللغ القرآن وال رآن ب سير الق أخوذ بتف م

ل يرجح             ويحاول ما أمكن استقراءها،    أخرى، فإنه يوثقها   ا، ب  لكنه ال يلزم نفسه به
ة،            ده اللغ سنة وتؤي رآن وتفصله ال را تفسيره    ما يفسره الق دم أخي د ق  وترجيحه  وق

 ألنه يؤمن أن القرآن آالم اهللا المنزل على نبيه، وليس آأرآون الذي             لمعنى الكاللة، 
ذلك ر ب ا أن جهود الطبري ومنهجه العلمي يكشف آذب أرآون  وبرفضهيكف ، آم

ة "الطبري يلح على عدم توضيح معنى         (عليه بقوله أن     د        "آالل د أن يعق ، فهو يري
ة  ل آلم سألة ليجع ة"الم و" آالل ر  . حيمن أسرار ال ث تق ورد أحادي ان ي ذلك آ ول

غموضها ويتجاهل األحاديث التي تقر شرحها، وغايته التعتيم على المعنى القرآني             
تح   البديهة األولى التي نستخلصها من هذه األحاديث التي                "إذ إن   . الواضح المنف

  )دون معنى" آاللة"أوردها الطبري هي محاولته المستبسلة إلبقاء آلمة 
ف بل ن     ال أدري آي ه م ا نقلت ا آم دليل أمامن ة، وال ذه الدرج أرآون ه ة ب ت الوقاح غ

   . فالطبري ال يخطيء المخالف حتى مجرد التخطئة.تفسيره
  

  التالعب ليس حكرا على أرآون
م        انيين، إنه ن العلم يه م ون ودارس ي أرآ اء مترجم و غب ك فه ن ذل ى م ا األده أم

ذا   ة، فه ة مزعج سوخون لدرج اري.د"مم ار الفج ف آ" مخت اب مؤل ل (ت د العق نق
ون  د أرآ ري   ) اإلسالمي عن ول الطب سابق ح ون ال ذب أرآ دا آ ا ومؤي ول معقب  ،يق

اء هاشم صالح ص     اء يفوق غب دلل أرآون على ذلك فيث   : (١٢٦وبغب ة  وي بت ثالث
ًا لكلمة              دم تفسيرًا مختلف ة "عشر خبرًا من التراث تق ا      ". آالل ولكن الطبري يهمله

  )يريد فرضهجميعًا، ألنها تخالف التفسير الذي 
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ة "وال أدري أيهما أآذب وأغبى، فأرآون يقول إن الطبري ال يريد تفسيرا لـ                "الكالل
الي والعظمة،                    دا من التع رآن مزي بل يريد ترآها مبهمة غامضة آي تضفي على الق

ة   اريف لكلم ل التع ل آ ري يهم ول إن الطب ة"ودارسه يق د فرض " الكالل ه يري ألن
ذي   دليلال  و ،معنا من نقوالت الطبري، ثم ترجيحه     وأعتقد أن ما مر     . تفسير محدد   ال

  .   آفيل بكشف حجم االدعاء والكذب والتعالم عند هذين الرجلين به ترجيحهيؤيد
ة مقيت في شعوذات أرآون    الشيء ال  راءة        اإليديلوجي ل في ق زه على الجمي  هو قف

ة للن        أحرى بأرآون أن يتساءل ع       الطبري للنص، فقد آان    ة ملفت ة لغوي ظر،  ن ناحي
ا  وهي لفتة    ا       ، الطبري  لم يقفزه دها وطرحه ل وقف عن ردد ب ، مع أن األولى    دون ت

  . بأرآون الذي يدعي المعرفة باللغة الفطرية أن يطرحها
ري  ال الطب يق سيره   ف ل  ( :٦٢٤ – ٣تف ال قائ إن ق ل  : ف ف قي ه أخ أو : "وآي ول

ا أخ أو أخت     :  ولم يقل    "أخت ل ذلك رج      ،لهم د ذآر قب ل  ل أو امرأة فق  وق ن وإ: "ي
ل   ؟"آان رجل يورث آاللة أو امرأة     دمت ذآر اسمين       : قي إن من شان العرب إذا ق

ر ل الخب ى اآلخر ب،قب الخبر،"أو " ـ فعطفت أحدهما عل م أتت ب ر ، ث  أضافت الخب
ا  ا أحيان دهما ،إليهم ى أح ا إل دها    ، وأحيان واء عن ان س دهما آ ى أح افت إل  وإذا أض

ده غالم أو        : فتقول. ذآرتهما أضافته إضافة ذلك إلى أي االسمين اللذين        ان عن من آ
ا   –فليحسن إلى الغالم       : يعني. جارية فليحسن إليه   فليحسن  : يعني .  وفليحسن إليه

ام        )فليحسن إليهما  و –إلى الجارية    هذه اللفتة اللغوية، وتلك النقوالت الدقيقة التي ق
   .بها الطبري ليست علميه عند أرآون، أما هراؤه فعلم ال يدانى

   لدى أرآونالمزيد من التالعب والتزوير
ذ ون ودارسه آ شفويواصل أرآ ري، لنكت ى الطب ضات، بهما عل د من التناق  المزي

 –أرآون –وقد تناول   ": (الفجاري"فيقول   .تخبط والجهل الذي ال يحسدان عليه     وال
ات التي تشرح ذلك              ات   (بالتحليل عددًا من اآلي  من   ٢٤٠،  ١٨٢،  ١٨٠،١٨١اآلي

ساء ئل عن   )سورة الن ر إذا س ا أآث ع إليه رى أن الرسول يرج ي ي ة الت  إال أن اآلي
ه             : " الكاللة هي  د ول ه ول يستفتونك قل اهللا يفتيكم في الكاللة إن امرؤا هلك ليس ل

ان      أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن آانتا اثنتين فلهما الثلث
انوا اخوة رجاًال ونساء فل            م أن        مما ترك، وإن آ ين اهللا لك ين يب ل حظ االنثي ذآر مث ل

  )" من سورة النساء١٧٦اآلية" " شيء عليمتضلوا واهللا بكل
ا        : أقول لهذا العلماني المغفل   و ات رقمه ، ١٨٠،١٨١: (ال يوجد في سورة النساء آي

ة) ٢٤٠، ١٨٢ ة الكالل افآي بة )١٧٦(  رقمه رف، وبالمناس ي آخ ي ه ة ف ورة آي  س
ر إذا سئل عن            أن  : (قولهأما  !!! .النساء ا أآث اآلية التي يرى أن الرسول يرجع إليه

الم، ألن سعد بن أبي وقاص                ....) يستفتونك: " الكاللة هي  فمزيد من الجهل والتع
ا في              وهو الرج  ال آم  – ٣تفسير الطبري     (ل الذي نزلت في مرضه إحدى اآليتين ق

 عن يعلى بن       حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة          : ٦٢٤
ال   رأت على سعد  : سمعت القاسم بن ربيعة يقول   : عطاء ق ان رجل { : ق وإن آ

ه أخ أو أخت             ال سعد   } يورث آاللة أو امرأة ول ة األخرى فتعني        ) ألمه : ق ا اآلي أم
  .األخ أو األخت الشقيقة
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  أرآون يكذب على عثمان ويزور تاريخه
ورط، ويتطرف        آذبته، فيقوده ذلك إلى      ويصدقأرآون يكذب صراحة     المزيد من الت

ة     تهم الخليف ا، لي ل له دناءة ال مثي ن ال ستوى م ى م صل إل ري، في ه للطب د اتهام بع
ا        ألول مرة وزاد  القرآن  بكتابة  قام  هو من   أنه  ب  بن عفان  عثمان د، آم ا يري  وحذف م

ه          : (فيقول" الفجاري.د"ينقل عنه دارسه     ا نقل ي، آم ويؤآد أرآون أن النص القرآن
. ء مما ألحقه به العقل التفسيري فيما بعد أو العقل الكتابي منذ عثمان            الرسول، بري 

ر     ي ذآ ات الت ذه اآلي ل ه رى أن آ شكل    " وي رف، ب ا تعت ي آونه ا ف ن أهميته تكم
ا بواجب                          شاء، وإنم ة التوريث لمن ي صريح، بحق آل مؤمن، ليس فقط في حري

ارب وللزوجات، أ            وين ولألق ي لكل من لهم       التوريث عن طريق وصية بأمالآه لألب
ات         . الحق في ورثته والذي يريد توريثهم أو حرمانهم        لكن المشكلة هي أن هذه اآلي

ابقاً  ين درسناهما س ين اللت ل اآليت سخت من قب د أبطلت ون ان"ق  من ١٢و١١اآليت
فع عن أرآون آهاشم صالح،         وهذا القول هو أبلغ رد على من يدا        ")سورة النساء 

  .وبهتانًاقصي أرآون ونهمه زورا نا ناء الذين يقولون أنأو البسط
  

  أرآون يتهم عثمان بن عفان بتحريف المصحف
ل        آون يقول أن القرآن    تلك الكلمات تعني دون أدنى شك أن أر         تم التالعب به من قب

وهذا القول يحرج المعجبين بأرآون آثيرا ويلجمهم، خاصة        عثمان رضي اهللا عنه،     
القرآن  ان ب ع اإليم دون جم ذين يري سذج ال ون الماضية ال والت أرآ ان بمق ،  واإليم

نم عن حقد آبير على بقاء القرآن على حاله منذ أن نزل،            ي )ال رأيه (وموقف أرآون   
ل        دون ترجمةوبلغته العربية التي نزل بها  ه فقط، ب ا ال ينكشف بأقوال ، وأرآون هن

ه   زه ويخفي ا يقف م م ي    بحج صيل، والت أذآرها بالتف ي س ائق الت ائق والوث ن الحق م
الم، أذه ت الع ديث عن  ل د الح ا عن يمر معن ا س ين"آم نص القرآن د ال وظروف " ق

ه ل يف. تدوين هالرج ر      حمل ي بك ة أب ائقهم، وآتاب وحي ووث ة ال ز آتب ى قف ده عل حق
ي     ا، ف ي تمت به ة الت ة الرائع ريم، والطريق رآن الك ة للق سخة الرسمية المكتوب للن

للغاية في الصلوات الخمس،  فيه القرآن بشكل آثيف )مبني للمجهول  (تداولمحيط يُ 
لم         ه وس لى اهللا علي ي ص ى النب ة نه رآن، لدرج دارس الق ات ت ل، وحلق ام اللي وقي
أصحابه عن المبالغة في قراءته، وآره لهم أن يقرأوه في أقل من ثالثة أيام حتى ال                 

ه ومضامينه، يتجاوز أرآون ذلك وأآ              ا    يفوتهم التدبر والتأمل في معاني ه مم ر من ث
رار بنسخ المصحف                        ، ل سيمر معنا  ر من ق م تكن أآث ة عثمان التي ل د آتاب يقف عن
ذي   الرسمي ع من التحريف ال ا وق رآن م ع للق ى ال يق ة اإلسالمية حت اليم الدول ألق

د الحديث                أصاب الكتاب المقدس، والذي أقرت به الكنيسة نفسها آما سيمر معنا عن
  .عن النص المسيحي المقدس

أتي بر       يقول ذ  أرآون ة واحدة     لك دون أن ي د     واي ة تؤي و مكذوب ه، في الوقت       ول  قول
ديل   من   ت غاية في الصحة تحكي تحرز عثمان          روايافيه   يقفز   الذي ر أو تب أي تغيي

ا أب      عند النقل من     ام به ا،      النسخة الرسمية التي ق و بكر الصديق رضي اهللا عنهم
اريخ     يقفزها ألنها ستفضح جهله في آالمه األخير،      وأرآون ه نص ت ان لدي ي وإذا آ
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دوين                        ة ت م يقفز أهم مرجع إسالمي يوثق عملي ذآر مصدره، ول فلم ال يعرضه، وي
  )صحيح البخاري(القرآن 

 تلك   الذين آتبوا   الرجال   عن أحد يوثقها  والتي   ١٦٤٦ - ٤ رواية البخاري    إنه يقفز 
الذي طرح أسئلة أرآون       و وهو عبد اهللا بن الزبير،       ،النسخ عن المصحف الرسمي   

ان      ةقبل ألف وأربعمائ    ة عثمان بن عف سائال  عام على الخليف م يكتب  :  مت   عثمان ل
ات  م آي ات ا وألغي حكمه ل به سخ العم ر( ؟ن ن الزبي ال اب ان : ق ن عف ان ب قلت لعثم

د نسختها اآلي     . }والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا     { ا ؟ أو         ق م تكتبه ة األخرى فل
  )يا ابن أخي ال أغير شيئا منه من مكانه: عثمان  قال!تدعها 

ئلة و ذه األس ئلة أخرى ه اوأس ون،أخطر منه نأتي عليه–  ستذهل أرآ ا س  – ا آم
ل       أيام  عمر و أيام  طرحت بشفافية ووضوح أيام عثمان و      أبي بكر رضي اهللا عنهم، ب

ه                    د أرآون وأمثال ا ال يري ا مم وأيام النبي صلى اهللا عليه وسلم، فكانت اإلجابة عليه
يب مخجلة بالغة السخف، ربما نقلوها من  آتبهم بأآاذأن تظهر، لذا قفزوها وحشوا     
  .آتاب ألف ليلة وليلة أو األغاني

  
   وعدم أمانة أرآون العلميةأآاذيبالمزيد من 

ل                    رآن، ب لم يتوقف أرآون عند هذا الحد وهو يتحدث عن آية بل آلمة واحدة من الق
وابه وعق   د ص ر، وفق ذب والتزوي ن بالك أن  أمع ه ب ري، فاتهم اجم الطب و يه ه وه  ل

   :ال أدري آيف يمكن تصور هذه المعادلةو .به التفسيري خطاب تالعب بالقرآنخطا
ه وعن             ائق التي تتحدث عن رآن وجمع الوث الطبري الذي أفنى عمره في تفسير الق

سيره بتف صحف   !!، متالع ذب الم القرآن ويك ر ب ذي يكف ون ال د  ، وأرآ بح أش  أص
م ي    . حقا إذا لم تستح فاصنع ما شئت       –الناس حرصا على نقائه      د   أرآون ل توقف عن

د   ذلك بل بدأ يك    ه قوال وعمال،       اهللا فضحه  يل التهم للطبري، وق فوقع في شر أعمال
ة    مرة أخرى   ينافق السلطة في آتاباته    لقد اتهم أرآون الطبري بأنه     ، خاصة في آتاب

يس    ضيحة أدون ه انفضح ف ه اتهام د ب ذي يؤآ دليل ال دما ساق ال ه عن اريخ، لكن الت
  . السابقة
ول أ اري    يق ه الفج ل عن ا ينق ون آم سياق      : (رآ ذا ال ي ه سخ ف ون الن رف أرآ يع

ة من       " بأنه خطاب   " نظام التوريث "التفسيري التشريعي      ات القرآني التالعب باألي
ة واالقتصادية الخاصة         " علم للتوريث "أجل تشكيل    يتطابق واإلآراهات االجتماعي
ات ات االجت . بالمجتمع صالح الفئ ابق وم ارة أدق، يتط ا  وبعب ون فيه ي تك ة الت ماعي

ساعد على تأصيل                   ". الفقهاء األوائل  م ي وهذا يعني أن النسخ هو إجراء الهوتي ل
اريخ     ع الت ه فتعارضه م ه وإطالقيت ه وانغالق ى تعالي ل عل ل عم وحي، ب ة ال تاريخي

دًا    . والتطور من أجل مصالح الفئات الماسكة بزمام السلطة والثروة       ذا يصبح مؤآ ه
دًا ف  ر جي دما ننظ ه ومواضيعه  عن ل آتابات ي ج سلطة ف ري بال ة الطب ي . ي عالق فف

التاريخ آان متحامًال إلى أبعد الحدود على مختلف الحرآات االجتماعية التي خرجت 
ة العباسية وأعلنت العصيان والصراع المسلح الرغم من أن هذه . على الخالف وب

ذهبيًا، آ ًا وم ثًال، الحرآات آانت منظمة عسكريًا وسياسيًا وحتى فكري القرامطة م
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ان       . فإنه يصر دائمًا على أنها مجرد تمرد وشغب ولصوصية         د آ وأما في التفسير فق
  )حريصًا على تأسيس األرثوذآسية السنية باعتبارها فكرانية السلطة الحاآمة

آنا قبل قليل مع فضيحة أرآون مع المأمون وقفزه على عصره، أما األن فالفضيحة           
د الحدود على                (لطبري أن ا  إنه يقول . طامة آبرى  ان متحامًال إلى أبع اريخ آ في الت

ة العباسية وأعلنت العصيان                مختلف الحرآات االجتماعية التي خرجت على الخالف
الرغم من أن هذه الحرآات آانت منظمة عسكريًا وسياسيًا         . والصراع المسلح   وب

مجرد تمرد وشغب وحتى فكريًا ومذهبيًا، آالقرامطة مثًال، فإنه يصر دائمًا على أنها    
ا أرآون على نفسه، وآيف أن                     )ولصوصية ة التي جلبه وحتى نعرف حجم الكارث

) المفكر البربري محمد أرآون    (أنهت شيئا اسمه  ) الكاللة(آلمة واحدة من القرآن    
  :دعونا نتأمل النقاط التالية

ة    ى القرامط ل عل ان يتحام ري آ ول أن الطب ون يق ين أرآ رين المنظم المفك
ر مؤدلجين عن القرامطة،              مرة أخرى     أر فلنق المتحضرين، ه مؤرخون غي ا يقول م

 .وأرجو من القاريء أن يعذرني للتكرار، فبالدة هؤالء المفكرين ترغمني على ذلك       
اب  دان (يقول صاحب آت عن الحجر األسود الموضوع في ) ٢٢٤ – ٢معجم البل

ة  ن الكعب ا  : رآ ة واإلسالم محترم ي الجاهلي ذا الحجر ف زل ه م ي ا ول ا مكرم معظم
نهم اهللا في سنة                   إلى مكة    ) ٧١٣(يتبرآون به ويقبلونه، إلى أن دخل القرامطة لع

وه معهم               عنوة، فنهبوها وقتلوا الحجاج وسلبوا البيت وقلعوا الحجر األسود، وحمل
 )  إلى بالدهم باألحساء من أرض البحرين

عشرين آتب  وفي سنة سبع و   : ( )٣٩٢ – ١تاريخ الخلفاء     : ( اب  يقول صاحب آت  
ه               ان يحب أن يطلق طريق الحاج       : أبو على عمر بن يحيى العلوى إلى القرمطي وآ

ا   أذن وحج الناس وهى أول سنة أخذ فيه انير، ف ل جمل خمسة دن ه عن آ ويعطي
وتفاقم أمر القرامطة في آل جهة،       ): (٢٧٠ – ١مآثر اإلنافة     (وفي آتاب   . )المكس

وا الطريق على الحجاج من طريق            ونهبوا طبرية، وساروا إلى جهة الكوفة و       قطع
غ عدة القتلى من                       وا بهم عن آخرهم وأخذوا منهم أمواال جمة، وبل العراق، وفتك

 ) الحجاج  فيما يقال عشرين ألفا
اب  ي آت اء ف اريخ (وج دء والت رمط  ) : (١٣٢ – ٥الب ة فأصحاب الق ا القرامط وأم

ذلك خ  وهو رجل من سواد الكوفة أباح لهم قتل من خالفهم              رجت القرامطة على      فل
اب   ). الحجاج ان     : (وجاء في آت ات األعي حول أبي طاهر القرمطي        ) ١٤٨ – ٢وفي

وفي سنة إحدى عشرة وثلثمائة في شهر ربيع اآلخر منها قصد            : (وجيشه الهمجي 
يال                  ) القرمطي(أبو طاهر    ا ل ل صعدوا إليه ال، ب ر قت ا بغي وعسكره البصرة وملكوه

ا و    صلوا به ا ح شعر، فلم ساللم ال بالد     ب ولي ال وا مت يهم فقتل اروا إل م ث سوا به أح
ا يحمل                    و طاهر سبعة عشر يوم ووضعوا السيف في الناس فهربوا منهم، وأقام أب
منها األموال ثم عاد إلى بلده ولم يزالوا يعيشون في البالد ويكثرون فيها الفساد من 

ة، فحج الناس                     ا  القتل والسبي والنهب والحريق إلى سنة سبع عشرة وثلثمائ فيه
ة                وم التروي  من شهر     ٨(وسلموا في طريقهم ثم وافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة ي

ت   ) ذي الحجة ي البي رام وف ي المسجد الح ى ف وهم حت وال الحجاج وقتل وا أم فنهب
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ر مكة في جماعة من                    ه أمي نفسه، وقلع الحجر األسود وأنفذه إلى هجر، فخرج إلي
اب   ع ب ين، وقل تلهم أجمع اتلوه فق زاب  األشراف فق ع المي ة وأصعد رجال ليقل الكعب

ر                 فسقط فمات، وطرح القتلى في بئر زمزم ودفن الباقين في المسجد الحرام من غي
ين أصحابه                       آفن وال غسل وال صالة على أحد منهم، وأخذ آسوة البيت فقسمها ب

  )ونهب دور أهل مكة
ا          دافع عن هؤالء المجرمين، وأي ضغينة يحمله ضد  أي حقد يحمله أرآون وهو ي

سميهم القر ذين ي سنة ال وذآس(آن وأهل ال  لكي يتعاطف مع قطاع الطريق )األرث
ا            القرامطة واإلرهابيين ، وإذا آان أرآون يعتبر القرامطة ومجازرهم عمال اجتماعي

دما            راقيا، ومعارضة    ه عن منظمة فكريا وسياسيا ومذهبيا وعسكريا، فلم يجن جنون
سلمية المنظ   المية ال ات اإلس سمع بالحرآ ا   ي ا له سميها اتهام م ي ة، ول صاءا م وإق

ا آل تهم اإل              ؟  )اإلسالموية(ألصالتها بـ  ا سلة تلقى فيه م يجعله رهاب والتخريب    ول
راءه ويعامل تلك الحرآات                والتخلف واإلفساد؟  ه وق  لم ال يحترم أرآون نفسه وعقل

   تلوا واغتصبوا دون هدف سوى الحقد؟ الذين نهبوا وق،بما يعامل به القرامطة
ة             لَم ده بالتعاطف مع المعارضة القرمطي ه حق  التي قتلت الحجيج وقطعت         يسمح ل

بالد   اد وال ت العب رق وأخاف ي    ؟الط دمي العلم ويري التق ه التن ه منهج سمح ل  وال ي
ول   ي بقب المويين(الفكران شريعية     ) اإلس ة والت ات البلدي سحون االنتخاب ذين يكت ال

  !!! أرآون وأمثاله؟لتي تختارهم وترفض، والناس هي ا بنزاهةوالنقابات
ون  ان أرآ ته وإذا آ سلطة، وي ع ال ل م ي التعام ذه الدرجة ف ى ه ا إل ري نزيه م الطب

م  سلطاتبالبحث عن رضاها، فل ستجيب لل ع    ي د من ى تأيي ه إل ي دعت سية الت الفرن
سا    دارس فرن ي م سيات ف ر الفرن سيات وغي سلمات الفرن ى الم اب عل  أم(الحج

سلطة في إقصاء اآلخر              !؟)تمثال الحرية (، وصانعة   )الحرية لماذا يهب لمساندة ال
ديكتاتوريات فضال عن               )المسلم( ا ال ومنعه من ممارسة حق من حقوقه التي تكفله

  الديموقراطيات؟
د      ون أري ن أرآ ديث ع تم الح ل أن أخ ات     وقب ن التورط ة م ى مجموع رور عل الم

رآن، وس         والفضائح التي   ا نتيجة تصديه لكلمة واحدة من آلمات الق أترك وقع فيه
ات       شف تورط اء اهللا لك صه إن ش اب أخص اقي لكت ر الب الم، ألن  وتزوي ذا المتع ه

ا صيناهاالحديث سيطول بن و استق يس مخصصًا ل اب، ل ذا الكت ه ، وه ل ل ل للعق ، ب
العربي واإلسالمي، وأرآون آاتب أسقط نفسه وقلمه بهذه الشعوذات، لذا مررت به       

  . مرور الكرام
  

  مين آبار المؤلفين والمعلفزاعة
ذا الموصوف    ، بأنه من آبار المؤلفين أو المعلمين   إذا وصف أرآون أحداً     فثق أن ه

د أعداء  رآنو  اإلسالم من أل دي، أو  ،الق ابن الراون دمين آ  سواء من المالحدة األق
ال   دمويين أمث رمين ال شرقين المج و ُي"سنوك"المست ذا الوصف ، وه ي ه دخل ف

رآن بحجج بالغ     ذين عارضوا الق م   المالحدة ال د آشف العل ة السخف والتخلف، وق
ك،  م ذل دى تخلفه ديث م دة   الح ن المالح ه م رازي وأمثال ول عن ال و يق ار : (فه آب
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رازي دين ال ؤلفين وخصوصا فخر ال سخ ) الم ول بالن ون أن الق م يقول اذا ؟ ألنه لم
  . تعارضافي الوحييعني أن 

ه  سؤال طرح ذا ال دة وه ؤالء المالح ل ه ة وعفوي  أعراب قب ل تلقائي ى أم ي بك ة عل
ر من   ن تملي عليه بعض السو      وهو يطلب منها أ    ،ؤمنين عائشة رضي اهللا عنها    الم

ل شفافية  ه بك رزاق ١٩١٠-٤حيث روى البخاري مصحفها، فأجابت د ال   - ٣ وعب
الاعن : ٣٥٢ ن جريج ق ال ( :ب ن ماهك ق ي يوسف ب شة إذ : أخبرن د عائ ي عن إن

يا أم المؤمنين    : ما يضرك؟ قال  ويحك و : أي الكفن خير؟ فقالت   : جاءها عراقي فقال  
  . فأريني مصحفك لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنا نقرؤه غير مؤلف

ة               !وما يضرك أيه قرأت قبل    : قالت ا ذآر الجن  إنما أنزل منه سورة من المفصل فيه
 ال : ولو نزل أول شيء  ، حتى إذا ثاب الناس إلى اإلسالم نزل الحالل والحرام         ،والنار

الوا  . ال تقربوا النساء    : ولو نزل  . الندع الخمر أبدا   :وا لقال .تشربوا الخمر  دع    : لق  ال ن
الساعة ( : على محمد صلى اهللا عليه وسلم- وإني لجارية ألعب - لقد نزل بمكة .أبدًا

ده             )أدهى وأمر   ا عن رة إال وأن ا نزلت سورة البق ال  . وم ه المصحف      : ق  ، فأخرجت ل
   )فأملت عليه آي السور

ه أرآون من ت     ا يفعل ذا يرمي       إن م يس، فه ه أدون ا يفعل د لهؤالء ال يختلف عم مجي
اج أبي جهل                        ة إلعادة إنت ا محاول اب، إنه ا من الب ذة، وذاك يرميه سباطته من الناف

الل     ن خ ن م دي، ولك ن الراون رزي واب لول وال ن س تعارة واب سمياتاس دة م   جدي
 بلغة أخرى،    أو األلسنية الجديدة أو غيرها من المسميات، إنه الكفر ولكن          ،الحداثةآ

أما سنوك وأمثاله  .وهي الحجج القديمة البالية، ولكن بعلب أآثر جذبا وأآثر أصباغا
  .فلنا وقفة مثيرة مع مقوالتهم المخجلة لكل باحث جاد يحترم عقله وقراءه

  
  مفارقة بين المناهج الرصينة والمطاطة

ه،     ي ونتائج ي التجريب نهج العلم ين الم الق ب ى اإلط ارن عل د يق اهج ال أح ومن
ل                 التطور الهائ ا، ف م االجتماع وأمثاله سنية وعل ة واألل الدراسات اإلنسانية آالبنيوي
ا                اء والجيولوجي اء واألحي اء والفيزي في العلوم التجريبية آالطب والهندسة والكيمي

ا يشهده الغرب من تطور         والفلك والبحار ال تدع    ة على اإلطالق، فم  مجاال للمقارن
ة في                 في شتى العلوم المادية    القفزات الهائل ة، ف وم التجريبي ، ليس سوى ثمرة للعل

ا مكنت       علوم آالطب والهندسة والحاسب اآللي والجيولوجيا والفلك والبحاروغيره
زول                  اإلنسان ه من الن سفن، ومكنت سيارات والطائرات والغواصات وال  من صنع ال

ار     اق البح ريخ، وغوص أعم ى أرض الم سبار عل ر، ووضع الم ى سطح القم عل
ار الصناعية والهاتف ووسائل االتصال           اع  واآتشاف عوالمه، واختر   التلفاز واألقم

ا يحدث                    المدهشة، حتى حول العالم آله إلى مدينة صغيرة، وقد يرى من في آسيا م
ا مكنت اإلنسان من            ه طريق أو جدار، آم في أفريقيا ويشاهده قبل من يفصلهم عن

ال      عالج أمراض     القضاء على أمراض آانت فتاآة و          فتاآة آانت تقضي على أجي
شافات التي                  ين االآت ومدن بل وأمم، ومكنته من زرع األعضاء واالستنساخ ومالي
م                   ذا العل تحملها األيام وال أقول األعوام القادمة، ألن التقدم المذهل والمدهش في ه
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ويكفي للداللة على الثقة بالعلم التجريبي       . التجريبي صار في سباق مع الزمن نفسه      
ي، ويرآب                 أن ا  ة بعلمه التجريب إلنسان يسلم جسده لمبضع الجراح المتخصص ثق

ار،                طائرة تحلق به في الهواء، ثقة بالعلم التجريبي وليس ثقة بوعد الطبيب أو الطي
ويودع أمواله في بنوك العالم مقابل مجموعة من األرقام، ثقة بتقنية العلم التجريبي 

وك   وظفي البن صداقية م ة... ال بم ولواألمثل وم     . تط ك العل ي لتل ون ينتم وأرآ
ذي يقول            ينهل مفهوم العقل في        :(اإلنسانية، بشهادة أحد دارسيه وهو الفجاري ال

ة          ا لنظري ي بتجاوزه رة الت سانية المعاص وم اإلن ة العل ن مرجعي ون م ة أرآ مدون
الجنون والهوى        المتضادات الثنائية قد فتحت جسور التواصل بين العقل ونقائضه آ

  ) عاطفةوالقلب وال
التقدم في هذه العلوم اإلنسانية يعد مضحكا إذا ما قارناه بما سبق، ونتائج دراساتها              
ليست موضوعية بل تخضع للقبلي والمرتب واإليديلوجي، وهي نتائج تثير الضحك           
عند مقارنتها بنتائج االعلم التجريبي، بل إنك لو أعطيت مجموعة من المتخصصين           

د   .احدا لدراسته لخرجوا بنتائج قد تفوق أعدادهم     بالبنيوية واأللسنية نصا و    ا ق  وهن
  يطرح السؤال التالي حول 

  منهجين لحقلين مختلفين
ال  ًا عن اآلخر، ال         : فيق ا حقال مختلف ين منهجين يتستهدف آل منهم ارن ب آيف تق

ة مثال ال يتفق دارسوه على نتيجة لنص                    واحد،  شعري   سيما وأن منهجا آالبنيوي
اول الفكر               فكيف بمنهجين لحقل     ا تتن م االجتماع وغيره ة وعل ين، فالبنيوي ين مختلف

اء               ا والكيمي ا الطب والتكنولوجي ده اآلخر، بينم والنصوص واألدب واإلنسان في بع
ادي ده الم سان في بع اول الكون واإلن اء تتن ين رآوب . والفيزي ك آمن يفاضل ب إن

ل    ى جم سفينة أو عل ى ال ر عل ل لر   . البح ستخدم الجم ن ي ك آم ل إن ر  ب وب البح آ
ه ابن رشد                    ال ب ذي ق ين ال والسفينة لعبور الصحراء، فلم ال تستخدم مفهوم الحقيقت

   .لحل هذه اإلشكالية
ه أرآون، وهو                       ذي يخشى من ه وسره ال واإلجابة عندي هي لب الموضوع وعمق

ا   اته رأس ل دراس ذي ينسف آ نعم ال ا ن ب، ويكشف أي سطحية آن ى عق ا عل  عليه
  : اإلجابة هي في العنوان التالي..ة ال تمت لها بصلبأعماق

  
  القرآن نص مفتوح على آل المناهج

ا                           ه وم زمن نزول دم نفسه ل ا ق ذا العصر، آم د له دم نفسه من جدي القرآن الكريم يق
رأه       .. بعده، ويتحدى من جديد    اق        (القرآن مازال يقول لمن يق ا في اآلف سنريهم آياتن

م يكف ب              ه الحق أول ه على آل شيء شهيد           وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن ) ربك أن
ين إن هو إال ذآر           : (ويقول أيضاً   ا من المتكلف ا أن ه من أجر وم ا أسألكم علي قل م

  )للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين
ة،                     ة الغربي ة الرشدية التي أسست العلماني القرآن في هذا العصر يكسر تلك المقول

ة التي سب           ) نظرية الحقيقتين ( ضًا المقول رآن أي اب المقدس    ويسقط الق ال : (بها الكت
   .)أحد يملك الحقيقة
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ه            رهم في دولت ه، ووحد شتاتهم وشتات غي د العرب بعقيدت دل عقائ ذي ب رآن ال الق
ر المسلمين            وأمته، ووحد لغتهم الرسمية بلغته، وأذاب لغات الغير بلغته، وحول غي

رهم    وبيين وغي ر والن ين والبرب سرياليين والفينيقي اط وال روم واألقب ن ال ى إم ل
، ولم يكتف بذلك، بل حول لغتهم إلى لغته بعد أن غير عقائدهم إلى عقيدته،     مسلمين

ازال   ه م ذا باإلضافة إلى أن وم، ه ة الفصحى الي ا ننطق العربي ا آن رآن لم وال الق ول
ساحت . مكتوبا مقروءا باللغة العربية التي نزل بها منذ أآثر من ألف وأربعمائة عام

دق ال   زوة الخن د غ ه بع ود     جيوش وثنيين واليه ن ال رب م ل الع ا آ ره فيه ي حاص ت
والمنافقين، ساحت جيوشه من المدينة المحاصرة شرقا حتى وصلت حدود الصين،          
ال، وشماال حتى وصلت                         اريس إال عشرات األمي ين ب ا وب م يبق بينه وغربا حتى ل

  ). القسطنطينية(عاصمة المسيحية السياسية 
ة عام، القر             وم يمارسون       آنآل هذا حدث في أقل من مائ ذي حول العرب من ق  ال

السلب والنهب ووأد البنات إلى أنظف شعوب األرض،وحولهم من شعب أمي إلى                 
ذي نظم           ا زال بصلواته        شعب ينقسم إلى قسمين عالم ومتعلم، القرآن ال اتهم وم  أوق

ه             من أجل فهمه نشأت       القرآن   .الخمس ه وأصول الفق وم النحو والبالغة والفق  عل
وم أخرى  سير، ل التف  والتفسير وأصو  ه وال تحصى،      .. وعل د إنجازات اب ال تع ه آت إن

وباعتراف العلمانيين غربيين وعربا هو أعظم الكتب تقديسا على مر التاريخ وحتى            
  .اليوم

ا                 المواقف آم ذا بأسلوب محتقن ب إن آتابا بهذه المقاييس ال يمكن التعاطي معه هك
إن آتابا بمقاييس آهذه ال      .. وأرآونيفعل أبو جهل والرازي وابن الراوندي والعظم        

راءة نص شعري             د نصا           . يمكن تعاطيه بمناهج لم تفلح في ق ا أن ننق ا أردن فمتى م
ا             ة، أي أنن اهج بالغة الدق ا استخدام من بهذا المستوى من اإلعجاز واإلنجاز، فعلين
ة      ا غني اع، ألنه نفس واالجتم وم ال سنية وعل ة واألل تبعاد البنيوي ضظر الس سن

  .ابات وتضارب النتائج، وهي قابلة للتحيز والتوظيفباالضطر
أليس : وهنا أعيد السؤال السابق لذا فإن المؤهل لتلك المهمة هو المنهج التجريبي؟

   ديني توظيف لمنهج في غير ميدانه ؟استخدام المنهج التجريبي في فحص نص
القرآن  العكس، ف ة هي ب اب اهللا(واإلجاب ؤمن) آت ا ن ا قلت يق،آم ذا  وهو آم تحم ه

ات             ا اآلي العصر آما اقتحم العصور السابقة، وفي مخاطبته لهذا العصر يقدم في ثناي
 معلومات مادية غريبة جدا على عصره         ،العقدية وآيات األحكام والتشريع والدعوة    

ذا     صرنا ه ي ع ا إال ف د منه ن التأآ ه، وال يمك زل في ذي ن ي  ..ال دم العلم  عصر التق
 أن  - والكالم آالم اهللا، والكون من خلق اهللا              - يمكن    والكشفي الهائل، وبالتالي فال   
ا إلى                . يكون آالم اهللا مناقضا لخلقه     م فيه نحن هنا نتحدث عن معلومات وصل العل

   .درجة حقيقة مسلم بها، وليس إلى درجة نظرية قابلة للتغير
المعجز في األسلوب القرآني أنه يقدمها بأسلوب التنفر منه أسماع من آان في ذلك           

د   ازي جدي لوب إعج و أس صر، وه ديث عن –الع د الح ا عن يمر معن نص د س د ال  نق
أما ما جاء في القرآن من غيبيات آأرآان اإليمان التي تلي اإليمان              .اإلسالمي األول 

م       ) الرسل والمالئكة والكتب واليوم اآلخر    : (باهللا، وهي  فاإليمان بها ال يؤخذ من العل
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التجريبي ال يملك من األدوات ما يمكنه من آشف  التجريبي وال من غيره، ألن العلم      
ا    ،تلك األشياء  ر           هذه  .. أو حتى نفيه ا سوى الخب د ال سبيل له  أي أن اإليمان    . العقائ

ر خاضع                     الم الغيب غي ذبا، فع بها إيمان خبري، عن طريق فحص الخبر صحة أو آ
تحك ام الفالسفة آهراء أرسطو أن القمر ي ة وال للتخرصات، وال ألوه م في للتجرب

اني                 ا من الهراء اليون ا     .أرواح البشر، وأن األفالك الكبرى عشرة، وغيره ا أنن آم
اطق                      ا شيئا، وهي من المن إزاء إشكالية لم يدرسها المفكر العربي وال يعرف عنه

 وإن جرى التعامل معها بسطحية لدى بعض      البكر حتى اآلن على المستوى العربي،     
  ."شاخت"و" شبرنجر"و" آايتي"المستشرقين أمثال األمير 
ه عن         سيرة والحديث النبوي يستنسخ تلك        وأرآون في حديث  خاصة  ، الدراسات ال

وم بحذف                 ه يق دراسات شاخت تماما دون تعديل، ودون أن ينسبها ألصحابها، ولكن
ه       ،تلك األسماء ويحشد بدال منها العشرات من المصطلحات العلمية         ال عن  حتى ال يق

ا    سرقات   ل ت رصين، وقد أفرد   حث علمي مقلد للمستشرقين، ولكن با   أنه   أرآون آتاب
 وهي أفكار إيديلوجية ،أسأل اهللا أن يرى النور قريبا، أبين فيه سرقاته ألفكار هؤالء    

ة      فيه  في معظمها تتساوق مع هوى أرآون، آما أآشف          اهج العلمي سخريته من المن
لتهورات التي  الرصينة التي ال تقبل الجدل، وقد جعلته في آتاب مستقل نظرا لحجم ا            

  .ورط أرآون فيها نفسه، ألن إيرادها هنا سيزيد من حجم الكتاب زيادة آبيرة
  

  آيف يقدم القرآن معلوماته العلمية
ا في                 أتي به ل ي دها، ب ا بع ا وال بم ا قبله ا بم إنه ال يقدمها باردة مستقلة ال عالقة له

د أو و       ي، أو وع ر أو نه ري أو أم دي، أو خب ر عق ن أم ديث ع ضون الح د، غ عي
فالمعلومة . فبدونها تصبح اآلية مزورة، وبها وحدها يصبح ما عداها ناقصا مبتورا          

ا شاهد على     ذا، ونظرا        ،تأتي وآأنه ر أو ذاك التشريع وهك  أو ضد صحة ذلك الخب
ل                        ا من قب د الموجه له رآن مع النق ة في الق ألنني سأسوق العديد من األمثلة العلمي

اوين           علمانيين غربيين غير مسلمين، ال       اتهم وعن رون لغ يهابون المقدس، وال يغي
ه ا ألتباع ونبحوثهم نفاق ل أرآ ا يفع ه، سأورد بعض دراسات  ..  آم ذلك آل را ل نظ

ونتائج أرآون أوال، وأترك نتائج العلم التجريبي في تعاطيه مع القرآن إلى مواضعه   
  .عند الحديث عن نقد النص القرآني

      
  !!القرآن ليس ما في المصحف

وم،             : السخيفة والت أرآون من مق   أن القرآن الذي نزل ليس هو ما في المصحف الي
رآن، ب         :وهو يحتج على ذلك بحجج هي      زل من الق ا ن ا هي   الفاتحة ليست أول م ينم

زول               ، وأ في المصحف السورة األولى     ين ن ا ب ة م رة طويل ن المؤمنين يتجاهلون فت
ة إلدخال أشياء       القرآن وآتابته على عهد عثمان، وآأن أرآون يقول إنها         رة آافي  فت

ل         . من غير القرآن على القرآن     دا وجود وحي مدون، ب ويقول أن اهللا لم يفترض أب
 إن تدوين القرآن أضر باألمة
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ة الفكر       يقول أرآون في آالم يفضح جهله الموحش بتدوين القرآن          في آتابه تاريخي
ا        ٨٥-العربى اإلسالمى  وجي     آما يكشف آفره بالقرآن الموجود بين أظهرن  أن التيول

ران   ديث ال يعي ن أصحاب الح ؤرخ م ضمني  (والم بطن أو ال اه للتالعب الم أي انتب
أتي   ) ولالذي يقوم به في آل مرة يستشهد فيها بآية من القرآن أو حديث الرس          م ي ث

ه الغ ـيأرآون بأدلت ل العربي واإلسالمي  ةب ر من آتب عن العق ه أآث  التي تثبت أن
ا لب     وم فيقول             تحيزا وإيديلوجية وآره رآن على صورته حتى الي اء الق إن أولى   : (ق

الم    ة الك ى حال شفوى إل الم ال ة الك رور من حال ي الم ل ف ي تتمث ات الت ذه التالعب ه
ساءل، آيف                  ) المكتوب ه، وآلمات أرآون تجعلني أت أي من نزول الوحي إلى آتابت

دوين     ا وهو بهذا الجهل يسمى هذا الرجل مفكر    ه لينتقل إلى ت سيرة  ، ثم يعمم جهل  ال
ابن هشام         : (النبوية، فيقول  ة آ سيرة النبوي مات عام   (وهذا ما فعله أيضا ناشرو ال

رآن،       ، )" م٨٣٣ أو ٨٢٨/ هـ ٢١٨ أو ٢١٣ هذه أجرأ أطروحات أرآون تجاه الق
  :والتخبط فيها ال يحتاج إلى عناء لمعرفته

  تخبطات أرآون
ر         و ينك ه، فه ة العت ى درج بط إل ل متخ نهج، الرج ة الم ن ناحي بام زول، أس ب الن

ذلك ينكر             ويتجاوز حقيقتها والحكمة من    ة، وهو ب  التدرج في األحكام ألسباب دعوي
ا أسباب                      ار نقلت من الطرق نفسها التي نقلت لن ستدل بأخب ا ي ا م ه دائم عقله، ألن

  . النزول
إذا آان أرآون ينكر أسباب النزول، ويكذب ناقليها، فما أدراه أن الفاتحة ليست هي                

 !زلت من القرآنأول سورة ن
زل    ،إذا آان أرآون ينكر أسباب النزول      م يتحدث عن ترتيب            وأن القرآن ن ا فل  منجم

ة واحد                السور؟ زل جمل رآن ن ان الق ا     ة؟ وما أهمية ترتيب السور إذا آ القرآن مهم  ف
آان ترتيبه لن يتغير أسلوبا أو محتوى، وما أهمية ترتيب السور إذا آانت آل سورة 

 !!؟مستقلة بحد ذاتها
ة وتفصيال، ألن                      سنة جمل زول فهو بالنتيجة ينكر ال إذا آان أرآون ينكر أسباب الن

 .أسباب النزول نقل باألسانيد تماما آالسنة
اقض  ،إذا آان أرآون ينكر أسباب النزول وهي آما مر معنا منقولة باألسانيد         فإنه ين

ان،                 وجزمه  نفسه مباشرة، فيدعي أن القرآن آتب في عصر الخليفة عثمان بن عف
ب     ن آت و أول م ان ه أن عثم القول ب انيد، ف ل باألس ه بالنق ى احتجاج ل عل ذلك دلي ب

انيد   ول بأس رآن منق ه       . الق صوص فإن سندي للن ل ال ون بالنق تج أرآ ى إذا اح وحت
ه    ا يدين ه ويغض الطرف عم صلح ل ا ي ات م ي من المروي ائي، ينتق ديلوجي انتق إي

  !!ة عند أرآونأين المعياري: ال حربويضعف حجته، وأقول آما ق
، فهو ودون أي سند        ويتناقض أيضاً   أرآون في ادعائه حول عثمان بن عفان       يكذب

ل    أتاريخي يخترع مقولة لم يقلها أحد قبله، وال توجد في آتب الحديث                  اريخ، ب والت
اتهم، مستحقا لقب            ه       " وضاع "يضعها آما يضع الكذابون مروي اقض مقولت م ن ، ث

رة من            مم. الثانية بمقولة أسخف منها    راهيم عوض المري دآتور إب ار سخرية ال ا أث
ة من االحتجاج         "يزعم أرآون أنه لم يحدث      : (أرآون، فقال  رة طويل د فت اع، بع إجم
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ه مؤخرا الحديث           ذى انضم إلي ى، ال واالختالف، على شكل ومضمون النص القرآن
سبة    النبوى الُمْنَجز من ِقَبل البخارى ومسلم بالنسبة للسنيين، ومن ِقَبل الكلي           نى بالن

شيعيين رى" لل ع الهج رن الراب ى الق ّدعى . إال ف راه ي ل ن سلمين "وبالمث أن الم
ال إنهم             (يرضون منذ القرن العاشر الميالدى       ذى ق ع الهجرى ال أى منذ القرن الراب

ا                  ا رأين رآن آم را على نص واحد للق ه أخي أن يفتحوا تلك اإلضبارة       ) قد أجمعوا في
ذا المصحف              الشائكة المتعلقة بتاريخ تشكل    ة تشكل ه  المصحف الرسمى، أو بكيفي

ات تلك التى    ". ٧٩ –اإلسالم، أوربا، الغرب  "–" الرسمى تاريخيا  ولكن أية تالعب
ا                        ة مم دآتور حتى نكون على بين و أفصح ال ا نحب ل تعرَّض لها النص القرآنى؟ آن

نا، فى  وأ! يقول ومما ينبغى أن نناقشه، لكنه لألسف لم يحاول أن يبصرنا بما يقصد    
حسبما قدَّر، وإن آانت مكشوفة       (الواقع، ال أستطيع إال أن أرى فى هذا حيلة ماآرة           

إليهام القارئ المسلم أن المسألة من الوضوح والبيان بحيث ال     ) بل مفضوحة عندنا  
ع الهجرى، وال أدرى              ! تحتاج ألى تحديد أو تفصيل     ه يحدد القرن الراب والعجيب أن

د أق  ا دام ق ى أى أساس م ه   عل ان، رضى اهللا عن أن عثم دة أسطر ب ك بع ل ذل ر قب
ه، أى                      رة خالفت رآن فى فت راءة الق وأرضاه، قد استطاع أن يضع حدا للخالف فى ق
ا يحاول الكاتب األمين أن يلقى فى ُروع  ة آم سنوات ال بقرون أربع د الهجرة ب بع

 )إبراهيم عوض.  من مقالة المهزلة األرآونية د– !قرائه
اع الذي يتحدث عنه أرآون حول القرآن في القرن الرابع الهجري، إلجمال أدري ما ا

ا للجن والعفاريت  ان إجماع ذآر اسم –إال إذا آ م ي ه ل ؤمن بوجودهم، إن ان ي  إن آ
ا          ه، أم عالم واحد يقول بذلك، فأي فكر يحمله هذا الرجل، وأي عقل يقبع في جمجمت

اء    تتجلى في هراء     ف الكذب والسفالة الكتابة  قمة   دما يقول   ) هاشم صالح   ( الببغ : عن
ا ظل                     "( ا نظن، وإنم ا فى عهد عثمان على عكس م ا أو نهائي م ُيَثبَّت آلي القرآن ل

اق ضمنى                  ا باتف ق نهائي الصراع حوله محتدما حتى القرن الرابع الهجرى حين ُأْغِل
بعدئذ . بين السنة والشيعة، وذلك ألن استمرارية الصراع آانت ستضر بكال الطرفين

ه أى     أصبح معَت ذف من ىء أو نح ه أى ش ضيف إلي ن أن ن ائى ال يمك َنصٍّ نه ًرا آ َب
ا      شىء، وأصبحوا يعاملونه آعمل متكامل على الرغم من تنوع سوره واختالفها فيم

اليب    وعات واألس ث الموض ن حي ا م امش -بينه سير  -١١٤ه ن التف رآن م  الق
والكذب مالم يبلغه لقد بلغ هاشم من قلة الحياء ) الموروث إلى تحليل الخطاب الدينى

ى          ا ومت ن اتفق ري، وأي ا العبق شيعة أيه سنة وال ع ال ن اجتم ره، أي د غي د مقل ملح
سكوني     ع الم و المجم ا ه د، وم سيحية   –بالتحدي رار الم ى غ ك   – عل م ذل ذي ت  ال

اء     االجتماع، حقا إن هذين الرجلين يقبعان في قاع من االنحطاط             ة الحي  والكذب وقل
ذا الرجل أن آل المعلومات التي سكت                والذي يتبين ل  .   غير مسبوق  ي من تعالم ه

رآن وهو               ، وتفضحه تدينهوقفزها  عنها   ة بعمق عن الق وإال فأي مفكر يدعي الكتاب
  :يغفل معلومات غاية في األهمية

  إغفال أرآون وقفزه لمعلومات تدينه
دال            قفز   ا، واخترع ب معلومات منقولة بوثائق صحيحة وأسانيد قوية، ولم يتطرق له
 . ها أآاذيب مخجلة للمفكرين العرب، ومحرجة للبلهاء المصفقين لهمن
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 .أغفل أن النبي صلى اهللا عليه وسلم هو من أمر بكتابة الوحي
 .أغفل أرآون أنه آان للنبي أآثر من أربعين آاتبا للوحي

 .أغفل أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يراجع القرآن آامال آل عام
رآن في                أغفل أرآون أن النبي ص       داولون الق انوا يت ه وسلم وأصحابه آ لى اهللا علي

 .صالتهم أآثر من عشر مرات يوميا على مدى ثالثة وعشرين عامًا
اة النبي   اء حي رآن أثن ا المسلمون الق دارس فيه م التي يت ات العل ل أرآون حلق أغف

 .صلى اهللا عليه وسلم
 .  أغفل أرآون أن لكل صحابي ورده اليومي من القرآن

ل                   أغفل   ه قت رآن ويعلمون انوا يحفظون الق راء آ ال لهم الق أرآون أن هناك أناسا يق
 . أآثر من سبعينليه السالمفي حياته عو فقط  غدار في موقعة واحدةمنهم

أغفل أرآون نهي النبي صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه أن يقرأوا القرآن في أقل من               
رآن؟         (: ثالثة أيام، آما قال عبد اهللا بن عمرو بن العص          رأ الق يا رسول اهللا في آم اق

ر من ذلك         : قلت. أقرأه في آل شهر   : قال ال . إني أقوى على أآث رأه في خمس      : ق اق
ر من ذلك         : قلت. وعشرين ال . إني أقوى على أآث رأه في عشرين     : ق إني  : قلت . أق

ر من       : قلت. قال اقرأه في خمس عشرة    . أقوي على أآثر من ذلك     إني أقوى على أآث
ر من ذلك           : قلت . رأه في سبع  اق: قال. ذلك ه      . إني أقوي على أآث ال صلى اهللا علي ق
اك    ) ١٦٥ - ٢ مسند أحمد      –ال يفقهه من يقرؤه في أقل من ثالث            :  وسلم فهل هن

    لقي من العناية والقراءة  هذا القدر حتى اليوم؟آتاب في الدنيا
رآن   أغفل أرآون آما سيمر معنا الروايات الموثقة بأن أبا بكر هو أول م      ن جمع الق

من النسخ الموجودة عند آتاب الوحي، وجعلها في مصحف رسمي واحد، وبطريقة  
زمن                ا ل بالغة الدقة في التوثيق، لتكون النسخة الرسمية لألمة، في زمن مماثل تمام
ون هم من                   النبي صلى اهللا عليه وسلم، حيث أن الكتاب هم من آتبة الوحي، والُمْمُل

ود من آتبة الوحي وحفاظه، واللغة هي العربية، واللهجة         آتبة الوحي أيضًا، والشه   
وحي           ا ال ة التي اآتمل فيه ة، في المدين هي لهجة النبي صلى اهللا عليه وسلم العربي
ابعين في ذلك                      ه ال وجود لت وتلي وآتب ومات فيها النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأن

 .الزمن، آما أنه ال وجود لفرق وال لطوائف ولمذاهب
 .آون أن مهمة أبي بكر آانت الجمع فقط في مصحف واحدأغفل أر

أغفل أرآون أن مصحف عثمان هو مصحف أبي بكر ال غير، وأن عثمان رفض أي   
يم المصحف         ان دور عثمان هو تعم تقديم أو تأخير أو إضافة أو حذف فيه، ولكن آ
ا حدث              رآن م اليم اإلسالمية بنسخ رسمية، حتى ال يحدث للق د األق  الرسمي وتزوي

ان        : (للكتاب المقدس، آما مر معنا  في البخاري قول ابن الزبير           قلت لعثمان بن عف
ا ؟ أو              . }والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا     { م تكتبه ة األخرى فل د نسختها اآلي ق

ه      ال  عثمان رضي اهللا عن دعها ؟ ق ه       : ت ه من مكان ر شيئا من ا ابن أخي ال أغي  –ي
 )١٦٤٦ – ٤البخاري 
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ك  ل أرآون ذل ا،  أغف ده من افترائه ستحي هو ومقل ا أآاذيب ال ي رز لن ره، وأف وغي
ا،   ة منه ة خاصة الحديث ه بعشرات المصطلحات العلمي ه إذا غلف أآاذيب ا أن متوهم

 .  مغناطيسيا ليملي علينا آالبله هراءهيقوم بتنويمنافسوف 
 

  إبراهيم عوض يفضح المزيد من هراء أرآون. د
راهيم عوض   "لة الدآتور   قرأت مقا  د عذرت     حول أآاذيب أرآون وتعالمه       " إب ، وق

 آما هو أسلوب الجابري يقابل بنقد علمي         ،سخريته الالذعة، فالنقد العلمي المحترم    
ن      ر م ستحق أآث ال ي شرقين، ف وال المست د ألق د والتردي راء والتقلي ا اله ل، أم مماث

دآتور       ه            " عوض "السخرية، ومع ذلك فال تح ل م ي د علمي، لكن أرآون ل ام بتفني ق
ي   م ر العرب ون أضحوآة الفك ى أن يك صر عل أرآون ي ط، ف نهج العلمي فق اال للم ج

دارج         ل السوري ال ة المث ذا وعلى طريق دها هيك ختم     "الحديث، ل ة ب " هيك معامل
لهراء محمد أرآون      " السحل "م، لالسترخاء مع فاصل من        سأترك القاريء الكري  

آبيرة الحجم وعديمة "ية الذي يخيف قراءه بمقدماته المرعبة، وبأسلحته البالستيك 
أثير ا       " الت صدى له ن يت صيب م رب، وت شاهدة واله ي بالم ن يكتف ب م ي ترع الت

اريء مع فاصل ممتع، وأعتذر عن اإلطالة، لكن  بالضحك الذي ال ينقطع، سأترك الق     
  .أهمية المقالة واختصارها لعقلية أرآون تجعلني أنقلها آاملة تقريبًا

 مقارنته بين طريقته فى تناول النص القرآنى التى         فى: (إبراهيم عن أرآون  . يقول د 
سميها دى   : "ي سنى النق راءة األل ول الق ا    " بروتوآ ى يتبعه ة الت ين الطريق وب

ا سعادته          ق عليه دأ  " البروتوآول التفسيرى   : "المفسرون المسلمون والتى ُيْطِل يب
 إليها بترفع بتعداد المبادئ التى تقوم عليها القراءة التفسيرية آما يراها والتى ينظر        

ة                    ا أن الحقيق را من بينه بوصفها أثرا من مخلفات الماضى التى ينبغى أن ُتَزال، ذاآ
التى يتضمنها القرآن، والتى هى الحقيقة الوحيدة حسب الرؤية التقليدية للمسلمين، 

شاهد           "ال يمكن أحدا أن يحددها أو يعرفها إال          ل ال أقوال الجي عن طريق االستعانة ب
يل المؤمنين األوائل الذين َتَلقَُّوا الوحى من فم النبى مباشرة، والذين           عليها، أقصد ج  

  ). ١٢٢ المرجع السابق" ( عمليا فيما بعدطبقوه
ا                اقض تناقضا أبلق مع م ان أن ذلك يتن اج إلى فضل بي ذى ال يحت ومن الواضح ال

ه معنى            "الوضعية العامة أو الظرف العام للخطاب     : "سماه ه تابُع ا شرح ب ، ومع م
فماذا ينبغى أن نسمى هذا . مثلما رأينا قبل أسطر قالئل" الظرف العام للخطاب"هذا 

إنها قد تلقى الرعب فى قلوب العامة          ". فرقعات خنفشارية : "أيضا؟ أما أنا فأسميه   
ا                   ه، أم ة الخوف من قلب ه وهو يبسمل إلزال والصغار فيبصق الواحد منهم فى ُعّب

  !ن، ولكن ليس فى ُعّبهمالذين ودَّآتهم الحياة فإنهم يبصقو
ه    (، الذى يحدده البروفيسير      "الظرف العام للخطاب  "هذا، ولم نغادر َبْعُد      على عادت

ا فى أسنانها وتطلق ساقيها                      فى المبالغات والفرقعات الخنفشارية التى تأخذ ذيله
ة د أول عقب ريح عن ه ) لل ٌل آالمىٌّ، "بأن ا فع مجمل الظروف التى جرى فى داخله

ان م ا أم شفهياسواء أآ ائى. كتوب ا المحيط الفيزي ك فى آن مع ادى -ويخص ذل  الم
واالجتماعى الذى ُنِطق فيه الكالم، َآَما ويخّص الصورة التى شكلها المستمعون عن 
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الناطق لحظة تفوهه بالخطاب، ويخص هوية هؤالء، والفكرة التى يشّكلها آل واحد            
ا ويخّص األحداث التى         . منهم عن رأى اآلخر فيه     تلفظ        آم ة ال سبقت مباشرًة عملي

شكل  م ب نهم، ث ا بي ا فيم ان المخاطبون يتعاَطْونه ات التى آ القول، وبخاصة العالق ب
  ). ١١٤/ السابق" (أخّص التبادالت التى اندرج فيها الخطاب المعِنّى

ا رجل         دَُّوار ي د سببَت لى ال ا أن     ! آل هذا يا دآتور أرآون؟ لق اهللا عليك متى يمكنن ب
ل                    ننتهى من َفهْ   ه قب ذلك آل ا أن نحيط ب ان علين ِم َبْلَه َشْرَح أّى شىء فى القرآن إذا آ

البدء فى عملية الفهم؟ إن  هذا أمر أخشى، لو بدأنا فيه، أن يأخذنا هبوطا إلى آدم،              
اد             . وصعودا إلى يوم القيامة    ذلك أن الدنيا متشابكة بعضها مع بعض على نحو ال يك

َصوَّر ش ! ُيَت ات الخنف ع الفرقع ذا   وم ذنا ه رى إالَم يأخ رى لن وة أخ ضى خط ارية نم
  !التنطع الحداثى وَعّم ينجلى فى نهاية المطاف

ا                    راءة آل م  إن الرجل ال يكتفى بهذا على ما فيه من استحالة التطبيق، بل يشترط ق
وم           " الفاتحة"ُآِتب فى تفسير سورة      من تفاسير منذ بداية التفسير القرآنى حتى الي

رز      ثم التقفية بما يحت    ذا              . اجه ذلك من جرد وف ائال إن ه ا يحيص ق ه سرعان م إال أن
ا فريق آامل من فرق البحوث                "العمل   ه شخص واحد، وإنم ". ال يمكن أن يقوم ب

ا  بة فم ة"وبالمناس ا   " الفاتح ا طبًق د تحليله ة سورة أخرى نري ال ألي رد مث إال مج
ا         إننا لو ُرْمنا ذلك فلن ننتهى أبد      . لبروتوآوله األلسنى النقدى   رآن آم ل الق ا من تحلي

  ! هو واضح
يكون      ه س زعم بأن ه ال رى يمكن ا ت ذى ي ن ذا ال تطعناه، فم د اس ا ق رض أنن م فلنفت ث

خالصة الكالم أن   ! التحليَل المثالى الذى ال يخّر الماء؟ إن هذا أيضا بدوره مستحيل        
ع من ال                غنيمة  البروفيسير قد انتهى إلى أْن طاَمَن من ُغَلوائه المتنطعة الفارغة وقن

ه           ذى زعم أن رازى، ال د جمع فى تفسيره     "باإلياب فأخبرنا أنه سيكتفى بتفسير ال ق
ه                  سابقة ل ستة األولى ال ة ال ". أهم ما أنتجه الجهد التفسيرى خالل القرون الهجري

َرٍم بالمطاوى          ة المصرية هى الكالم          " المطاوى "و(لكنه ، آكل مّعاٍر ُمْغ فى العامي
ا سبق القول        الواسع الذى ال يصدقه وال ح      ه أن ينهزم          )تى صاحبه آم د عزَّ علي ، ق

ه        داء فرقعات ى اآلذان أص رن ف زال ت ا ال ت ة، بينم ام أول تجرب إل أم ى الم ذا عل هك
ة                رازى طبعة محقق دم لتفسير ال ه يزمع أن يق ا أن د لن األلسنية المأمآنية، فأخذ يؤآ

  ). ١٣٧و ١٣٥ السابق(إلجابة عما ال أدرى ماذا مصحوبة بقراءة تهدف ل
ه                             د قال ه ق دو وآأن ذى يب ريم ال ذا إال قول الرسول الك وليس لدّى من تعليق على ه

ثم إنه بعد ذلك آله لم يرجع إلى الرازى         "! َأْفَلَح إْن َصَدق  : "خصيصا فى هذا الوعد   
، وفى  )١٢٧ص  (إال مرتين اثنتين ال غير َنَقَل فى األولى منهما ثالثة أسطر ونصفا             

د   رًة ال تزي ة فق طرا  الثاني ة عشر س ى ثالث شديد األسى )١٤٠ -١٣٩ص (عل ، ول
صين    ن أى الن تفادة م سن االس م يح ات   . واألسف ل ون الفرقع ى أن تك ذا ينبغ وهك

آذلك فإن تفسير الرازى، الذى تغلب عليه الصبغة الفلسفية،         !  الخنفشارية، وإال فال  
ه،              ره عن ره وال يغنى غي ون واحد من التفاسير ال يغنى عن غي اك  هو مجرد ل فهن

ارجى     سير الخ صوفى والتف سير ال ى والتف سير االعتزال أثور والتف سير بالم التف
م جرا  ...والتفسير الشيعى والتفسير اللغوى والتفسير الفقهى والتفسير العلمى      . وهل
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ه يغنى عن           رازى وأن ه عن قيمة تفسير ال ا يقول َف على م ا المؤل و وافْقن وحتى ل
  )  اعلون فى التفاسير التى جاءت بعده؟التفاسير السابقة عليه، فماذا نحن ف

اذا أنجز         : (عوض قائال . ثم يواصل د   وعلى أية حال فلو تحوَّلنا بعد ذلك آله لنرى م
سورة     ى ل ل الفعل ى التحلي دآتور ف تاذ ال رة    "األس ا آث ه، راَعن ذا آل ن ه ة م الفاتح

رأس، د               دوار لل ون أن  العناوين وتعمد الكاتب انتقاء الكلمات الضخمة التى تسبب ال
ا ثمرة تستحق آل هذه                         دِّم لن المرة، أو على األقل دون أن تق يكون وراءها شىء ب

  آيف ذلك؟ . الطنطنات والفرقعات
ل المذآور     ه فى التحلي ا بالترتيب التى أتت ب اوين، وسوف أورده : لنأخذ أوال العن

  . عملية القول أو عملية النطق: اللحظة األلسنية أو اللغوية"
  ". الفاتحة"لمعرِّفات، الضمائر فى سورة المحدِّدات أو ا

  ". الفاتحة"األفعال فى سورة 
  ". الفاتحة"األسماء أو التحويل إلى اسم فى سورة 

  ". الفاتحة"الِبْنيات النحوية فى سورة 
  . النظم واإليقاع
  . اللحظة التاريخية:  الفاتحة آمنطوقة أو عبارة-العالقة النقدية

  . للغويةالنسق اللغوى أو الشيفرة ا
  . النسق الدينى أو الشيفرة الدينية
  . النسق الثقافى أو الشيفرة الثقافية

  . النسق التأويلى أو الباطنى
  ". اللحظة األنثربولوجية

د     وهى، آما ترى، عناوين مخيفة تجعل قلب الواحد منا يسقط فى قدميه آما آنا نعتق
ا الثقافى أن سقوط القلب فى ونحن صغار، ثم ظنّنا بعد أن آبرنا ونضجنا واتسع أفقن

دآتور              ...الرجلين أمر خرافى ومستحيل    ه ال ذى يقول ذا الكالم ال إلى أن وقعُت على ه
ه وال    م في ر صحيح ال وه ه ونحن صغار هو أم ا نقول ا آن ى أن م ين ل ون، فتب أرآ

ىّ  ى رجل ال ف د سقط فع ى ق ا هو ذا قلب ف، فه ر . تخري ون، خي ا يقول ة، آم والتجرب
إال أن المسألة ال تخلو مع هذا من ! رد أن يصّدق فليأت وْلَيَر بنفسهومن ال ي. برهان

ر                الجانب الفكاهى، فهذه العناوين التى تخلع القلوب من أماآنها ال تساوى ثمن الحب
الذى ُآِتبت به، إذ ال شىء وراءها، أو إذا آان وراءها شىء فإنه ال يستحق آل هذه                 

ة؟ وأى بروتوآوالت؟ وأى شفرات؟ أنحن أى لحظات تاريخي". الزيطة والزنبليطة "
  داخلون حربا عالمية؟ 

م وان   : المه ت عن ثال تح ر م اع "لننظ نظم واإليق ا    "ال ى أيه رى مع ا ت و، آم ، وه
  فماذا نجد تحته؟. القارئ، مما يمكن فهمه

  :  لقد آتب المؤلف العبقرى تحت هذا العنوان أربعة عشر سطرا فى فقرتين
ة    ) مجرد إشارة عابرة ع الماشى     (أشار سيادته   فأما فى الفقرة األولى فقد       إلى أهمي

ى     ة ف صوت والكثاف اع ال دة وارتف نغم والم اع وال شديد واإليق ه الت ذى يلعب دور ال ال
نص      ة، وال ة العربي ى اللغ ا ف رة، وأنن و والنب م النح ين عل ة ب ول والعالق ة الق عملي
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: لمتواضعى العقل والفهم    يعنى بلغتنا نحن عباد اهللا ا     (القرآنى بالذات، نمتلك أدبياٍت     
ا                     ) آتاباٍت زال تنتظر من يدرسها طبق اع، وال ت النظم واإليق رًة خاصًة ب ًة وغزي غني

ه          ر الممكن       "للمناهج الحديثة فى التحليل العلمى، وأن ة     (من غي ة الراهن ) فى الحال
راءة       ". الفاتحة "المخاطرة بتفسيٍر ُمْرٍض لنصٍّ قصٍير آـ       صحيح أن بروتوآول الق

أن                     (ة  الشعائري ان آالمه يوحى ب رآن، وإن آ ة القديمة فى تفسير الق يقصد الطريق
صطلح       ى م ا معن آتم، وإال فم ى الم ات وف ى الجّبان رآن عل راءة الق و ق صود ه المق

م            ) هنا باهللا عليكم؟  " الشعائرية" وتقنين التجويد يقدمان لنا بعض التعليمات التى ل
ى     ونيمى والنظم صوتى والف ا ال ْدَرس تأويله ى اآلن    اإل-ُي اد حت شكل ج اعى ب " يق

ْدَرس                    : بالمناسبة( م ُي ه ل ا إن ا يقول عن أى شىء فى تراثن ا م الدآتور أرآون دائم
ِشنته على    . بشكل جاد حتى اآلن، أو لم يدرس أصال ال بشكل جاد أو هازل                هذه ِشْن

سنية وال شعائرية، وال مارشات عسكرية،            الدوام، وتحتاج إلى دراسة نفسية، ال أل
ى  ن الت م البر م صاحب المراس ة   ت ات التاريخي ى اللحظ ة، ف ة  ! وتوآولي ط دراس فق
ًدا من         "! فقط دراسة نفسية  : "أآرر. نفسية م ِعْق زمن آ ه ال دم ب ويا بخته أنه لم يتق

م يكن                        ذى ل انى ال ان الكاتب اللبن دا، وإال لك م ِعْق شدياق آ السنين أو تأخر الزمن بال
فُّود آما فعل مع المستشرقين الذين ُقدِّر يعجبه هذا التنطع الفارغ قد وضعه على السَّ

اب المقدس               لكن  !). له أن يعمل معهم فى أواسط القرن التاسع عشر فى ترجمة الكت
ب     م يعّق ا ول ى هارب نانه وولَّ ى أس ه ف ذ ذيل ّد أخ د الِج ين ج ه   ! ح ا قال ل م ك آ وإلي

ا اآلذا              ا   البروفيسير بعد هذه الطبول والزُُّمور المزعجة التى أصمَّت لن ْت من ن وخلع
  : قال ال ُفضَّ فوه، وال برئ من تباريح ألم الحقد شانئوه: القلوب

ولهذا السبب فإننا سنكتفى فقط بالتنبيه إلى المالحظة البسيطة التالية، وهى وجود "
ة  م"قافي ة  " إي ع قافي ة م ن"متناوب ورة  " إي ى س ة"ف ا يخص  ". الفاتح ا فيم أم

صغرى    صوتية ال دات ال ات(الوح ة    ) الفونيم دات التالي ة الوح ظ هيمن ا نالح : فإنن
نحن  .  مرات  ٥" هاء " مرة، و   ١٢" نون " مرة، و   ١٢" الم" مرة، و  ١٥" ميم"

ى عدد  ة على آل وحدة صوتية وعل دى يضفى قيمة رمزي سير التقلي م أن التف نعل
ة للعالمات أو الكلمات ينبغى              ة أو اإليقاعي التكرارات، وبالتالى فإن الدراسة النظمي

ا ا ةأن تتلوه ستطيل عن طريق الدراسة الرمزي ة، أو ينبغى أن ت " لدراسة الرمزي
  ). ١٣٤ص (

أرأيت؟ إن الرجل لم يقدم شيئا على اإلطالق رغم آل الوعود الجبارة التى ال أظن إال 
أنه سينجزها يوما ما، عندما تقوم القيامة بإذن اهللا، وتكون فى يد الواحد منا فسيلة               

  .عليه السالم وال يتعلل بأن القيامة ستقومفيغرسها طبقا لنصيحة الرسول 
ا         . وَعْوًدا إلى ما قاله د     أرآون عن مبادئ البروتوآول التقليدى فى تفسير القرآن وم

اريخى والبالغة والمنطق للوصول إلى             توجبه من االستعانة بالنحو وعلم اللغة الت
ال تعرف هذه     معنى النص القرآنى، والفرق بينها وبين مبادئ بروتوآوله هو، التى           

االستعانة وال تبالى بها، نلفت نظر القارئ إلى أنه أمضى الصفحات التى خصصها                
فى الكالم عما تشتمل عليه السورة الكريمة من ضمائر وأسماء       " الفاتحة"لسورة  

ذه           ن وراء ه ى م ن المعن ىء م ى ش ول إل اوال الوص ة، مح ات نحوي ال وبني وأفع
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اب            اإلحصاءات عبثا، ومتخبطا فى أثناء ذ      لك تخبطا ال يليق بمن يتصدى لتفسير آت
  !" البسبسانيين المأمآنيين"اهللا العظيم، حتى لو آان من طائفة 

ين مضارعين                ا (فمثال يرى سيادته بعلمه العبقرى أن السورة تحتوى على فعل : هم
ٍد ماٍض مسند         )جماعة المؤمنين  (ُأْسِندا إلى البشر    ") نعبد، ونستعين " ٍل واح ، وفع

، وأن السبب فى هذا أن الفعل المضارع يدل على استمرار           ")أنعمَت: "هو(إلى اهللا   
دل على أن               ذى ي المحاولة وديمومة التوتر، فهو يناسب البشر، بخالف الماضى ال

ة          درة اإللهي ا يناسب الق رآن  (األمر قد تم وانتهى األمر وال مرجوع عنه، وهو م الق
  ).١٣١ -١٣٠روث إلى تحليل الخطاب الدينى من التفسير المو

ى اهللا،           ضارعة إل ال الم ْسَند األفع ا ُت را م ه، إذ آثي ضج في ديٌج ال ن الٌم خ ذا آ  وه
شواهد                     ا فى ال سياق والمعنى ال بصيغة الفعل آم رة بال والماضية إلى البشر، والعب

  : التالية، وآلها من القرآن الكريم ذاته
  ، "اهللا يستهزئ بهم وَيُمّدهم فى طغيانهم يعمهون"
  ، " يقول إنها بقرٌة ال فارض وال ِبْكرقال إنه"
  ، "قد نرى تقلُّب وجهك فى السماء"
  ، "واهللا يرزق من يشاء بغير حساب"
اهللا ولّى الذين آمنوا ُيْخِرجهم من الظلمات إلى          "،  "يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم     "

  ، "النور
  ، "إن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء: قل"
  ، "ا فى األرض، يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاءوهللا ما فى السماوات وم"
  ، "للذََّآر مثل حظ اُألْنَثَيْين: ُيوِصيكم اهللا فى أوالدآم"
  ، "فأولئك يتوب اهللا عليهم"
  ، "يريد اهللا أن يخفف عنكم"
  ، "أولئك الذين يعلم اهللا ما فى قلوبهم"
  ، "اهللا يفتيكم فيهن: قل. ويستفتونك فى النساء"
  ، "شهد بما أنزل إليكلكِن اُهللا ي"
  ، "َيْهِدى به اهللا من اتَّبع رضوانه ُسُبل السالم"
   -"قد نعلم إنه َلَيْحُزنك الذى يقولون"
  ، "إن اهللا هو المسيح بن مريم: لقد آفر الذين قالوا"
  ، "فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن اهللا يتوب عليه"
  ، "يد اهللا مغلولة: وقالت اليهود"
  ، "بالحق لما جاءهمفقد آذَّبوا "
  ، "انظر آيف آَذبوا على أنفسهم"
  ، "َوَذِر الذين اتخذوا دينهم لهًوا وَلِعًبا وَغرَّْتهم الحياة الدنيا"
  ، "وما َقَدروا اهللا َحقَّ َقْدره"
  . إلخ إن آان لذلك من آخر"...وجعلوا هللا شرآاَء الِجنَّ"
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ديك ذات قيمة      ة واالنتفاش     . لكنك، يا بروفيسير، ال بضاعة علمية ل ا هى الحذلق إنم
  . بما تظن أنه عندك من العلم الخطير العميق، وما هو بعميق وال خطير

التى تكررت فى    " أل"ومما قاله سيادته أيضا فى تحليله للسورة إن أداة التعريف    
ر المغضوب        * اهدنا الصراط المستقيم  : "قوله تعالى  يهم غي صراط الذين أنعمَت عل

هذه التراآيب هى عبارة عن مفاهيم أو أصناف         "تدل على أن    " عليهم وال الضالين  
دما                       ل المخاطب عن د من ِقَب ابلين للتحدي تكلم وق ل الم ة من ِقَب أشخاص محدَّدين بدق

ا ائال أو متكلم دوره ق ه ). ١٢٧ص " (يصبح ب د تابُع اء هاشم"ويزي " يقصد الببغ
ائال إن       امش ق ى اله ق ف ا فيعّل َر بيان ذلك أن "األم صود ب ة المق ضوب " آلم المغ

ادين                " الضالين"أو  " عليهم انوا مع ة، وآ ة فى مك تدل على أشخاص محدَّدين بدق
رآن ال     ". الضالين"و" المغضوب عليهم "للرسالة الجديدة، ولذلك ُدُعوا بـ     ولكن الق

دين                    ذا ال يحدد أسماءهم، وإنما يترك الصياغة عامة شمولية تنطبق على أعداء ه
دا أن المقصود أحد من أهل           ، مع أن    "فى آل زمان ومكان    ذآرون أب المفسرين ال ي

، بل الموجود عادة فى آتب التفسير أنهم       "األحد"مكة ، فضال عن أن يحددوا هذا        
اليهود والنصارى ، وإن آنت أفهم الكالم فى اآلية على أنه عام ال يختص بقوم دون 

  . غيرهم
ا      ولو آان القرآن يقصد أشخاصا بأعيانهم آما يزعم بروفيسير         ره مختلف نا لجاء تعبي

ذى  "، "أْن جاءه األعمى * عبس وتولَّى : "مثلما هو الحال فى قوله تعالى      أفرأيَت ال
  ، "أعنده علم الغيب فهو يرى؟* وأعطى قليال وأآَدى؟* تولَّى

دا   * وجعلت له ماال  ممدودا    * ذرنى ومن خلقُت وحيدا   " م يطمع    * ومهَّدت له تمهي ث
د سياق الح."أن أزي دل ال ى   حيث ي دور عل الم ي ى أن الك ر اللغوى عل ائى والتعبي ك

سورة              . شخص بعينه وليس آالما عاما     زول الخاصة بال أى أنه ليس فى أسباب الن
ـ         صود ب ه أن المق م من ن أن يفه ا يمك ا م ر فيه ة التعبي ى طريق ضالين"وال ف " ال

يهم"و ضوب عل ة أن  " المغ ة، وبخاص ل مك ن أه ون م خاص معين ة "أش فاتح
ا ال فى    هى النص " الكتاب  القرآنى الوحيد الذى يجب الصالة به، وفى آل رآعة منه

واحدة وآفى، وال تصّح الصالة من دونه، فال يعقل أن يكون مدارها على شخص أو        
  . أشخاص بأعيانهم

ة فى   ل من شأن النحو واللغ ذى يقل راء، آيف أن الرجل ال ا الق َرْون، أيه ذا ت وهك
م    ا، ل ا رأين ى آم سير القرآن ة التف سميه  عملي ا ي ل فيم ستطع أن يتجاه ل : " ي تحلي

ا لألسف       " الخطاب القرآنى  . اللغة وال النحو، لكن دون أن يستطيع االستفادة منهم
ة    تعمال المصطلحات النحوي ى اس اك واضطراب ف ة ارتب ل ثم ذا فحسب، ب يس ه ل
م       ن العل سير م ضاعة البروفي ة ب ن قل رارا ع اه م ا قلن د م ا يؤآ و م واضحان، وه

ه وأصبح أستاذا        بالموضوع الذى  .  تصدى له رغم أنه هو الميدان الذى تخصص في
، "تحليل الخطاب الدينى: "وهذا آل ما يقدمه لنا الدآتور أرآون من خالل ما يسميه

سورة، فال رجوع ألسباب                       ا بشىء فى ال ارئ علم وهو ال يشفى غليال وال يزيد الق
ة أ   ارات المعجمي ل دالالت االختي ى تحلي ق ف زول وال تعم صرفية، أو الن صيغ ال و ال

ديم      ا من تق التراآيب النحوية التى ُروِعَيْت فى آلمات السورة وبناء جملها، وما فيه
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د السورة أن تغرسه                    ا تري وتأخير وحذف وذآر وتكرير وما إلى ذلك، وال التفات لم
ه آتب التفسير، التى                   فى عقل المسلم وقلبه من عقائد ومشاعر ومفاهيم مما تعج ب

ذه  رف ه ى     ال تع ا عل دآتور عبث تاذ ال ل األس ضحلة، ويعم سنية ال ات األل  البهلواني
اج إلى صبر                       . التقليل من شأنها   ه هو من األمور الصعبة التى تحت ه ب ا نطالب إن م

دة  ممن                    ة الجدي ا النابت وِجّد، وال يصلح فيها التنفج الكاذب، ومن هنا ينصرف عنه
ـ َسمَّْون ب داثيين"ُي اب الح ون بَغ" الكت ن يقبل رآن  مم ى نصوص األدب والق ْشم عل

فيعيثون فيها فسادا آما يفعل الثور الهائج حين يقتحم محال لبيع تحف الخزف، فهو              
  )!يدوسها بأظالفه وينطحها بقرونه ألنه ال يدرك قيمتها

ه   ا قال ى م ساءل إضافة إل ا أت انيون ": عوض. د"وأن ضطر العلم م ي م ل ال أدري ل
ا             ! ان آأرآون الغربيون إلى اللف والكذب والدور     م يضطروا إلى استخدام آل م لم ل

  ؟ !يمكن أن تقع عليه أيديهم من المناهج في المواجهة مع الكتاب المقدس
 استغالل آل     – بغباء   –بينما يحاول أرآون     ؟!لم قضوا عليه بضربة تجريبية واحدة     

د،                    ة جدي زداد فشله مع آل محاول القرآن ومع ذلك ي علم جديد يسمع به للتشكيك ب
دا ألساتذته المستشرقين المتعصبين          –لم يدعي أرآون    أو رآن منقول      – تقلي  أن الق

اب المقدس  "عن الكتاب المقدس، فلم نجح العلم التجريبي في نسف األصل                " الكت
د             في نظر أرآون      "وشهد للقرآن، ولم فشلت آل المناهج األرآونية في نسف التقلي

  " !!! وأساتذته
  

  أرآون وسورة الكهف
سخريته الالذعة من تطبيق أرآون لمناهجه         " إبراهيم عوض "الدآتور  ثم يواصل   

ة" دمها  " العلمي ي يق رة الت اوز الثرث ى تج ا عل ا أصر دائم رآن، وأن ة مع الق العبثي
البتهم      ل مط شائياتهم، ب ى إن ات إل دم االلتف ر، وع ي التنظي رب ف رون الع المفك

ا     بالتفاصيل والتطبيق، ألنهم غالبا ما يتهافتون مع أول األ     ة التي يضربونها، آم مثل
عوض هذه الطريقة فأبدع  في آشف هذا . وقد طبق د" رؤية الهالل"سقط صاحب 

ة             رآن بطريق أرآون تهجم على الق الهراء األرآوني، ولست ألومه على قسوته، ف
صب          ت للتع ا تم صلة، لكنه وعية ب الق وال للموض م وال لألخ ت للعل ة ال تم تآمري

أوثق الصالت، فهو ينقل عن               واالستشراق المتعصب وللعدا   ء لكل ما هو إسالمي ب
المستشرقين حذو القذة بالقذة، ثم يضفي تلك الهاالت والمنمنمات من مصطلحات                
شفنا                   حديثة، على ادعاءات بليت من قدمها، وال أدري ما موقع هاشم صالح إذا اآت

  أن أرآون هو مجرد مقلد للمستشرقين في أقوالهم المتهافتة؟ 
  .عامل أرآون بكثير من الحلم الذي يشكر عليه" عوض"ى أن الدآتور لذا فأنا أر
ذى يتبعه المفسرون {: (عوض. يقول د ه المنهج ال ذى ال يعجب نطس ال ذا المت وه

النحو والصرف والبالغة،                ستعينون، ب المسلمون والذى يستعينون فيه، ضمن ما ي
ام آلمة          ة التاس       " َأْم"يغرق فى شبر ماء أم واردة فى اآلي ة       ال عة من السورة الثاني

ه    ى منهج ا عل د تحليله ى يري ه"أو (الت صدد   " بروتوآول ا ب ره، وآأنن سب تعبي ح
فال يجد إال ما يقوله الجاهل ريجى بالشير  " الكهف"، وهى سورة )تشريفات ملكية 
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اه من الَعَمى الحيسى                        ( ه حتى يكون َعَم ات حيات اه اهللا سبحانه فى أخري الذى أعم
، فيردده فرحا به آأنه وقع على آنٍز شماتًة منه          )ة والبصر ويجمع بين عمى البصير   

ه         بالقرآن، وآان األحرى به بدال من هذا أن يشعر بالخجل ألنه دائم التنفج فى آتابات
ة               (بأن منهجه الجديد     اء التحليلي ذى هو آخر صيحة فى عالم األزي يختلف عن    ) ال

م يستحق أن يلحس أرآون        إال أن الكيد لإلسال    . منهج المستشرقين السابقين البالى   
ه ويجرى وراء  ر من آتابات ه فى آثي ا صدع رؤوسنا ب ه وينسى م آالمه وتنفجات

  . المستشرقين الذين آانوا ال يعجبونه مرددا آالمهم
  فماذا قال بالشير وردده وراءه أرآون دون أن يتمعن فيه؟ 

ير إن   ال بالش ين   " َأْم"ق لة ب اوب أو المفاض ستعمل إال للتن ذه ال ت ن  ه يئين، لك  ش
ة                  المالَحظ أنها فى آيتنا هذه ال يسبقها شىء يمكن أن يشّكل الطرف اآلخر فى عملي
ه             دل علي ذا التالعب ي ة تالعب، وه د تعرضت لعملي ات ق إن اآلي التناوب، ومن ثم ف

  ). ١٤٨ص (غياب الطرف اآلخر للتناوب 
رى؟     : "فى قولنا مثال  " أم"يقصد أن    ين هاتين      هى للمناو  " أتأآل تفاحا أم آمث ة ب ب

ط ا فق دة منهم ار واح ين ينبغى أن تخت اآهتين اللت ده أن . الف ات بالشير ومقل لكن ف
  : ال تنحصر فى هذه الوظيفة، بل لها عدة وظائف" أم"

نراها تدل على    " ال يؤمنون : سواء عليهم أأنذرَتهم أم لم ُتْنِذرهم     : "ففى قوله تعالى  
  . دة فى الحالتينأنه ال فائدة فى هذا أو ذاك، فالنتيجة واح

دك أم عمرو؟  : "أما فى قولنا   د الموجود من        " أزيد عن ة فى تحدي دل على الرغب فت
رآيبين   " أم"وتسمى  . الشخصين  ا   "أم المتصلة : "فى هذين الت ا متصلة بم ، ألنه

  . قبلها، وهذا ما ظن بالشير ومقلده أنه آل مهمتها
 أرآون هنا إنما هو مجرد       ألن" فات بالشير وحده  : "أو باألحرى (لكنهما قد فاتهما    

فات بالشير أن هناك ) مردِّد لما قاله بالشير دون تمعن، فينبغى أال ُيْحَسب له حساب
ة"أخرى هى " أم" ل  " أم المنقطع ا، ب اوٌب قبله دها من ذى بع يس لالسم ال ى ل الت

  : تنشئ آالما جديدا آما هو الحال فى اآلية محور الكالم، ونصها 
حاب " ِسْبَت أن أص ا؟     أم َح ا َعَجب ن آياتن انوا م رَِّقيم آ ف وال ول  " الكه ى يق ، والت

  ، "؟...بل أ"المفسرون إن معناها هنا 
ى  ا بمعن أتى أحيان ل"وإن آانت ت الى " ب ه تع ى قول ا ف زة آم ط دون هم فمن : "فق
  ). ١٠٩ النساء" (م من يكون عليهم وآيال؟يجادل اهللا عنهم يوم القيامة أ

ا أضيف  ـ د–وأن الم ل و.  والك َرَيْين–ض ع التين ُأْخ ا  :  ح أتى فيه ا ت " أم"أوالهم
سابق،                للمناوبة بين طرفين، لكن الطرف األول ال ُيْذَآر، بل ُيْفَهم ضمنيا من الكالم ال

ثال  دنا م ول أح ى ق ا ف ه  : "آم صبر علي وادة وأن ت اللين واله ا ب ذ فالن ى أن تأخ رأي
اء اهللا   لوب إن ش ذا األس ه به ْصُلح حال سوف َي ويال، ول ر؟أ. ط ك رأى آخ ". م ل

ا آخر؟          : "والمعنى ارة      "أتوافقنى على رأيى هذا أم إن لك رأي وافقنى  "، إال أن عب أت
  . ليست مذآورة فى الكالم آما هو واضح، بل ُتْفَهم فهًما من السياق" على رأيى هذا

راك : "واألخرى بمعنى  ر ال يكون إال فى بعض حاالِت                 "؟...َأُت ذا المعنى األخي ، وه
ان ينبغى على    . عة، وأنا أفهم اآلية على هذا المعنى  مجيئها منقط  ومع ذلك آله لقد آ
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القرآن          اء ب ذى ج النبى ال ه، ف ا ب ذى َطْنَطَن ذا ال ا به ده أّال ُيَطْنِطن ير ومقل أو (بالش
ه السالم          " اخترعه" ه علي ا          ) آما يقول من ال يؤمنون بنبوت إن م م ف ى، ومن ث عرب

د      . ء األعاجميقوله هو الصواب، ال ما ُيْرِجف به هؤال       ا إن المسلمين ق و قلن وحتى ل
غيَّروا فى القرآن من بعده صلى اهللا عليه وسلم، فالذين غيروا فيه هم أيضا عرب،    

  أليس هذا ما يمليه المنطق؟. ومن ثم فما يقولونه هو الصواب
ل   ل، ب رآن، ال يهتمون بمنطق وال عق ر باإلسالم والق وم، حين يتعلق األم لكن الق

را         ! دهم وُتْذِهلهم عن آل شىء    تشغلهم أحقا  رآن آثي وهذا االستعمال قد تكرر فى الق
ذه   ل ه أ فى آ ه خط اوات، أن نظن أن سامحنا مع الببغ ا ت ن، مهم دا بحيث ال يمك ج

ع تهم      ! المواض ى لغ بالدة ف ل وال ن الجه سلمون م رب والم ون الع م إال أن يك الله
  ! بدرجة ليس لها نظير فى التاريخ

اب         ُت إلى آت ذى وضعه بالشير         وقد رجع ) بمشارآة جودفروا ديمومبين    (النحو ال
ذآران من          إال المتصلة، وهى التى سبقتها         " أم"لطالب االستشراق فوجدتهما ال ي

ذين  الين الل ى المث ا ف سوية، آم زة ت تفهام أو هم زة اس ت هم واء آان زة، س هم
ل    ل قلي ربتهما قب  ,Grammaire de L Arabe Classique(ض

Maisonneuve et Larose, Paris, 1966, PP. 218, 469( ،  
ذى           فهذه آل بضاعة النحو عند هذا المستشرق، وذلك هو السر فى الخبط الجاهل ال
د                       رآن بع ذى وقع فى الق تناول به اآلية وزعم أنه قد سقط قبلها آالٌم جّراَء الَعَبث ال

  . وفاة النبى عليه السالم
ة من ا           ة على ذلك االستعمال          وعلى أية حال هأنذا أورد العينة التالي شواهد القرآني ل

  : لمن يريد أن يطمئن على هذا الذى نقول
ذي             ( ُل ال أتكم َمَث ـَّما ي ة ول بلكم      أم حِسْبتم أن تدخلوا الجن ْن ق ْوا ِم رة  ()ن َخَل ، ٢١٤البق

   )تم/ بــَت/أم حس"يات التى تبتدئ بعبارة ومثلها آل اآل
   )٨ ، واألحقاف٣، والسجدة  مرتين٣٥، وهود ٣٨يونس  ()افتراه: أم يقولون(
  ، )١٦ الزخرف) (ا يخلق بناٍت وَأْصفاآم بالبنينأم اتخذ مم(
  ). ٣٧ القلم) (ما لكم؟ آيف تحكمون؟ أم لكم آتاب فيه َتْدُرسون(

ه أ   رآن فبمكنت ن الق رى م واهد أخ ِرْد ش ن ُي ة وم ع المواضع التالي رة : ن يراج البق
، ٤٠، وفاطر٢٠، والنمل   ٤٣،  ٢٤ ،٢١، واألنبياء ٣٣، والرعد ٥٣، والنساء   ١٣٣

صافات  ر٩، وص ١٥٦وال شور٤٣ ، والزم اف ٢٤، ٢١، ٩ى ، وال ، ٤، واألحق
  . ٣٧، والقلم ٢٠، والملك ٣٠، والطور ٢٩ومحمد 

 فى أول الكثير من  قصصه دون أن           )إذ(فى هذا استخداُم القرآن للظرف      ) أم(ومثُل  
ه خارج القر         ا ال أذآر أنى رأيت را  يسبقه آالم، وهو م  )إذ( وهذه الـ  .آن شعًرا أو نث

ان   : "يقابلها قولنا حين نريد أن نحكى ألحٍد حكاية   ا آ ا م أو " يحكى أن "أو " آان ي
ا        . أو ما إلى ذلك     " حدث ذات مرة  " أن معناه  ، وهو  "اذآر : "ويقول  المفسرون ب

فهل يصح أن يأتى من يتحامق قائال إن هذا استعمال          . معنى ال يذهب بعيدا عما قلناه     
ه                  خاط ه أآلت ِذف؟ لكن أين ذهب؟ ألعل م ُح ا آالم، ث ان ههن ه آ دل على أن ه ي ئ، وإن

  القطة؟ 
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ة الخامسة  الى فى اآلي ه تع ا ساذجا إزاء قول ه ابتهاج ذلك يقف أرآون يفرك يدي آ
م   ى آهفه ا أصحاب الكهف ف ى بقيه دة الت ا، عن الم سورة ذاته شرين من ال : والع

ردد آالمهم        "دوا تسعا ولبثوا فى آهفهم ثالَثمائٍة سنين وازدا     " ، َوْهًما منه، وممن ي
بَعَبله دون أن يتوقف ليتثبت منه قبل ترديده، أن فيها شذوذا لغويا، إذ آان ينبغى أن 

، وهو ما يرتبون    "ثالثمائٍة سنين "ال  " ثالَثمائةِ سنةٍ : "يكون الكالم فى رأيهم هكذا    
ا  "  يت النص   العديد من االفتراضات حول شروط أو ظروف تثب        "عليه افتراض    آم
  ). ١٤٨ يل الخطاب الدينىالقرآن من التفسير الموروث إلى تحل(يقول بالشير 

النقد الفيلولوجى يكشف " فى الهامش قائال إن "هاشم صالح "ثم يضيف الدرويش  
ع          ستطيع القط ن دون أن ي ن م دة، ولك ساؤالت عدي رح ت ة ويط ياء مذهل ن أش ع

سابقي       ". بشىء م يكن يساعدهم على االستفادة       يقصد أن منهج المستشرقين ال ن ل
ر               ه أن يطي ذى يسوِّل ل ا، بخالف أرآون ومنهجه ال من النتائج التى يتوصلون إليه

  ! بكل شبهة سخيفة مطنطنا بها ومخطِّئا القرآن دون تبصر أو مراجعة
ه       ترى هل من المنهج العلمى أن يطير الباحث مع أوهامه دون أن يراجع نفسه، لعل

ان األمر ينصّب فى       قد أخطأ أو تسرَّ   ا آ اذا آلم ع أو َسَها أو فاتته أشياء يجهلها؟ لم
ا          ناحية اإلساءة للقرآن والتشكيك فيه نرى أستاذك يفقد حذره ووسوساته التى يفلقن

  بها دائما عندما تكون الوقائع آلها فى صف النص القرآنى؟ 
ر     راءة الق ى ق سلمين عل ا أن حرص الم المين جميع ين الع روف ب ثال مع ى فم آن ف

ه حتى اآلن                       ة نزول ذ بداي ه ويتقربون إلى اهللا من دون ب الصالة وخارج الصالة يتعب
دآتور                ذاآرة المسلمة، وال اظ على النص القرآنى فى ال آان له دور عظيم فى الحف

ول  ك، إذ يق ى ذل ارى ف ون ال يم د أرآ شعائرى : "محم سى أو ال إن االستخدام الطق
شكل م د وب اهم بالتأآي ى س نص القرآن هلل ى تثبيت ر ف سير " (بك ن التف رآن م الق

  ). ١هـ/ ١٥٥/ الموروث إلى تحليل الخطاب الدينى
يد أن البروفيسير ال  ـويحسب القارئ المسكين أنه ال خالف إذن بينه وبين الكاتب، ب        

ة إلى                      ر قانوني سدد ضربة غي ا ي وهم، إذ سرعان م يعطيه فرصة لالستمتاع بهذا ال
م بالذات تاريخ ال نعرفه، بمعنى أننا ال نعرف متى بدأ           لكن لهذا االستخدا  : "فكه قائال 

ادى فى الصلوات والطقوس، وال                   المسلمون يستخدمون النص القرآنى آنص عب
  ). نفس المرجع والصفحة والهامش" (آيف تطور ذلك على مدار التاريخ

ى    رآن ف راءة الق ى ق سلمون ف ى شرع الم ذ مت ون يجهل من ل أن أرآ رى هل ُيْعَق ت
وعبادتهم؟ إن قراءة القرآن هى فى حد ذاتها عبادة وقربى إلى اهللا، وهو       صلواتهم  

ه  ى لنزول ذ اللحظة األول دأت من د ب ا ق ل، أنه ى األق سبب عل ذا ال ى، له ا يعن لكن . م
ذلك الصنف من المستشرقين             ا ل ذا وفي الدآتور أرآون ال يستطيع إال أن يكون تلمي

ه  الذين ال يترآون أى شىء فى اإلسالم إال وي         ذا  : شككون في د  ". هللا فى هللا "هك ولنع
ر         اد لهم دون تبصر أو تفكي اآلن لما آنا بسبيله، ولسوف أطرح عليه وعلى من ينق
ة   ذه المحاول ى ضوء ه م عل ا فتتضح له ة عليه م يحاولون اإلجاب عدة أسئلة لعله

  : حقيقة األمر، وإن آنت أشك فى ذلك آثيرا
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م األع    م، وه ن حقه شرقون أن م ن المست ل يظ رون  ه ذه الق ل ه د آ اجم، وبع
ا معهم إن صاحبه هو محمد بن                      و قلن المتطاولة، أن يخطِّئوا أسلوب القرآن حتى ل

  عبد اهللا؟ 
ى      ْسَتْدَرك عل ذى ُي أ ال ه ال الخط َتّج ب ذى ُيْح صواب ال و ال د ه ه محم ا يقول يس م أل
صاحبه؟ إن محمدا ال يختلف فى هذه الحالة عن أى شاعر أو خطيب جاهلى، فضال                

 أي أعرابى ممن آان العلماء يسَعْون إلى البادية لاللتقاء بهم وأخذ اللغة عنهم،               عن
  فلماذا هو من دون العرب جميعا الذى ينبغى أن يكون مخطئا؟ 

األن هذا الترآيب وأمثاله لم ترد فى  آتب النحو التى ُتْدَرس فى المدارس؟ لكن متى                
ة العرب   ات اللغ ل إمكان ستوعب آ ب ت ذه الكت ت ه نَّن   آان ل أن ُتَف ة قب ى الجاهلي ة ف ي

  القواعد على النحو الذى نعرفه فى آتب النحو والصرف الخاصة بتالميذ المدارس؟ 
ذه  ستوعب ه ة ال ي ى فى الفصاحة العربي ال األعل ه المث رآن نفسه رغم آون إن الق
اد               اإلمكانات، فكيف يفكر أحد فى محاآمته إلى آتب الطالب الصغار الذين ُأريد االبتع

ات     ب هم عن آل ما يخرج عن القوالب البسيطة المباشرة وال يعرفون من هذه اإلمكان
  ! إال أقل القليل؟ إن هذا ألشبه بمن يريد َنْطل البحر بكستبان إبرة

رآن                على أن ليس معنى آالمى هذا أننى أغّض الطرف على التشكيك فى مصدر الق
ذا        اإللهى، بل آل ما أريد قوله أن الحجة التى يستند إل           ا من يقصد التشكيك فى ه يه

م فاالستناد                 المصدر هى حجة داحضة ال تثبت على محّك النقد على اإلطالق، ومن ث
. إليها للتشكيك فى إالهية المصدر القرآنى استناد إلى حائط مائل آما نقول فى مصر      

القلوب أهديها       ا   . أما إيمان أمثال هؤالء أو آفرهم فال يعنينى، فلست موآال ب ا أن إنم
د من           ه ال ب ذا أرى أن واحد من أهل العلم مقتنع بأن هذا القرآن هو من عند اهللا، وله
دقيق فى الكالم                 ا والحجة والت المنطق طبع اء، ب وقف هذه الهجمات الَجرادّية الحمق

  . إلخ...واالستشهاد بالنصوص على الوجه المستقيم
 يجرى على القواعد      ولقد َغَبَر علّى زمان آنت أسارع فيه إلى تخطئة أّى أسلوب ال           

آما درسناها فى المدارس، واالعتراض على أية آلمة ال أجدها فى المعجم الصغير               
ره فى شبابى األول              م أآن أملك غي ارفى          . الذى ل َصَدْت مع ْرُت واْسَتْح ا َآِب لكنى آلم

واتسع أفقى اللغوى تبين لى أن األمور ليست آما آنت أظن، وأن اللغة بحٌر هّداٌر ال                
شعراء العرب             يستطيع  السباحة فيه آل من هب ودب، وإال فعلينا أن نخّطئ معظم ال

ا           ا على قواعد النحو والصرف آم األقدمين، إن لم يكن آلهم، ألنهم ال يجرون دائم
ورون       دون الموت ل الحاق ل، ب ه أى عاق ول ب ا ال يق و م دارس، وه ى الم ها ف ندرس

دهم ة آث  ! وح صحة اللغوي ى بال ى ُتْعَن ب الت ى الكت اعت   وف ى ش ل الت ن األقاوي ر م ي
ا     زل  "وذاعت على غير أساس، ومع هذا يرددها الخلف عن السلف آأنه رآن من " ق

أآاد أضحك اآلن على هذا التشبيه بعد أن ظهر لنا أمثال بالشير وأرآون وجماعات (
  ).المبشرين الذين يتطاولون على القرآن ويخّطئونه

مع اسمين ظاهرين خطأ، فال يصح أن             " بين" لنأخذ مثال تأآيدهم أن تكرار آلمِة       
ين عمر وأحمد     : "بل ال بد أن نقول     " بين عمر وبين أحمد   : "نقول ا     "ب ، بخالف م

ل               ا ضميرا مث ة أو آالهم ِى البينّي ين محمد وبينى     : "لو آان أحد طرَف بينى  "أو  " ب
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ين                       "وبينه ل عدة أعوام على نحو ثالث ده قب ، مع أن العبد هللا قد استطاع أن يضع ي
مع اسمين ظاهرين أوردُتها فى      " بين"من عصور االحتجاج اللغوى لتكرار      شاهدا  
دان  "فى آخر الفصل الخاص بكتاب      " من ذخائر المكتبة العربية   "آتابى   " معجم البل

ه            . لياقوت الحموى، غير ماعثرت عليه بعد ذلك       ل لى أحب ين زمي آما ثارت بينى وب
د حول مدى  يس بالبعي ذ وقت ل شٌة من ه مناق در علم ِلوأق صحة فى مجىء فع "  ال

أو جواِبها مضارعا، وأردت أن أتثبت بنفسى من صواب رأى من يرفضون                " آلما
هذا ويلّحون على أنه ال بد أن يكون فعل هذه األداة وجوابها آالهما ماضيا، فإذا بى                 

َل                       ا أصحابها فع ستعمل فيه ديم ي شعر الق ا "أجد نحو اثنى عشر شاهدا من ال " آلم
وفى الحال تراجع الزميل الكريم عن موقفه الذى آنت فى البداية وجواَبها مضارعا، 

  . أآثر ميال إليه تبعا لما آننت أسمع من تخطئة من يخالفونه
ه ال يصح أن                         شاطئ من أن د بنت ال ومثل ذلك ما آنت قد قرأته فى مطلع شبابى عن

" بمار"، بل ال بد من استعمال  "قد"على  " ال"، بإدخال   "قد ال يأتى محمد   : "نقول
د "فى حالة النفى، وإبقاء     " قد"بدال من    ات فقط   " ق د أن       . لإلثب ا بع ين لى فيم م تب ث

د "و" ال"من العرب القدماء من آان يجمع بين         إن السبب فى هذه المسارعة         ". ق
ا ليست                      ا به را، على حين أن معرفتن إلى التخطئة هو الظن بأننا قد أحطنا باللغة ُخْب

  . عضنا، وقد آنت أنا من هؤالء البعض يومابهذه اإلحاطة التى يتصورها ب
سهل   د أصبح من ال ة، فق اجم األلكتروني شار الموسوعات والمع د انت ا اآلن، وبع أم
ا                علينا أن نعرف فى ثواٍن قالئل ما آان أجدادنا ينفقون فى تحصيله الشهور، وربم

  ! السنين أيضا، وإن لم ينقص هذا من قدرهم، فقد آانوا عباقرة رغم ذلك
ارئ لترى                       هل   ا الق صَّْبَر أيه صَّْبَر ال ة الكالم، فال ا فى بداي هذا آل شىء؟ ال، فما زلن

اب                   ذا الكت رآن مع ه ه أعداء الق ذى يتعامل ب بنفسك السخف الشيطانى الصبيانى ال
العظيم يظنون أنهم قادرون على أن يطفئوا نور الشمس بَنَفٍس من أنفاسهم الواهنة         

بية، بسبب من إعرابها الذى يحاربه هذه األيام بعض          معروف أن اللغة العر   . المنتنة
ونهم،       ى عي ذى ف د ال نها للرََّم اء محاس َرْوا به ستطيعون أن ي ا وال ي ن يكرهونه م
إن       ذفنا ف ا أو ح ّدمنا أو أخرن ا ق ارة، إذ مهم ب العب ى ترآي ة ف ة عالي ا مرون يعطيه

ا ال    اإلعراب ُيَسهِّل التعرف على وظيفة الكلمة رغم ذلك فى معظم األح          ان، وهو م ي
إن بالشير، وأرآون من ورائه، يتصوران أن اللغة        . يتوفر لّلغات األخرى بوجه عام    

إنهم ال                     ا ف ز، ومن هن ة من حاالت التميي العربية ال تعرف إال وضعا واحدا لكل حال
ز                ة "يتخيلون أن من الممكن أن يجىء ترآيب الكالم فى تميي ا إال   " ثالثمائ وأمثاله

ز وخفضه على       "  سنٍة، ستمائِة امرأٍة، تسعمائِة آتابٍ     ثالثمائِة: "هكذا بإفراد التميي
  . اإلضافة آما ترى

ضا      رب أي ان الع ل شىء، إذ آ يس آ ذ، ل رف التالمي ا يع و م ان ه ذا، وإن آ ن ه لك
ُع     شتهر  الجم م ي ا، وإن ل ع اإلضافة أو قطعه ة م ذه الحال ى ه دود ف ون المع يجمع

ه صحيح،            وما دام هذا االستعم   . اشتهار اإلفراد  رآن فمعنى ذلك أن د ورد فى الق ال ق
دخل                        د تعرض لت رآن ق ا إن الق و قلن حتى لو آان محمد هو مؤلف القرآن، بل حتى ل
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بق أن         ا س سخفاء مثلم ون ال زعم الزاعم سبما ي ول ح اة الرس د وف رب بع ن الع م
  . شرحنا

الم، إ                   ة لغة فى الع د  إن القول بغير هذا هو الَعَته بعينه ألنه ال يحدث فى أي ال أن الحق
اهللا   اذ ب ه دون تبصر، والعي ردد حماقات ا فن ا عقولن د أن يلغى لن وفى ! المجنون يري

ر من         " الكهف"المثال الذى نحن بصدده من سورة        يمكننا أن نرآِّب الكالم على أآث
ثالَثمائِة سنٍة، ثالَثمائٍة من السنين، سنين ثالَثمائٍة، ثالثمائٍة سنين،          : "وضع فنقول 
اٍت  الث مئ سنينث ن ال ة "م ا اإليحائي ا وظالله لٍّ نكهته د  ، ، ولك ف عن وأحب أن أق

  . الترآيب الذى ظن بالشير ومقّلده أرآون أنه هو وحده ال سواه الترآيب الصحيح
ثم ُأَقفَِّى بالكالم عن الترآيب الذى اعترضا عليه، أو باألحرى اعترض عليه بالشير              

  . أرآون. فاعترض معه آليا د
ة   "معتاد فهو يشير إلى      فأما الترآيب ال   ه        " عدد الثالثمائ ه سنون، والخطاب في وأن

. موجَّه إلى من ال يرى فى العدد وال فى تمييزه ما يدعو إلى االستغراب أو االستنكار     
ر عن أى شىء آخر                        د أن نعب دما ال نري ولذلك فنحن نستخدم هذا الترآيب عادة عن

  . غير هذا المعنى العام
دد   أما إن آان المخاَطب متش     ككا فيما نقوله له أو يستهوله، آأن يستبعد أن يكون الع

ع           اك موض ون هن ذ يك ثال، فعندئ ا م نوات ال أيام ز س ون التميي ة أو أن يك ثالثمائ
ة      : للترآيب القرآنى، فكأن المتكلم يريد أن يقول  ة، وهذه الثالثمائ دد ثالثمائ م، الع نع

هور     ى ش ابيع وال حت ام وال أس نوات ال أي ى س ن . ه ا س نطح   " وات إنه نٍة ت ّل س آ
دل من   " سنين"فـ. بالتعبير المصرى الدارج " األخرى فى هذا الترآيب األخير هى ب

ة نفسها عدا                  ". الثالثمائة" ل هى الثالثمائ ا، ب أى أن السنين ليست مجرد تمييز له
  . وإحصاًء

ساطة                  ذا الترآيب ألنهم بب ال إن المفسرين وُمْعِربى القرآن ال يتوقفون طويال أمام ه
ون، فهم           ا يجهل ديهم ويعترضون على م م ل ذين ال عل ه شيئا، بخالف ال يجدون في

ـ     –أما أنا   ! يعملون من الحبة قبة    ه        )عوض ( والكالم ل ا قال م أشأ أن أردد فقط م   فل
النحويون فى إعراب اآلية، بل أردت أن أضيف لما يقولون ما لعله يكشف شيئا مما       

نفس   رار ال ن أس ر م اهر التعبي ةوراء ظ ذى  . وأغراض البالغ ب ال ذا القل ل ه ومث
ة   ذه الجمل ى ه ا ف ة عن  (يقابلن ع محول ى الواق ى ف ة"إذ ه نين ثالثمائ ال عن " س

  .. له نظائر فى اللغة آثيرة") ثالثمائة سنة"
ذات           : "فنحن نقول مثال    انيَن من الل ى، وأف ُروًبا من المن على حين يقول ابن        " ُض

ة ه العبقري ى نونيت دون ف ى ُض: "زي اُمًن ّذاٍت أفانين ارة " روًبا ول ى العب ضفى عل في
  . العادية حيوية مدهشة لم تكن لها

ول  ا نق ا أنن نوات: "آم دَة س دة"و" ع نواٍت ع ك  "س ى تل يس ف ا ل ذه م ى ه : ، وف
ى  األولى تعن سنوات "ف ن ال ددا م ى  "ع رى فتعن ا األخ ذه  "، أم ن ه را م ددا آبي ع

  ومرة أخرى هل هذا آل شىء؟  .وهكذا"...السنين
شرقون : وابوالج ه المست تعلم من ن أن ي ا يمك ال مم ا يق اك م ا زال هن ال، فم آ

وصبيانهم، ال ألنى أذآى منهم أو أآثر علما، وإن آان هذا جائزا، فلست بالذى يعمل               
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فى هذا المقام على أن يبخس نفسه حقها، ولكن ألنى أبذل آل ما لدّى من جهد رغم    
ا يجده      أنى فى الظروف التى أنا فيها اآلن ال أملك           من المراجع وال أدوات البحث م

ة     ة الحارق ن الرغب اق ضميرى م ى أعم سُّه ف ا ُأِح ضال عم ديهم، ف ؤالء تحت أي ه
ا عن شواهد من             . المخلصة للوصول إلى برد اليقين     وعلى هذا فقد أخذت أنّقب بحًث

ضده        ا يع اج لم رآن يحت ى أرى أن الق ول، ال ألن ا أق رآن توضح م ارج الق د (خ فق
ه         شرحت آيف أ   خ، ال يمكن أن يكون        ...ن القرآن، حتى لو قلنا إن محمدا هو مؤلف إل

زوال إلى مستوى            )محل شك عند من له ُمْسكة من عقل        ، بل لمزيد من التوضيح ون
شهم ن نناق ن    . م م تك ان ل ة النعم ى حنيف م أب ام األعظ دة اإلم ثال أن وال ا م د قرأن فق

ا، ال ذلك           تطمئن إلى ما يفتيها به، إذ آانت رغم آل شىء تنظر                 ه ابنه ه على أن إلي
د         ا ليس عن م م العالم العمالق، فكانت تقصد أحد تالميذه ممن تظن أن عنده من العل

دما            . ابنها، وآان هذا يحرج التلميذ إحراجا شديدا        ا يقاسيه بعضنا عن وهو نفسه م
يسألنا أحد أوالدنا فى المرحلة االبتدائية أو اإلعدادية مثال عن شىء فى تخصصنا                 

ه                 فنجي ا من به بما لم يسمع به فى المدرسة، فينظر إلينا فى تشكك ويأبى أن يقتنع ظن
أن الكتاب المدرسى والمدرس الذى يدخل عليهم الفصل فيقومون قياما على أمشاط            
ل   ا، ب ْت ال يمكن أن يخطئ رة َلَرنَّ و رميت اإلب أرجلهم وهم صامتون، لدرجة أنك ل

ه          راه فى مباذل ه                المخطئ هو بابا الذى ي ارا، وال يوجب ل يال ونه  فى البيت أمامه ل
  .نظاُم المنزل أن ينتصب له عند دخوله عليه واقفا أو يصمت فال يتكلم

وعلى ذلك فإننى أسوق الشواهد الشعرية التالية التى جاء فيها المعدود مجموعا ال               
  :مفردا، أو مقطوعا ال متصال، أو االثنين آليهما، فمن ذلك قول علقمة الفحل

  تسعين أسرى مقرنين وصفد* ن فيها ما أتاك وفى فكا
  : وقول عمرو بن آلثوم

   ثمانين ُسوًدا من ُذَرى جبل الهضبرددت على عمرو بن قيس قالدة     
  :وقول ربيعة بن ضبع الفزارى

    فقد ذهب اللذاذة والفتاُء    إذا عاش الفتى مائتين عاًما    
  : وقول عمر بن أبى ربيعة
   بين خمٍس آواعٍب أتراِب      َل المهاة َتَهاَدى   َأْبَرُزوها مث
  :وقول السيد الِحْمَيرى

    عليه فأدناهم وَحّيا ورحَّبا         آالٍف مالئك سّلموا   ثالثة
  :وقول الوليد بن يزيد

    َأآَرُم الِجنِس ِجنُسها              َبيَن َخمٍس َآواِعٍب          
  :وقول أبان الالحقى
   أرغفًة آالريش طيارة             على أوالده خمسًة   ُيْجِرى
   : وقول ابن المعتز

  وطّوقونى مثلكم إنعاما              وأّجلونى خمسًة أياما      
  :وقول ابن أبى الحديد

   من بعد ستمائٍة سنينا                عام ثالث ثم أربعينا      
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  :وقول إبراهيم الحضرمى
  سين درهماوخمس مثين بعد خم

  :وقول أحمد بن مأمون البلغشى
   بعد ثالث عشرٍة مئينا         من عام خمسة وأربعينا      

  :وقول أحمد بن على بن مشرف
   يخادعون اهللا والذينا                     إلى ثالثمائٍة سنينا  

ا سبق،                    يُف، إلى م ه ُأِض  ومِضيا فى سياستى فى النزول على شرط الخصم وعقليت
ذا أآرر             "الكتاب المقدس  : "الشواهد التالية مما يسمَّى    ا، فله دو ذلك غريب د يب ، وق

هنا ما قلته من قبل من أننى أربأ بالقرآن أن يكون أى شىء آخر حاآما عليه، إال أن 
ذا رأيت أن أستشهد    . المسألة ال تتعلق بى، بل بخصوم سخفاء ال يعجبهم العجب     له

ال إنهم                بالكتاب المقدس، فهو آتاب نصر     م ال يمكن أن يق انى آتبه نصارى، ومن ث
  . يقلدون أسلوب القرآن أو يريدون الدفاع عنه

وى   الم اللغ ح أسلوبها األديب والع ا ونّق ى راجعه ة الت ة الكاثوليكي ى الترجم اء ف ج
شددا               ة ت الشهير الشيخ إبراهيم اليازجى، الذى آان يتشدد فى مسألة السالمة اللغوي

ة آالٍف   هذه عشائر   : "مرهقا القهاتيين بإحصاء آل ذآٍر من ابن شهر فصاعدا ثماني
  ، )٢٨/ ٤/ العدد" (وستمائٍة قائمون بحراسة القدس

أٍس لعمل خدمة               " ابرُة ب وإخوتهم ورؤوس بيوت آبائهم ألٌف وسبعمائٍة وستون جب
ت اهللا ام األول" (بي ار األي ٌف  "، )١٣/ ٩/ أخب ه أل َشْبيا وإخوُت رونيين َح ن الحب وم
أسوسبعم ام األول" (ائٍة ذوو ب ار األي ان وسبعمائٍة "، )٣٠/ ٢٦/ أخب ه ألف وإخوت

  ، )٢٦/٣٢/ أخبار األيام األول" (ذوو بأس
اٍع على              : "وفى الترجمة اليسوعية   انين ألف قّط اٍل وثم فجعل منهم سبعين ألف حّم

  ). ١٨/ ٢/ أخبار األيام الثانى" (الجبل وثالثة آالٍف وآالَء لتشغيل الشعب
  أرآون؟ .  ماذا يا ترى يمكن أن يقول دواآلن

أيرى أنه يتبع فعال منهجا علميا صارما ومتقشفا آما يلّح ويكرر دون أن يمل، حتى      
يال   سه أن يتعب قل اذب؟ إن الرجل ال يكلف نف نفج الك ذا الت ال شديدا من ه ا مل مللن

  . للتثبت مما يرمينا به من آل مصيبة علمية وأختها
ه فرحا، وال              إنه ما إن يقع على أى       شىء يحسب أن فيه إساءة لإلسالم حتى يطير ب

ار لنفسه، لكنى أحب أن                          ا اخت ذا الفرح، فكل إنسان وم أحب أن أصادر حقه فى ه
أال وهى التثبت مما يقول،     : ُأِسّر إليه بنصيحة لعلها تنفعه إن أراد أن ينتصح وينتفع         

ؤ        ه السالم أو ال ي . من، فهذه مسؤوليته هو   ثم فليؤمن بعد ذلك بالقرآن ومحمد علي
يم                      ه األث ل عدوان ى، ب ة المصدر القرآن ؤمن بإالهي ه ال ي والذى أغضبنى هنا ليس أن

  !على الحقيقة العلمية دون أن يطرف له جفن
أرآون ال يقف عند هذه النقطة، بل يضيف شيئا آخر يظن أنه يستطيع به . على أن د

ا صنع       ات من    أن يسىء إلى النص القرآنى، وهو االبتهاج بم  إلى  ٩ه بالشير باآلي
ـ ٢٥ ذا ال م ه ير"، إذ زع د أن    " بالش رى بع ويرات أخ د خضعت لتح سورة ق أن ال

ا فعال،                         ه رتبه ل إن ا، ب اد النظر فى ترتيبه اآتشف أن اآليات المذآورة ينبغى أن يع
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ات من  ان ١٦ إلى ٩فجعل مجموعة اآلي ا اآليت ، ومجموعة ٢٥ -٢٤ مضاًفا إليه
عبارة عن روايتين لشىء واحد، أى أنهما نصٌّ واحد ُأوِرَد            ١٦ إلى   ١٣اآليات من   

  . بروايتين مختلفتين
 ,Blachere, Le Coran(وهو ما يعنى أن إحدى المجموعتين زائدة ال لزوم لها 

Librairie Orientale et Americaine, Paris, 1957, PP. 318- 319 .  
ص المستشرق البريطانى    وهذه النسخة التى معى اآلن من تلك الترجمة آانت تخ              

وم صورة      . م١٩٨٢هاملتون جب، ثم انتقلت ملكيتها إلّى فى يوليه          وقد وصلتنى الي
ارئ آالم    ". الكهف "من صفحاتها التى تحتوى على نص ترجمة سورة       ويجد الق

ل الخطاب       " من آتابه    ١٤٨أرآون فى ص       القرآن من التفسير الموروث إلى تحلي
  شير بهذا؟ من الذى أفتى لبال"). الدينى

يم            ذا          ! ال أحد بالطبع إال شيطان السخف االستشراقى األث ا فعال به ان مقتنع ه آ وَهْب
ه من عبث                       ا وقع في الذى يزعم، أولم يكن ينبغى أن يورد النص القرآنى آما هو بم
ذا ليس             ه؟ لكن ه أو اضطراب على حسب أوهامه، ثم َفْلُيَعلِّْق فى الهامش بما يعّن ل

قق له أهدافه اإلبليسية، فالمقصود هو إيقاع الشك واالرتياب فى هو المراد، ولن يح 
ه                   النص القرآنى إلفقاده قدسيته وجالله فيتعود القارئ على أن يتعامل معه على أن
ا يصيب أى               ا يمكن أن يصيبه م نص عادى من النصوص التى يصنعها البشر بم

ذا الهدف ال   و. إلخ...نص بشرى من عبث ونسيان وإضافة وحذف وتقديم وتأخير     ه
يتم على الوجه الناجع إال إذا تقدم أحدهم ونفذه على أرض الواقع، ولم يكتف بالكالم 

  . النظرى الذى ال يمكن أن يكون فى قوة التطبيق العملى
ا يتعلق           ه من عمل إال التشكيك فى آل م شرقين ليس ل ذا الصنف من المست إن ه

ه السالم زاعمين        باإلسالم والقرآن، حتى إنهم ليشككون مثال فى ن        سب الرسول علي
اه           " عبد اهللا "أن   ل هو مجرد اسم معن ار أن آل       " إنسان : "ليس أباه، ب على اعتب

ذلك                  ".عبد اهللا "إنسان هو    ه أب معروف، فل م يكن ل أى أنه صلى اهللا عليه وسلم ل
ه                   ا يعنى أن اد اهللا، بم د من عب ذا      . ، والسالم  "ابن رجل   "قيل إنه ابن عب ْن ه ا َم أم

ا هو            ! فال أحد يعرف    الرجل؟   ذا عن رسول اهللا إنم اهللا إن من يقول ه ْن   "ت َرة ِم َم
الى                   "! (َظْهر َمَرة  دور فى ب ذى اليمكن أن ي شديد للجنس اللطيف ال مع احترامى ال

ر مجازى مغروس فى                    ل هو مجرد تعبي ال "اإلساءة إليه بحال، ب شعبى  " المخي ال
رًة فى         أستعين به لغرض فنى وإلتاحة الفرصة لنفسى آى أتف         و م ا أيضا، ول يهق أن

  "). مخيال"العمر، بكلمة 
ِى       د رآعَت ت بع ة آان ة الجمع ر إن خطب شرق آخ ول مست ضا ق وادى أي ذا ال ن ه وم

ا هو الحال فى صالة ال    دين،الصالة آم ا  عي م أصبحْت فى العصر األموى قبلهم .  ث
ة الصخرة آى يس                       د بنى قب تعيض ومنه آذلك َزْعُم ثالٍث أن عبد الملك بن مروان ق

بها الحجاج األمويون عن الحج، الذى يستلزم الذهاب إلى الحجاز حيث يبسط ابن                 
  . الزبير نفوذه، ومن ثم يمكنه أن يؤثر فى والء حجاج الشام إذا ذهبوا إلى هناك
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انى، أن     ه لكايت ًة من صيرة، متابع صر والب ى الب ذا األعم م ه ه َزْع درة "ومن س
ة، وأن    فى أطراف     ليست شجرة سماوية، بل شجرة      " المنتهى ة المأوى   "مك " جن

  . هناك) الفي(دارٌة 
شرقين   تاه المست ن أس ارج م م الخ ذا العل ا أعجب ه ل م! أال م ول أن أى ه ن المعق

ا من        ،سته فكرة ما تنّغص عليه توازنه وراحة باله       مستشرق تنبض فى أ     ال يجد له
ان مكا         ،حل إال االفتراء على القرآن     ا      والزعم بأن هذه اآلية أو تلك آ اك، لكنه ا هن نه

ه أى                   ه أرآون، ليس ل ُنِقلت إلى هنا؟ وبالمناسبة فإن ما يقوله بالشير، ويردده خلف
ه        ون أن منهج دَّعى أرآ ى ي شراقية الت سخافة االست ا ال صحة، لكنه ن ال اس م أس

ا        ! يتخطاها، ثم يتضح أنه ليس إال تقليدا لها        ان المشار إليهم وهاتان هما المجموعت
ارئ آى يرى بنفسه الرقاعة                 "فالكه "من آيات سورة      ، أضعهما تحت بصر الق

 إذ أوى ٩ف والرقيم آانوا من آياتنا عجبا أم حسبَت أن أصحاب الكه(: االستشراقية
الوا   ة إلى الكهف فق دك ر : الفتي ا من ل ا، آتن ا رشدا  ربن ا من أمرن ئِّ لن  ١٠حمة وَه

َصى    ىُّ ثم بعثناهم لنعلم أ    ١١ا على آذانهم فى الكهف سنين عددا        فضربن  الحزبين َأْح
سعا         ولبثوا فى آهف   ١٢لما لبثوا أمدا     م     قل  ٢٤هم ثالثمائٍة سنين وازدادوا ت  اهللا أعل

ه       ْبِصْر به وَأْسِمعْ  َأ. له غيب السماوات واألرض   . بما لبثوا  ىٍّ،     ما لهم من دون من ول
   )٢٥وال يشرك فى حكمه أحدا 

الحق        (–) ١مج  ( أهم ب ة آ  إنهم   . نحن نقّص عليك نب اهم هدى        فتي ربهم وزدن وا ب من
من لن ندعو . ربُّنا ربُّ السماوات واألرض:  وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا  ١٣

ه آلهة          ١٤لقد قلنا إذن شططا     . دونه إلها  أتون    .  هؤالء قومنا اتخذوا من دون وال ي ل
ذبا    عليهم بسلطاٍن بيِّن؟ فمن أَ   ا  ١٥ْظَلُم ممن افترى على اهللا آ   وإذ اعتزلتموهم وم

ه                   م من رحمت م ربك م من أمرآم        يعبدون إال اهللا َفْأُووا إلى الكهف ينشر لك ويهئِّ لك
  ). ٢مج (١٦ِمْرَفقا 

التافه أية قيمة؟ أويمكن  " أي ادعاء المستشرق"واآلن أيمكن أن يكون لهذا الكالم      
رى  ا يفت ا، آم وعتين آانت د أن المجم ّصًا واح ث، ن ى الخبي ذا األعجم ه ورد ،ًا ه  لكن

! ن مختلفتين؟ ومع ذلك فإن أرآون يبتهج به ويشمت رافعا ذيله تيًها وُعْجًبا            بروايتي
ا     ة عم إن آال من النصين يتناول الموضوع من زاوية مختلفة ويورد تفاصيل مختلف
ه                   سبة لمن أعمى اهللا قلب ينظر منه ويورده اآلخر، وهذا من الوضوح بمكان إال بالن

  !)ق سبيالوجعل على بصره غشاوة، فهو ال يهتدى للح
ينقل  " بالشير "عوض، أن أرآون وهو يقلد شيخه المتعصب         . وأضيف إلى قول د   

اء الرجوع   سه عن و آلف نف ا وعي، وإال ل ة أو ربم الم نقال أعمى دون مراجع الك
ة        ٢٥ و ٢٤ لعلم سخف قول بالشير، فاآلية       ٢١لآلية    هي جواب وإآمال لما في اآلي
يهم ليعلموا أن وعد اهللا حق وأن الساعة        وآذلك أعثرنا عل  : ( حيث يقول تعالى    ٢١

ال                م بهم ق ا ربهم أعل ال ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيان
ي       بهم          ٢١هم مسجدا    الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عل ة رابعهم آل  سيقولون ثالث

بهم ق        امنهم آل ون سبعة وث ا بالغيب ويقول بهم رجم ون خمسة سادسهم آل ل ويقول
يهم                   ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إال قليل فال تمار فيهم إال مراء ظاهرا وال تستفت ف
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 إال أن يشاء اهللا واذآر ربك ٢٣ تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا         وال ٢٢ أحدامنهم  
ل عسى أ  ذا رشدا   إذا نسيت وق وا في آهفهم ٢٤ن يهدين ربي ألقرب من ه   ولبث

  )٢٥ثالث مائة سنين وازدادوا تسعا 
د ما يثبت به    " عوض. د"ثم يورد    ساتذته المستشرقين المتعصبين،      أل أرآون    تقلي

ا هو رجل طافح              ه، وإنم ة وال حتى أدبي دة وال علمي راءة جدي ه ليس صاحب ق وأن
ه          ... بالغل على القرآن ومن يؤمنون به، أما لماذا        سا التي وهبت ه فرن الجواب تعرف ف

  . آرسيا اليستحقه في السوربون
ثالث             (:  ضعو. يقول د  ات ال ثالث      –أما قول أرآون إن هذه الحكاي  أي القصص ال

ة               –الموجودة في سورة الكهف      ة العتيق ذاآرة الجماعي  آانت مغروسة بعمق فى ال
  ! لشعوب الشرق األوسط، فهو آالم فارٌغ أفرُغ من فؤاد أم موسى

اء أن يحّرضوا       لو آان ما يزعمه أرآون صحيحاً      ار اليهود الخبث شا   ما فكر أحب  قري
ر إال               على تحدى الرسول بهذا السؤال، فاإلنسان ال يقدم على مثل هذا التحدى الخطي

أليس ذلك آذلك يا بروفيسير؟ وهب أن       . وهو موقن أن الخصم لن ينجح فى الجواب       
وتهم، أفكانت                       هذه النقطة قد فاتت اليهود، وهم أخبث أهل األرض فال يمكن أن تف

الشعر الجاهلى، وهو يخلو من اإلشارة إلى أى         تفوت مشرآى قريش؟ وعندنا أيضا      
  . من الحكايات الثالث

ان الكهف،       "الرقيم"ثم آيف نفسر تحير المفسرين فى شرح معنى          ، وفى تحديد مك
وفى معرفة الشخصية الحقيقية للعبد الصالح بل لموسى نفسه، وفى التعرف على                

  إلخ؟ ... لهممواضع البالد التى بلغها ذو القرنين واألقوام الذين قاب
ة    ا نلقى بنظري ذا يجعلن ال الجماعى "آل ه شعوب  "أو " المخي ة ل ذاآرة الجماعي ال

دَِّعى      . على أن د  . فى الُقَمامة، وضمائرنا مطمئنة   " الشرق األوسط  دما ي أرآون، عن
أن محمدا قد استمد هذه القصص الثالث من تراث البيئة التى ينتمى إليها، إنما يردد 

أن منهجه يتجاوز              هنا أيضا ما يقوله      نفج ب المستشرقون، الذين ال يكّف أبدا عن الت
اهج      ا بهذه المن ذا هو   . مناهجهم ويصل إلى نتائج ال يستطيعون أن يتوصلوا إليه فه

ادة  ب م ف: Ashab al-Kahf"آات حاب الكه ن "أص ة م ة الثاني ى الطبع ، ف
"Encyclopaedia of Islam" ة     "، يقول إن مَّ بهذه الحكاي د أل ر  محمدا ق وآثي

ا فى               ا واتخذ منه م تمثَّله غيرها من الحكايات ذات األصول اليهودية والنصرانية، ث
  انتهى آالم الدآتور عوض ") القرآن أداة للتربية األخالقية

  
وبعد فإن أرآون بتعصبه وتجاوزاته اإليديلوجية تلك وغيرها يشطب من التاريخ ما             

ا للنص   يريد، وينتقي ما يريد، وهو يتضح فيما يسكت عن    ه آما سيتضح في مقاربتن
وي ي والنب ة ال  ... القرآن ضائح علمي ون في ف ورة ورطت أرآ ة المته ذه المنهجي ه

ع عثمان           تغتفر، فهو آثيرا ما يردد آلمة تالعبات على تدوين المصحف وعلى توزي
رآن تفسيرا ودراسة، حتى أوقعه                    اولوا الق رضي اهللا عنه للمصحف، وعلى من تن

  .      فضيحة علمية آبرى ال يستطيع الفكاك منها–أعماله تهوره ذلك في شر 
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  فضيحة أرآون العلمية
داً          ههذه الفضيحة عرت   ار، واتهامه تقلي   وفضحت نقوالته الببغائية عن أساتذته الكب

ال الجماعي            رازات للمخي اب المقدس، مع إف لهم بأن القرآن خليط عن نقل من الكت
ع ت   ط، م شرق األوس شعوب ال ي ل ات ف دوينالعب ن   . الت شفت ع ضيحة آ ذه الف  ه

اني مسيحي                    ا علم ه، يكشفها لن ه المصفقة ل السطحية التي ينعم بها أرآون وجوقت
غربي تجريبي، ال يعتمد على إيديلوجيا وأآاذيب المستشرقين، وال على أحكام معدة            

ه،  ي رأس لفا ف المويين،  س ع اإلس ي م داء سياس ى ع ه   وال عل اني ال يأب و علم  فه
ه الكتب المقدسة      بالمقدس، وال  دين     ، تخيف ال الجماعي ألي        وال رجال ال ، وال المخي

ة،        ..شعب ة الدقيق ل المخبري رات والتحالي  عالم ال يأبه سوى بالعلم واألرقام والمختب
العلم          دس ب اب المق سة والكت قطوا الكني ذين أس ين ال انيين الحقيقي ن العلم و م وه

ة ة،والتجرب ائق المبرهن ام  ال باألآاذيب وال، والحق الم وحشر المصطلحات لإليه تع
  ). موريس بوآاي(إنه الطبيب والعالم الفرنسي الشهير . الموضوعيةبالعمق و

ة      ( أرآون في آتاب     مع وضع ألف خط تحت          ) ٢٦٠ -الفكر اإلسالمي قراءة علمي
ة  ة"آلم راءة علمي اجم " ق الميه ذا الع ي ه وازي التجريب ورالم ه يهاجم..  لكيث م

ل الشك   الرائعةالتجريبية بحوثه ويسفه عمله العلمي و    ، ونتائجه الدقيقة التي ال تقب
 وقبل  . ودون أن يجري تجربة واحدة تثبت ما يقول        بأسلوب تهريجي بالغ اإلسفاف،   

أن أذآر هجوم أرآون على بحوث موريس بوآاي التجريبية الدقيقة، أود أن أآشف           
ا آتب  اي، مستعينا بم ا هو موريس بوآ ن، وم ي م اريء العرب ى للق دآتور يحي ه ال

اي      وريس بوآ ة م اريء عالق درك الق ة، لي وث القرآني دى البح دير منت اني م الغوث
  .الفرنسي وأرآون الجزائري بالعلم وبفرنسا وبزعيمي فرنسا ميتران وشيراك

سا عام                 ( م في فرن ام الحك عندما تسلم الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران زم
ي نهاي ١٩٨١ ن مصر ف سا م ت فرن اء فرعون  ، طلب ضافة مومي ات است ة الثمانين

ه األرض،               إلجراء اختبارات وفحوصات أثرية، فتم نقل جثمان أشهر طاغوت عرفت
ار       و ووزراؤه وآب ًا ه سي منحني رئيس الفرن ائرة اصطف ال لم الط د س اك عن وهن
دما انتهت مراسم االستقبال الملكي               المسؤولين الفرنسيين ليستقبلوا فرعون، وعن

ى أر  ون عل ن     لفرع اوة ع ل حف ب ال يق اغوت بموآ اء الط ت مومي سا ُحمل ض فرن
ر          دها أآب دأ بع ار الفرنسي، ليب اح خاص في مرآز اآلث ه إلى جن م نقل استقباله، وت
اء واآتشاف          علماء اآلثار في فرنسا وأطباء الجراحة والتشريح دراسة تلك المومي

اء هو    أسرارها، وآان رئيس الجراحين والمسؤول األول عن دراسة هذه الم                ومي
  .البروفيسور موريس بوآاي

ة أن               آان المعالجون مهتمين بترميم المومياء، بينما آان اهتمام موريس هو محاول
يكتشف آيف مات هذا الملك الفرعوني، وفي ساعة متأخرة من الليل ظهرت النتائج 

ا، وأ                ن النهائية، لقد آانت بقايا الملح العالق في جسده أآبر دليل على أنه مات غريق
ه                     ه لينجو بدن يط جثت م أسرعوا بتحن ورا، ث ه ف . جثته استخرجت من البحر بعد غرق

لكن أمرًا غريبًا مازال يحيره وهو آيف بقيت هذه الجثة أآثر سالمة من غيرها رغم 
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ده     !أنها اسُتخرجت من البحر؟     ان يعتق ا آ آان موريس بوآاي يعد تقريرًا نهائيا عم
  .رعون من البحر وتحنيطها بعد غرقه مباشرةاآتشافًا جديدًا في انتشال جثة ف

ا،             اء ونجاته ه استنكر     علم بعدها أن المسلمين يتحدثون عن غرق هذه المومي ولكن
م  ه إال بتطور العل ذا االآتشاف ال يمكن معرفت ل ه ر واستغربه، فمث ذا الخب شدة ه ب

ذه آيف هذا، وه   : الحديث، وعبر أجهزة حاسوبية حديثة بالغة الدقة، وأخذ يتساءل  
م ُتكتشف إال في عام          رآنهم       ١٨٩٨المومياء ل ا ق ا، بينم ائتي عام تقريب ل م ، أي قب

اء                   ذا والبشرية جمع ول ه موجود قبل أآثر من ألف وأربعمائة عام؟ وآيف يمكن قب
يط جثث                  دماء المصريين بتحن وليس العرب فقط، لم يكونوا يعلمون شيئا عن قيام ق

  ن فقط؟الفراعنة إال قبل عقود قليلة من الزما
ول  ذي يق دس ال سيحي المق اب الم اي الكت رأ بوآ ات  : (ق اء وغطى مرآب فرجع الم

م يبق منهم وال واحد           ) وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر ل
ادر إلى         م يب رة، ول انيين العرب   ( التكذيب    فازداد حي د أن تمت معالجة        ،)آالعلم وبع

ه      جثمان فرعون وترميمه، أعادت فرنسا لمصر        أ ل م يهن المومياء، ولكن موريس ل
ه المسلمون عن سالمة هذه                         ذي يتناقل ر ال ذ أن هزه الخب قرار، ولم يهدأ له بال من
ة عدد من علماء التشريح                    بالد المسلمين لمقابل الجثة، فحزم أمتعته وقرر السفر ل
ة فرعون              ا اآتشفه من نجاة جث المسلمين، وهناك آان أول حديث تحدثه معهم عم

َك   :(رق، فقام أحدهم وفتح له المصحف وأخذ يقرأ له قوله تعالى  بعد الغ  اْلَيْوَم ُنَنجِّي َف
  ) ٩٢:يونس) (اِتَنا َلَغاِفُلوَنِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آَيًة َوِإنَّ َآِثيرًا ِمَن النَّاِس َعْن آَي

ر ال            . لقد آان وقع اآلية عليه شديدا       سا بغي ذى    رجع موريس بوآاي إلى فرن قلب ال
دى    شغله سوى دراسة م ه شغل ي يس لدي اك مكث عشر سنوات ل ه، وهن ذهب ب
اقض                     ريم، والبحث عن تن رآن الك ة والمكتشفة حديثا مع الق تطابق الحقائق العلمي

الى   ه تع دها بنتيجة قول رآن، ليخرج بع ه الق ا يتحدث ب د مم ه : (علمي واح ال يأتي
  ) كيم حميدالباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من ح

أليف        آان من نتيجة هذه السنوات التي قضاها الفرنسي موريس بوآاي أن خرج بت
ان    د آ ًا، لق ا رج ة، ورج علماءه ة قاطب دول الغربي ز ال ريم ه رآن الك اب عن الق آت

اب وان الكت م  : (عن ل والعل وراة واإلنجي رآن والت ي  –الق ة ف ب المقدس ة الكت  دراس
ة    اذا فعل     ) ضوء المعارف الحديث اب؟     فم ذا الكت ع              ه د من جمي ه نف من أول طبعة ل

ى       لية إل ه األص ن لغت رجم م د أن ت ات اآلالف بع ه بمئ دت طباعت م أعي ات، ث المكتب
ة    ة واألردي صربكرواتية والترآي ية وال سية والفارس ة واألندوني ة واإلنجليزي العربي

دها في  شر بع ة، لينت ة واأللماني ربوالكجوراتي شرق والغ ات ال ل مكتب ـ. آ ذا ه) اه
اني غربي مسيحي          ،المجهود العلمي التجريبي الجبار الفريد     ه عالم علم  الذي قام ب

  )محمد أرآون(اسمه إنشائي متعصب غير متعصب، آيف يثمنه علماني عربي 
وم إذا           آالعادة آلمات مخجلة تصيب المرء بالغثيان، وتفسر تخلف الفكر العربي الي

يتحدث أرآون عن الكتب التي       . الفكر آان أمثال أرآون والعظم هم المنظرون لهذا        
سلسلة مفتوحة  : (تناولت النص القرآني تفسيرا وشرحا بسخرية واصفا إياها بأنها     

شرات       رورا بع صادق م ر ال ري وجعف ن الطب دءا م شروح ب ات وال ن التعليق م
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ل     ى أن آ رهن عل ي تب ة الت اي الوهمي وريس بوآ ات م اء بتالعب سرين، وانته المف
  )ان قد أعلن عنها في القرآناالآتشافات العلمية آ

ر               اده المختب ال أدري ما عالقة الطبري بموريس بوآاي، فالرجل مسيحي فرنسي، ق
والمعمل إلى القرآن، فأعاده القرآن إلى المختبر والمعمل مرة أخرى، ليمضى حياته       

  .مستمتعا مندهشا بالتوافق المعجز والمذهل بينهما
را      دخل مختب م ي ذي ل ون ال د أرآ ا محم ه    أم اي وتجارب وريس بوآ ه، فم ي حيات ف

ولى                       ا آي يت ين آل علمائه ه من ب سا ل ار فرن المخبرية ونتائج تلك التجارب، واختي
تالعبات وأوهام ) الخارق(تشريح ودراسة مومياء فرعون، آل هذا في نظر أرآون   

ذا المهرج                 ف... وخزعبالت ا للسوربون به ة، وهنيئ ا للفكر العربي بهذه الخيب . هنيئ
أدعوه إلى آلمات بوآاي        .. رك القاريء حجم غضبي من إسفاف أرآون          وحتى يد 

اريء   ان الق ه، وبإمك ازه العلمي، ويتحدث عن سه وهو يلقي محاضرة عن إنج نف
ستوى    ى م م عل ريم أن يحك ن   الك ل م ا آ ي يحمله ين الت ونالعقليت ري  أرآ  الجزائ

شد، وموت ، ليكتشف موت نظرية الحقيقتين التي سقط فيها ابن ر   وبوآاي الفرنسي 
  .)ال أحد يملك الحقيقة(مقولة 

  
  بوآاي يحاضر عن العلم والقرآن

ن ال    ة، وم ا ألن المحاضرة طويل ا هن ا يهمن ى م صر عل ا  سأقت وع إليه ن الرج ممك
  .، وقد ترجمها األستاذ الدآتور عبد السالم هارون بالعنوان نفسهمطبوعة

اي  وريس بوآ سي م سيحي الفرن اني الم ول العلم ع:( يق ي التاس وفمبر ف ن ن  م
دة في موضوعها              ١٩٧٦سنة سية محاضرة فري ة الفرن م أتيح لى أن أقدم لألآاديمي

ريم         (حول   رآن الك ا     ) علوم األجنة ووظائف األعضاء في الق ا    : تناولت فيه بعض م
  .تتصل بالتكاثر والفسيولوجيا البشرية) إشارات(جاء بالقرآن الكريم من 

  :الدافع إلى إعداد هذه المحاضرة
نى إلى إعداد هذه المحاضرة انبهارى بما جاء في القرآن الكريم من إشارات وقد دفع

اب                      رآن هو الكت م إال في العصر الحديث، والق شفها العل إلى معارف ومفاهيم لم يكت
د                        ه بقرون، وق ذي جاء بمعارف تسبق عصر تدوين دينا ال ين أي الوحيد من نوعه ب

ديم  : (ص الكتاب المقدسدفعني ذلك أيضًا إلى مقارنة النص القرآني بنصو       العهد الق
ابي                 ) والجديد : المتعلقة بمثل هذه المعارف وتمخضت هذه الدراسة عن إصدار آت

م( ل والعل وراة واإلنجي ريم والت رآن الك ة ) الق ى باللغ ه األول درت طبعت ذي ص ال
ولى ظهور طبعات           ١٩٧٦الفرنسية في مايو سنة      م ت اريس ، ث  عن دار سيجلير بب

  .مترجمةإنجليزية وعربية 
  :العلم والدين توأمان في اإلسالم

ذي                      ذا العصر ال ان، حتى في ه ه توأم إن الدارس لإلسالم يعرف أن العلم والدين في
  !قطع العلم فيه أشواطًا تبدو مذهلة 

ل على العكس ألقت المعارف الح                     م؛ ب دًا مع العل ة أضواء    لم يصطدم اإلسالم أب ديث
  !عة، وما فيه من روجلت لنا معاني القرآن
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وفي هذا القرن الذي بدأ فيه للغرب والعالم غير المسلم أن الحقائق واألفكار العلمية              
د          . قد أجهزت على بقايا الفكر الديني      ًا، فق آان األمر في العالم اإلسالمي مختلفًا تمام

ا في رسالة اإلسالم،                       ات م ا على إثب ة ذاته ائق العلمي ساعدت هذه الكشوف والحق
ة،  أي من                 والنص القرآني من إع    ة للطبيع جاز علمي يؤآد صدوره من قوى خارق
  !وحي الخالق األعظم

إن                        ا عقول البشر؛ ف ة التي تخبطت فيه دعاوى الفكري ارات وال وعلى رغم آل التي
د المتحرر من األهواء إلى التأمل في                         دفع العقل المحاي د أن ت ة الب المعارف العلمي

ائي      قضية اإليمان؛ فكثير من البحوث في ظواهر الط     اة تؤدي بشكل تلق بيعة والحي
  ! إلى تدبر المفاهيم الدينية

  :مثال على ذلك
شأتها   اة ون ة الحي م بداي ي تحك ة الت نظم الدقيق ات ال ذلك بدراس ثًال ل ضرب م ون

ًا أن                  : وتطورها فكلما تعمقت الدراسة ، واتسعت المعارف أصبح من العسير علمي
  !آتعليل لتلك النظم) الصدفة (كرة نتقبل ف
 أن ينادي عالم فرنسي حاصل على جائزة           - معاً -ا يبعث على األسى واإلشفاق      ومم

سها     دآونت نف ة ق ا الحي أن الخالي ل ب ي   ! نوب ة ف رها الكيميائي اد عناص أة باتح فج
ضًا  حتى وصلت إلى                        ة، بنفسها أي ادة الحي ظروف ما مواتية ، ثم تطورت هذه الم

ك آراء   دة، وتل ة معق ن أنظم ه م ا في ل م سان بك ليم، ألن  اإلن ر س ا أي تفكي  ال يقره
ا تؤدي                  ا، إنم ات العلي ره من الكائن سان، وغي ا اإلن الدراسة العلمية الجادة لبيولوجي
ة للطبيعة وراء                 إلى النقيض من هذا االدعاء تمامًا؛ وتؤآد وجود إرادة أسمى خارق

وسنرى في هذه المحاضرة     .خلق ونشأة وترتيب نظم الحياة وخصائصها وسلوآها      
ا سأرآز     ! بت لنا دراسة القرآن هذه المفاهيم ، وبوضوح شديد          آيف تث   بصفة   –آم
وم                     –خاصة   ة مع العل ة تتفق بمنتهى الدق ائق علمي  على ما جاء في القرآن من حق
  !) وهو موضوع يشكل نقطة جذب آبير للدراسات العلمية المعاصرة ! الحديثة
  : لنتتأمل عبارات هذا العالم التجريبي المدهشة. وبعد

اع باإلسالم،         - دي أدنى اقتن م يكن ل دأت الدراسة ل دما ب  أصارحكم  القول أنني عن
ة     ي النهاي ين ف اني اليق ى أت اعي حت ي الدراسة ازداد اقتن ا مضيت ف ذا (وآلم أن ه

  )القرآن إن هو إال وحي أوحاه اهللا إلى نبيه
م    - اهيم ل ارف ومف ى مع ارات إل ن إش ريم م القرآن الك اء ب ا ج اري بم ي انبه   دفعن

  .يكتشفها العلم إال في العصر الحديث
ذي جاء بمعارف تسبق               - دينا ال ين أي ذي  من نوعه ب د ال اب الوحي  القرآن هو الكت

  .تدوينه بقرون
  . العلم والدين في اإلسالم توأمان-
ة أضواء                     - ل على العكس ألقت المعارف الحديث م ب  لم يصطدم اإلسالم أبدا مع العل

  .ه من روعةجلت لنا معاني القرآن وما في
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د نجحت        – حاولت خالل دراستي هذه         - زام األسلوب الموضوعي       – وأظنني ق  الت
راض          ل أع د، إذ يمحص آ ريض جدي د فحص م ب عن ه الطبي ذي يتبع رد ال المج

  .المرض بعناية حتى يصل إلى التشخيص السليم
رين - ره من المفك سابع عشر وغي ارت في القرن ال ل ديك ا مث را مرموق  – إن مفك

ى الق اه  –رن التاسع عشر حت ي تفترض أن المي ة أرسطو الت ردد نظري افتيء ي  م
ا                       ه تنطلق منه رات جوفي م تتجمع في بحي ال، ث تتكثف في مغارات باردة داخل الجب
ات                العيون، وقد أثبت علم الهيدرولوجيا أن دورة المياه الجوفية إنما تتم خالل عملي

ا ينطبق          تشرب التربة المسامية بالمياه، ثم تتسرب منها إل        اطن األرض، وهو م ى ب
ابيع  في                    (تماما على التعبير القرآني      سمآء مآء فسلكه ين زل من ال ر أن اهللا أن ألم ت

ا إن                    ه حطام م يجعل األرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ث
  )في ذلك لذآرى ألولي األلباب

ديثة، على عكس مقوالت      ظهر بجالء مدى تطابق النص القرآني مع المعارف الح         -
  .الكتاب المقدس

ة      ة إلى مزبل ثم يكشف بوآاي معلومة تلقي بأرآون وأفكاره وأفكار أساتذته المتخلف
ال                    اب المقدس أو عن أي مخي التاريخ، ويفضح ادعاءاتهم بالنقل القرآني عن الكت

  :جماعي لإلنس أو حتى للجن بقوله
ه           - اب المقدس بعهدي ين الكت ين           : ترجع التناقضات ب د في جانب، وب ديم والجدي  الق

القرآن والعلم الحديث في الجانب اآلخر إلى التباين في المصدر، ومالبسات التدوين            
ديني               :لكال الكتابين  شعبي وال راث األدب ال فبينما يضم العهد القديم مجموعات من ت

ا يضم العهد                 رون، آم والتاريخي لبني إسرائيل، وضعه وعدله البشر طوال تسعة ق
ا إلى جانب رسائل                ال جديد األناجيل األربعة التي وضعها متى ولوقا ومرقس ويوحن

ة          – منذ نزوله    – قد سلم    فإن القرآن بولس وغيرها،      دخالت البشر، فمن بداي  من ت
ه             اينزل من نزول الوحي آان النبي صلى اهللا عليه وسلم والمسلمون معه يحفظون م

ه السالم   د   في حياة محم    – قبل جمعه وترتيبه     –آيه آيه    وم        علي ا الي  حتى وصل إلين
  . آيوم نزل بال تحريف وال تعديل

سابع الميالدي               -  – إن مقارنة القرآن الكريم بمستوى المعارف السائدة في القرن ال
رآن               –عصر نزول القرآن      ليدفع أي عالم منصف إلى القطع باستحالة أن يكون الق

ة   د المكان لم ويؤآ ه وس د صلى اهللا علي ن وضع محم ائر  م ين س رآن ب دة للق  الفري
ه               النصوص آكتاب تلقته البشرية نصًا يفوق مستوى معارف عصره لم يأت بشر في

  . بحرف أو آلمة أو عبارة من صنعه
  : الغربي التجريبي المنصفالمسيحي ثم يلخص هذا العلماني 

  .السمات التي تؤآد أن القرآن وحي من اهللا
ا هو معقول            فقد أنعم اهللا علينا بنعمة      : المنطقية العقل والحكمة التي نميز بها بين م

الى إال الكالم المعقول                  وبين ما يتعارض مع مبادئ المنطق ، وال يصدر عن اهللا تع
  .الذي يتقبله آل عقٍل سليم مجرد عن الهوى
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د أن يتسم آالمة وحده بالكمال                : الكمال لما آان اهللا الخالق األعظم هو الكمال فال ب
 ...ن الخطأوالدقة وبالسالمة م

ات واألساطير التي التليق بعظمة                  : العقالنية وحي اهللا أن تشوبه الخراف فال يمكن ل
 .اهللا أو تنحط بعقل اإلنسان

لما آان اهللا هو الخالق العليم فال بد للوحي أن يكون قبسا من علم اهللا  وأن       : العلمية
 .اليناقض العلم والمعارف الصحيحة الثابتة في أي زمان ومكان

استأثر اهللا وحده بعلم الماضي والحاضر والمستقبل معا لذا فكل ماجاء           :  الغيب   علم
 .به من أنباء الماضي ونبوءات المستقبل البد أن يثبت صدقها

ه آالم بشر،                : استحالة التقليد  ل وال يداني ه ب الوحي الصادق من اهللا تعالى، ال يحاآي
ه ويمحصون صدقة على        وهو معجزة حية باقية، وآتاب مفتوح لكل البشر يقرأ          ون

  )  امتداد الزمان والمكان
دعي أدونيس                   رازي وابن الراوندي التي ي قارن هذه النتائج التجريبية مع تخلف ال

  . تقديمهما لقراءة علمية
ه      العلماني التجريبي المسيحي ال اإلسالموي،        هذا هو موريس بوآاي    ذي اختارت  ال

دقيق،         ين، وذلك   بين آل علمائها التجريبي    فرنسا المتقدمة من   ه التجريبي ال  هو بحث
فماذا سيقول عنه أستاذ ال عالقة له بالعلم التجريبي وال بالطب، أستاذ في تخصص               

ة       . "محمد أرآون "اسمه  .. أدبي ة الدقيق ة التجريبي ة بوآاي العلمي إنه يصف مقارن
بكالم غاية في التفاهة والتخلف، فيقول وهو يتحدث عن النصوص التي فسرت                      

رآءة التي تفصل            ): (القرآن(ول  النص األ  إن التحليل السيميائي يعري آليات هذه الق
آما هو الحال فيما يخص التوراة واإلنجيل، .. القرآن = النص التأسيسي أو األصلي 

اج نصوص                      ة إلنجازه النصي، وذلك من أجل إنت ة التاريخي عن العملية االجتماعي
 والشروح بدءا من الطبري وجعفر       أقصد السلسلة المفتوحة من التعليقات    = أخرى  

ة    اي الوهمي وريس بوآ ات م اء بتالعب سرين، وانته شرات المف رورا بع صادق م ال
رآن                   ا في الق د أعلن عنه ان ق وليس  ) التي تبرهن على أن آل االآتشافات العلمية آ

ر من       ) علي حرب (بعيدا عنه    والذي يتعامل مع العلم التجريبي بإيديلوجية فيها الكثي
ائال        السخرية ع  رد على أرآون ق ة         : (ندما ي ا ادعاء الصفة العلمي ذا يسوغ لن هل ه

ة                    ا نستخدم عدة معرفي ة ألنن لقراءتنا ونفيها على الغير؟ وهل ان قراءتنا هي علمي
ه              ا  . تختلف عن العدة التي استخدمها المفسرون الكالسيكيون؟ هذا ما ال نسلم ب ألنن

سره بحس    ا يف رآن إنم سر الق سر يف ل مف رى أن آ ي  ن سائد ف ي ال ام المعرف ب النظ
ه                       . عصره ه، وآل واحد يحمل علي ه ويمتحن مفهومات ه لغت ه يجرب في ارئ ل آل ق

دماء أم معاصرين         والكل سواء . معناه وبقرأه بحسب استراتيجيته    انوا ق  ) في ذلك أآ
وي   م يه رب (ث ي ح صادراً   ) عل ة، م دلوجيا واالنتقائي خ األي ي ف م  ف شوفات العل  آ

داً        ما   طابقالحديث، وساخرا من ت    سنة تحدي رآن وال ا   من معلومات    جاء في الق  معه
رآن    ه، وآل واحد                    : (فيقول عن الق ه ويمتحن مفهومات ه لغت ه يجرب في ارئ ل آل ق

دماء أم          . يحمل عليه معناه وبقرأه بحسب استراتيجيته      انوا ق والكل سواء في ذلك أآ
 تفسير وتأويله   الشك أننا نستثني من ذلك تلك القراءات التي تتعسف في         . معاصرين
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فتسقط عليه مفاهيم ال تحتملها بنيته وتقحم عليه معاني ال يقتضيها سياقه، آما هو               
رآن          " علمية"شأن تلك القراءات التي يمكن ان تسمى         ستنبط من الق ا ت أيضا، ألنه

ة، فتجعل                   ه المختلف م في مجاالت على نحو بعدي وبصورة ارتجاعية آل ما أقره العل
ات  ه معرضا للنظري سياسة، وفي من صاد وال ك، وفي االقت ة في الطب والفل العلمي

راءة ينبغي أن تثبت            . فليس ذلك هو المقصود         .. اللغة والنفس، الخ     ذلك ان آل ق
  ) نقد النص٨٠ –جدارتها بانطوائها على قدر من المعقولية 

م  – بحجم أرآون والعظم بل وحرب –هكذا يتعامل العلماني العربي      مع منجزات العل
ه،     ي عندما تخالف تلك المنجزات إيد      يثالحد ه وآمال ه        لوجيت يدهشك في اإلنشاء لكن

ثلج، م       ف ،مع أول مثل يضربه   ينكشف     ال ال ع أول التفاصيل ينكشف حجم    تنهار جب
ا، فضيحة تكشف سطحية                   .الغباء دها وال قبله ا بع ة م  إنها فضيحة للعلمانية العربي

ق  ال العم اول وافتع ام واقت ،التن ة األحك ك    وجاهزي رح، تل الس الط ا وإف ام النواي ح
ل         الكلمات التي قالها أرآون أصابت أرآون والمترجم التابع له هاشم صالح في مقات

  : عديدة منها
  .أن أرآون لم يقرأ لموريس بوآاي

 .أن أرآون لم يقرأ التوراة وال اإلنجيل
ة  أن أرآون آذب على بوآاي، فبوآاي لم يقل على اإلطالق أن آل االآتشافات ال  علمي

 .آان قد أعلن عنها في القرآن
 .أن بوآاي لم يقرأ القرآن لكي يبرهن على ذلك

 .أ القرآن على حساب العلمأن بوآاي لم يجامل أحدا من المسلمين عندما قر
رآن مجرد مؤلف بشري          في البداية   أن بوآاي    د         آان يرى أن الق ذهب أبع ه ي ل إن ، ب

اع   أصارحكم القول أنني عندما : (من هذا فيقول   بدأت الدراسة لم يكن لدي أدنى اقتن
باإلسالم، وآلما مضيت في الدراسة ازداد اقتناعي، حتى أتاني اليقين في النهاية أن             

 )هذا القرآن إن هو إال وحي أوحاه اهللا إلى نبيه
م  اي ل ا، فبوآ سلة التفاسير التي ذآره درج ضمن سل ه ال ين اي وبحث اب بوآ أن آت

شريا       يؤلف آتاب تفسير أو تمجيد،       ره ب ان يعتب اب آ دة لكت راءة جدي بل آتاب نقد وق
ة التي وردت                    د أن فحص آل المعلومات الكوني مزيفًا، حتى تأآد من عكس ذلك بع

 .فيه، والتي وضع العلم التجريبي الحديث يده عليها
دس  اب المق سة والكت ذي أسقط الكني ديث ال ي الح م التجريب ه أن العل ذي اتج و ال  ه

رآن، وهو  اي للق سد ببوآ ا يف ررة م ه المك ضا مقولت يس أي ى أدون ةعل أن :الممل  ب
 ناتجة عن تجاهل       وهي الحقيقة في اإلسالم تتجه من النص نحو الكون ال العكس،            

 . إسالميا على األقل–أو قصور معرفته بالكون وبالنص معا وبعالقتهما 
ة       أن أرآون أساء لنفسه آثير     ا    ا عندما وصف دراسة موريس العلمي ا ( بأنه ت تالعب

 )تبرهن على أن آل االآتشافات العلمية آان قد أعلن عنها في القرآن
ه، أال وهي                    م يتخل عن الصفة المالزمة ل اب بوآاي ل أن أرآون بهجومه على آت

رآن      :رآن فيه آل االآتشافات، إنما قال     الكذب، فبوآاي لم يقل أن الق       أن آل ما في الق
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صاد ات ال تت ن معلوم ديث، مم م الح ائق العل ع حق دا   م ات تحدي ك المعلوم ل إن تل  ب
 .تسجل سبقا للقرآن على العلم في آشفها

اب المقدس، ألن بوآاي       أن أرآون في هجومه على آتب بوآاي آان يدافع عن الكت
ة تحت           ا وضع معلومات تلك الكتب المقدسة التجريبي لم يؤلف تفسيرا للقرآن، إنم

ر ي المجه ي القطع م التجريب إزاء العل شف ال،، أي ب راء   فاآت سفت ه ي ن ة الت حقيق
 .أرآون وأساتذته المستشرقين

ه من أساطير واضحة                     ا في د وم أن أرآون ال يجرؤ على تناول الكتاب المقدس بالنق
آوضوح الشمس للعلم التجريبي، بل لإلنسان البسيط، وبإمكانه القيام بها واآتشاف          

ا سيمر معن                   ات آم ا يغص بالخراف ا دون أي   زيفها وأسطوريتها، يترك أرآون آتاب
 !!!في سورة الكهف" أم"خاسر مع آلمة نقد، ويتجه إلى إلى الصراع ال

ات اللفظ                           د وحيثي ا بع ل وم ا قب ع بالتفاصيل ودراسة م ا مول ا مر معن أن أرآون آم
رآن،   اب المقدس ومن الق ين نصين من الكت ارن ب م نجده ق ك، ل ي، ومع ذل القرآن

ه يكتفي           ليكشف لنا بعبقريته األدلة التي تثبت نقل الق            اب المقدس، إن رآن عن الكت
ا سيأتي إن                 بكلمة نقل القرآن هكذا، ولكن العلم الحديث يعد ألرآون فضيحة أآبر آم

    .يحة تواري ما تبقى من تخلف أرآونشاء اهللا، فض
ا إلى                    ة ويحوله ة العلمي د يطمس الحقيق هكذا يظن العلماني العربي أنه وبجرة قلم ق

ة             متطفل على العل    بتهور و عبث،   ة التجريبي ة العلمي ، فيصف دراسات الطب الغربي
ة ام، المخبري الم مجرد أوه رات الع ة في مختب ا المدون ات، وأن نتائجه ا تالعب  بأنه

بينما يصف هراءه الذي يصيبنا بالصداع، وهوامشه التي تصيبنا بالغثيان واإلرهاق 
 . بأنها قراءة علمية

ا          الم             العالم آله يشهد أن فرنسا التي تغص بالعلم م تجد أفضل من الع احثين ل ء والب
وم  ل مرشحاً العلماني المسيحي موريس بوآاي، الذي ال يعرف عن اإلسالم شيئا              يق

 . بتحليل مومياء فرعون، ولم تختر محمد أرآون ألنه ال يعرف عن هذا العلم شيئا
ه     ن علم ادة م يس لإلف ن ل ون، لك د أرآ ارت محم سا اخت شهد أن فرن ه ي الم آل والع

 بل لتمرير مشروع سياسي   ولكنها اختارته،، فليس لديه ما يضيفه لفرنساً    وتجاربه
سا الحرة،               ار على فرن ا تسمح     التي لفر   وإيديلوجي متعصب، أصبح آالع ط حريته

مال حتى يتعرى ساآني المدن       وتفرش جوانب األنهار بالر    واطىءبالتعري على الش  
   .عليها، بينما تضيق بمنديل تضعه فتاة مسلمة على رأسها

ا            م التشريح والجيولوجي ه الطب وعل ا توصل إلي  ،والعالم آله يدرك أن ثقته بآخر م
ا ووعل ار والكيمي اءم البح ا      ،ء والفيزي ه بم عاف ثقت شرات أض ادل ع ا تع  وغيره

دان                      ا ناق ة، والتي ال يتفق فيه سنية والبنيوي ة آاألل سانية أدبي وم إن توصلت إليه عل
  . على دراسة نص واحد

ل  وريس بو"ولع ايم ث"و" آ ور. إل. آي شفا  " م ون، آ راء أرآ شفان ه ا يك وهم
ا     هبالتالي سطحية علي حرب، وأن    ه معناه ردد آلمات ال يفق  يهرف بما ال يعرف، وي

ول دما يق رآن  : (عن ى الق روا إل يكيين إذ نظ سرين الكالس ضاحه ان المف ا إي ا أردن م
د       عربيا، وإذ بحثوا عن أسباب نزول آياته في الزمان             ه خطاباً فبوص ان ق وفي المك
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د فسروه              . قرأوه قراءة تاريخية   ونحن ال نختلف عنهم في هذه الناحية سوى أنهم ق
بينما نحن نفعل . بحدود إمكاناتهم المعرفية وبحسب ما أتاحته لهم أدواتهم المنهجية       

ة  ذلك أي نفسره ونقرأه بحسب ما      ة    تتيحه لنا إمكاناتنا المعرفي ا المنهجي ، أي تقنياتن
ا الم ةوأجهزتن ي ت  . فهومي تخدموا ف م اس العموم   فه صطلحات آ يرهم م فاس

ا       والخصوص، والمحكم والمتشابه، والظاهر والباطن     ، والناسخ والمنسوخ وغيره
وم العربي          ي للعل ل المعرف ي الحق ة ف ت متداول ي آان ة الت اهيم اإلجرائي ن المف ة م

ا               االسالمية ا علومن ا به اهيم التي تزودن ة  ، في حين نحن نستخدم اليوم المف  ، الحديث
داول   ي تت ي    والت ي الغرب ل المعرف ي الحق اص ف شك خ ون    . ب ه أرآ ا يفعل ذا م وه

ذلك    بالتحديدعلى نحو بارع وآاشف ال يضاهيه فيه أحد من المعاصرين، مستخدما ب
سية واإلناسة                      ورت على نحو خاص في األل ة التي تبل اهيم اإلجرائي جملة من المف

ة   ة آالدالل م أصول المعرف سيمياء وعل ال واألسطورة  وال از والمخي ز والمج والرم
  ) ٧٨ نقد النص –والبنية وشبكة العالقات 

ربيين                     وال للعلماء الغ فهل بعد الذي مر معنا من أدلة، وهل بعد الذي مر معنا من أق
ذي يقول          " علي حرب "التجريبيين يمكن اعتبار     ا وهو ال را أو آاتب ا    : (مفك ذا م وه

ه أحد من المعاصرين           يفعله أرآون بالتحديدعلى نحو بارع و      ) آاشف ال يضاهيه في
ديلوجيا ونقوالت ومتح    و ينجزه أرآون سوى أآاذيب  فأي نحو بارع، وأي آشف       إي

    !!ية وملحدة قديمة عفى عليها الزمن؟ألقوال استشراق
ة   ي، وعدم الثق اي التجريب ة بتخصص بوآ ين الثق ل ب رق الهائ ى الف دل عل ا ي ومم

ه ي        الم آل ة في              بقراءات أرآون، أن الع ات جراحي ثق بالطبيب الجراح ليجري عملي
وم   الرأس والقلب والرئتين وغيرها، ويثق ب      ا فيرآب       عل اء والميكانيك طائرة  الالفيزي

ل    فهاا في األرض والفضاء واآتش        تحليقها نتيجة دراسة سنن اهللا     والتي يعد    من قب
ا وضع مسبارا    ولم ، العلم لما صعد اإلنسان إلى القمر       هذا ، ولوال دقة   التجريبي العلم

اد                ذي ال يثق النق ة، في الوقت ال على المريخ، ولما غاص في أعماق البحور اللجي
  فضال عن تناول،أرآون في قراءته لبيت شعر) لوجياهراء (وال القراء وال الناس بـ

ا يرآع ويسجد             آن، الذي لواله، لم   القر ا نطق بالعربية وال عرفها، ولظل بربريا وثني
  .   ل ابن سلوللخشبة آما آان يفع

يس ف ل رئ ه  ولع دا ووظيفت ون جي ة أرآ درك مهم سا ي رار  رن دار ق دما أراد إص  عن
ة    (عنصري ومتعصب، وهو منع الحجاب اإلسالمي في مدارس             سا أم الحري ).. فرن

بحث شيراك عن آاتب مؤدلج معاد للحجاب وللنص اإلسالمي يحمل إسمًا إسالميًا،         
م يجد  ونفل د أرآ ده أنسب من محم ة .لتأيي رات التالي بعض لكن الفق د يغضب ال  ق

  .  ستجعلني في نظرهم متسامحا
أما الببغاء هاشم صالح، فيكرر البالهة نفسها، ولكن بدرجات مضاعفة، حيث يقول             

اب دون لموريس بوآاي الفرنسي : (عن بوآاي في حاشية الكت ذ عدي اك تالمي هن
لح معينة، من أهم الذي يجامل المسلمين المحافظين من أجل أهداف شخصية ومصا   

هؤالء التالميذ مصطفى محمود المصري الذي يعتقد بوجود آل المخترعات الحديثة 
رآن ي الق د      ف)ف ه مقل ون، ألن ضيحة أرآ ن ف وأ م ضيحته أس م صالح ف د هاش المقل
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اظ ا اء عيوب األلف ا تحمل الببغ ده، آم ه وعيوب من قل د يحمل عيوب د، والمقل لمقل
ه وعيوب أرآون وعيوب المستشرقين           وسوء النطق بها معا، وهاشم يح      مل عيوب

المتعصبين، وقد أحرج نفسه وآشف سطحيته ومواقفه المعدة وتهمه الجاهزة في              
 :النقاط التالية

يء        - ن أي ش رف ع ود، وال يع صطفى محم اي وال لم رأ لبوآ م يق الح ل م ص هاش
  .يتحدثان

 .مصطفى محمود لم يكن يومًا من تالميذ بوآاي -
تا   - م أس د هاش ود،       يقل صطفى محم دآتور م ى ال ري عل ذب، فيفت ي الك ى ف ذه حت

 .فمحمود لم يقل يوما ولم يعتقد أبدًا بوجود آل المخترعات الحديثة في القرآن
ة،             ذ التجرب ا، فهو تلمي ه مرصدا فلكي مصطفى محمود طبيب بنى مسجدا وبنى فوق

ي، بينم               اده للنص القرآن ا طموح  وهو طبيب وعلماني سابق، لكن العلم التجريبي ق
 .هاشم صالح أوصله إلى أن يكون مترجما ألرآون

ه يصفعه بحماس             - أراد هاشم التصفيق لشيخه أرآون وهو مغمض العينين، فإذا ب
د       الحرف الواح ول ب ه يق شيخه، إن ببه ل ذي س م  ال ن األل ه ع ذ  : (أذهل اك تالمي هن

ل       ن أج افظين م سلمين المح ل الم ذي يجام سي ال اي الفرن وريس بوآ دون لم عدي
 )هداف شخصية ومصالح معينةأ
اريخ        - ليس عيبا أن يكون للعالم التجريبي تالميذ يقلدونه، إنما العيب على مسار الت

أن يكون لألديب تالميذ يقلدونه ألنهم مجرد نسخ أقل جودة، وهاشم صالح مثال وال              
 .أروع

ا يكونون في اقتحا           مهنةالعلمانيون العرب بارعون في      - م  االستبصار وهم أبرع م
النوايا، وهاشم صالح يقتحم آرجل مخابرات نوايا الدآتور بوآاي، ويجعل له أهدافا             

ابراتي ه المخ ا من صنع خيال ا ألنه م يكشف عنه الغريب أن . شخصية ومصالح ل
 !هؤالء يدعون الحرب على الفكر الغيبي؟

ليس عيبا أن تكون طبيبا ناجحا ولك أهدافك ومطامحك، ألن طبك وتجاربك ستظل              -
ة        بم ة والفكري سائل الديني ي الم ة ف دعي الكتاب ب أن ت ا العي ك، إنم ن عيوب أى ع ن

واألدبية، وتدعي العمق والموضوعية في التحليل وأنت مثقل بالطموحات من وراء           
 .هذه البحوث والدراسات التي تستطيع تطويعها لتلك األهداف وبسهولة

ال مدعيا       أراد هاشم صالح أن يطيح بموريس فقام بفضح شيخه أرآون             - دما ق  عن
يجامل المسلمين المحافظين من أجل أهداف شخصية ( أن موريس بوآاي الفرنسي 

ا       ) ومصالح معينة  وال أدري أين يقبع هاشم صالح؟ أهو في فرنسا التي تقع خارطته
  على الكرة األرضية، أم على فرنسا أخرى على سطح آوآب آخر؟ 

تهم الر          ه يجامل المسلمين المحافظين          آيف تبلغ الوقاحة به هذه الدرجة، في جل بأن
من أجل أهداف شخصية ومصالح معينة؟ أي مصالح وأهداف حصل عليها موريس 

اذا  ل م دمونها بوآاي من المسلمين المحافظين؟ ب ك المسلمون المحافظون يق يمل
اي وريس بوآ ى    لم ع عل ذي يقب ي واإلسالمي ال الم العرب ي الع شون ف م المهم  وه

ع الحجاب، واآلخر            آراسي السلطة فيه حفنة     من العلمانيين المتطرفين؟ أحدهم يمن
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اني     النص الث ؤمن ب ود      –ال ي ن اليه دث ع ات تتح الوة آي ع ت ث يمن سنة، وثال  ال
ول      امس يح ازين، وخ ي الزن ات ف ي االنتخاب ائزين ف دخل الف ع ي صارى، وراب والن

ل ال    اذا فع م م ة؟ ث وم الثقيل ن الهم سلة م ة، وسل ة طائفي ى ملكي ة إل الم الجمهوري ع
  اإلسالمي والمحافظون المسلمون لموريس بوآاي سوى التجاهل؟ 

ا، وال نعرف محطة واحدة قامت                        دنا ومجالتن إننا ال نعرف صورة للرجل في جرائ
و         ه ول دثت عن ه، أو تح اج علي ه واالحتج ى محاورت ه، أو حت ضافته وتكريم باست

ب شهادات التقدي   .  ..آطبي ا ال رة ؟ م اء محاض ه إللق ة دعت م جامع وائز  آ ة والج ري
ا، أو حتى ممن                    دول اإلسالمية أو جامعاته التشجيعية التي حظي بها من قبل تلك ال
م                   ل آ ه؟ ب يسمون بالمسلمين المحافظين ؟ ما األوسمة واأللقاب التي أسبغناها علي

  عدد العلماء المحافظين الذين يعرفون بوآاي؟
شبه صمته وهو      لقد رحل الرجل والناس ال تعرف عن رحيله شيئا، رحل بصمت               ي

م                  .. داخل معمله ومختبراته   ه، مات ول رًا عن فات ا خب مات ولم تنشر وسائل إعالمن
ان أو مطرب أو حتى                    ه فن ا ينعى ب يكتب حرف واحد بنعيه، ولم ينع بعشر عشر م
راقصة، رحل إلى ربه دون آلمة وداع أو خطاب شكر، رحل دون أن تسمى مدرسة               

يدلية   ى ص ستوصف أوحت شفى أو م ه ال أو مست مه، آفن افظون   باس سلمون المح م
اتهموه   العلمانيون العرب   بالتجاهل، وافترى عليه   وهم والوصولية،        ف  بالتالعب وال

سا في الهجوم على          ه لفرن فليقارن هاشم صالح ما حصل عليه أرآون مقابل خدمات
ل              القرآن واإلسالم والهجوم على من يحملون هم اإلسالم في أفعالهم وأقوالهم، مقاب

ا ح سا     م ل فرن ي واإلسالمي، ولع الم العرب ي الع ة ف ن أي جه اي م ه بوآ صل علي
ال              رئيس    متخصصة في تبني أمثال أرآون، لدرجة أن   الرئيس شيراك ق ا ال  مخاطب

اً   : المصري ل    لوآان لدينا آاتب ة        ) محمد سعيد العشماوي     ( مث ه على نفق لطبعت آتب
  .  الدولة ووزعتها على المواطنين

د آانت                 لم يخجل هاشم صالح م     ا عورة شيخه، لق ن إطالق تلك الفرية آي يستر به
ه في طريق            ذي يقذفان أآذوبة لطخت هاشم وأرآون وأسفرت عن مدى التخلف ال
ة، أسفرت عن            احثين الجادين عن الحقيق ة، وفي وجه اإلسالم والب م والتجرب العل

ة خصوم                  اني العربي في حال ه العلم ته، المستوى األخالقي الذي يمكن أن يسفل إلي
). إذا خاصم فجر: (بل ألف عام فقالإنه مستوى ذآره النبي صلى اهللا عليه وسلم   ق   

  لكن ما هي عورة شيخه التي أراد سترها بتلك الكذبة ؟  
ذي يجامل المسلمين        (:إنه يقول  هناك تالميذ عديدون لموريس بوآاي الفرنسي ال

ة  داف شخصية ومصالح معين افظين من أجل أه ن؟ وال أدري م) المح ل م ن يجام
ذي                       م؟ أم أرآون ال بوآاي الذي لم يحصل ولن يحصل على شيء سوى خدمة العل

  يتقرب إلى فرنسا بالحط من القرآن والسنة تحت الفتة البحث العلمي؟ 
ة يستطيع          أرآون يحصل على المرتبات والجوائز السخية، ويعين في مناصب علمي

ديرا لمعهد الدراسات          من خاللها تبرير تلك الشتائم، لذلك عينته فرنسا        ة م  أم الحري
ر                    ا المفكر الكبي ه ابنه ذي تحاآم في العربية واإلسالمية في السوربون، في الوقت ال
ه أبدى وجهة             واالشتراآي السابق روجيه جارودي، وتحكم عليه بالسجن لمجرد أن
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د              ب  مسألة علمية تتعلق   نظر حول  سلم من أرآون، فبع م ي اليهود؟  وحتى جارودي ل
ة                 أن قرأ    ة والحزبي د من التجارب العلمي جارودي القرآن وتعرف إليه بعد عمر مدي

ا سماه   لم وألف آتاب ه وأس سياسية، اعتنق ة وال ارك الثقافي ) وعود اإلسالم(والمع
اب             ه آت ه بأن ل (ليغضب أرآون غضبة بربرية واصفا آتاب ه      ) هزي وهو وصف أطلق

  .على آتاب موريس بوآاي السابق
د             وبالطبع فإن فرنسا أم      ا، الب م تحتضن أرآون مجان الحرية ليست أم الغباء، فهي ل

ي         ا ف ه، إنم ة عن ي غني سية فه ة الفرن راء الثقاف ي إث يس ف دمها ل دمات يق ن خ م
رآن وأتباعه  (مهاجمة الثقافة التي ينتسب إليها بيلوجيا        ا ال يجرؤ     )الق ه يقول م ، إن

د اهللا  ي عب ر العرب اه اإلسالم، والمفك ه تج ى قول سيون عل ن سلول الفرن ي ب ن أب  ب
و أخرج األصنام من   ا ل ا يؤديه ر مم ة أخطر بكثي ؤدي تحت غطاء اإلسالم مهم ي
ن الحضن      ن ثم اني م سط الث دفع الق ا وي ون يؤديه و أرآ ا ه ا، وه ه وأبرزه جلباب

داف  سي ال ول . ءىالفرن يراك يق أن ش ا الم : وآ اآم أيه د  ه ائكم وأح د أبن سلمون أح
  .  حجة لكم بعد اليوم يؤيد منع الحجاب، ال"أرآون"مفكريكم 

ر               : وهنا أقول لعلي حرب    ا آي يكون البحث غي إن المعيارية التي تسأل أرآون عنه
ل هي  رآن(هزي شكيك في الق د  )الت ك، ويؤآ ا يثبت ذل الي م وان الت ل في العن ، ولع

  :سطحية فكر هذا الرجل مقارنة بفكر بوآاي
  مرجعية الرجلين

ه ا         ا آتاب ة واحدة درس به ل  (لمقدس  بوآاي له مرجعي وراة واإلنجي ذي ورث  ) الت ال
ه                    المنهج العلمي التجريبي ال األلسني أو البنيوي أن اإليمان به عن والديه، فأثبت ب
ه، فضال عن    ا ل صحة تاريخي رة ال ل فك ن تقب راآم، وال يمك شري مت افي ب تج ثق من

س شرية ن ر ب ة غي وة خارق ي فحصه  .بته هللا أو لق سها ف ة نف تخدم المرجعي ا اس  آم
رآن اب  للق ا آت سيين وللمسيحيين في أوروب ه وللفرن سبة ل ر بالن اب يعتب ، وهو آت

ستعمر ثلث                الده ت ة التي آانت ب اب األمة المتخلف الخصوم التاريخي، وهو أيضا آت
ى   رفض حت ا زالت ت ك، وم رة االستعمار تل اء فت نهم أثن ين م ا، وقتلت المالي بالده

ا      ضها مادي ن تعوي ضال ع ا ف ن مجازره ذار ع رد االعت رآن   مج ي أن الق ا يعن ، مم
ة والتغاض           ه للمجامل ا          سيتعرض لفحص أدق ال مجال في ي عن أي خطأ علمي مهم

   .آان صغيرا
ة   ي مرجعي ك ه اي (تل وريس بوآ ة    ) م ائج مذهل ى نت ا إل ن خالله ل م د توص  ..وق

ي المر   ذه ه ه ه دس    مرجعيت اب المق قطت الكت ي أس ة الت ة  ،جعي يدت العلماني  وش
ة وال             الغربية، إنها المرجعية الع    سفية، وال التاريخي ة الفل ة ال المرجعي ة التجريبي لمي

ل               األدبية وال السياسية وال الفنية، فقد صمدت الكنيسة قرونا أمام تلك المرجعيات، ب
ا انهارت      دجنت الكثير منها وطوعتها وأدلجتها، وشكلت صليبها الضخم منها، لكنه

ال للم   ي ال مج ة الت ة التجريبي دما اصطدمت بالمرجعي ا عن داورة معه اورة والم : ح
ل          ق قب م يخل ار ل بوع، والنه ام األس ي أي ست ه ستة لي ام ال ة، واألي األرض آروي

  . الشمس، وليس هناك حوت يحمل األرض وال حتى دلفين
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م   لمصطلحات مع االحتفاء بحفنة منفهي حشد من ا: أما مرجعية أرآون   أساتذة عل
سنيات واألدب و التاريخ واالجتماع والفلس   وحتى نتعرف على    .االستشراق فة واألل

ة التي ال              ة التجريبي حيادية هذه المرجعية ومدى دقتها ومستواها، مقارنة بالمرجعي
ات       ؤالء المرجعي والت ه أنقل بعض مق ة، س وى الحقيق ا س ن له رور  –دي ع م  م

د د ي نق ضهم ف سابق . بع ـ   –عوض ال ون ب دهم أرآ ذهم ومري سميهم تلمي ذين ي  ال
ار ( ين الكب ذين) المعلم وا ال ي – نجح ره ف ي- نظ رى،    ف راءة أخ رآن ق راءة الق  ق

ة                      دا عن رهب ا بعي وقدموا نقدا علميًا في جو من العلمانية الثقافية التي يتمتعون به
نهج   ذي فتحوه والم سير في األفق ال ذاء خطواتهم وال ا باحت دس، وهو يأمرن المق

ة من المستشرقين، ذآر          الذي   ه اآلنف        اختطوه، إنهم حفن نولدآة  : ( منهم في آتاب
وهو  ) ودوسالن ودوغوج وسنوك هرغوبوخ  وبروآلمان وماسينيون ومارسيه             

سابقين وا   ن ال القرآن م ككوا ب ذين ش ل ال سمي آ ى ولي ين حت ال  الحق انوا رج و آ ل
  . بالكتاب الكبار آما وصف الرازيمخابرات وعسكريين

ه عن إيمان ال                  رآن يتحدث في أن الق     بل إنه وفي تحيز واضح ضد الق رآن مسلمين ب
ثم  عن آتابهم المقدس،     بأنه نقل آاذب ومحرف    اليهود والنصارى    آالم اهللا، وإيمان  

ار        أنهم " المستشرقين "يكذب بكل صفاقة واصفًا اساتذته الكب اد       ب يقفون على الحي
ين  ؤالءب ؤالء وه ود ه سيحيين واليه سلمين والم ين الم ول، ، أي ب ي ( :فيق ا ف وأم

إن  ة، ف ة الحديث اءالع"األوساط العلماني دات " لم شرقين يكتفون بنقل التحدي المست
سية      ة والفرن ة آاإلنكليزي اتهم األجنبي ى لغ ة إل سيحية واليهودي المية والم اإلس
صعبة التي تنطوي  دة وال ة العدي دا للمشاآل النظري ة دون أن يتعرضوا أب واأللماني

ة            ة الموروث دات الالهوتي  بمعنى أن المستشرقين يتبعون      "عليها ضمنيا آل التحدي
راط       ي دون انخ ا ه ياء آم ون األش اردة وينقل ة الب فية والحيادي ة الوص الطريق

  ) ٨٧أين هو الفكر اإلسالمي آتاب  –ابستمولوجي حقيقي 
ا                ك، أم لو قال أرآون أن القليل من المستشرقين أو بعضهم محايدون ألمكن قول ذل

وهين، وال أدري آيف نسي أرآون إحض              أقوال المعت ه  التعميم هكذا فأشبه ب ار عدت
  .  وشحن مصطلحاته لكي نقبل بهذا الهراء

ذين – بإيجاز –سنتعرف  ار ال ين الكب ى بعض هؤالء المعلم اد وعل ذا الحي ى ه  عل
آانوا موضوعيين في تناولهم للقرآن لنرى نزاهة تلميذهم أرآون، لكن قبل ذلك أود             

  .إيراد بعض مقوالت المستشرقين المحايدة في نظر أرآون
ه     "سبرنجر في آتابه    يقول المستشرق    اة محمد وعمل إن اإلسالم مجموعة     ( ":حي

إلحاد من عمل الشيطان، وإن نبي اإلسالم العربي الماآر الوسخ أفاق وخادع ولص             
ستيريا               نياق خليع وساحر، آان رئيس عصابة من قطاع الطرق، وآان مصابا بالهي

ازير، وإن المسلمين                ه الخن مجموعة من    والجنون، مات في نوبة سكر وأآلت جثت
  ) ٢٩ انظر آتاب االستشراق في السيرة النبوية -الوحوش

دا أخذ من حماسة            : (ويقول مونتغمري وات في حياد يعجب أرآون       ال شك أن محم
ة" ه" ورق ة مع  ... وآرائ ه تحدث في المسائل الديني ضًا من المحتمل أن ول أي ويق

سيحية القادمة إلى مكة لمالمسيحيين العرب أو األحباش من اليمن والقبائل البدوية ا
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ة بن                ،للتجارة ه تحادث مع ورق وهناك يهود المدينة واألماآن األخرى، وال شك أن
ه وسلم  في غار                   )نوفل المسيحي ابن عم خديجة     د محمد صلى اهللا علي وينفي تعب

  .ياله من تحليل.  آان يهرب من حر مكةأنه:  فيقولحراء بكالم مضحك
ذي يقول    ومن أشهر المستشرقين الكبار ال     ذين يحتفي بهم أرآون آارل بروآلمان ال

ه وسلم             ة            (أن ما جاء به النبي صلى اهللا علي انبثق في الدرجة األولى عن اليهودي
ه                  ا لحاجات شعبه ودين ا بارعا وفق سابق    –والنصرانية، فكيفه محمد تكييف ) ٥١ ال

ر وبروآلمان ينكر وجود أهل الصفة في موضع، ثم يتناقض ويصفهم في موضع آخ
ه السالم       أنهم   سابق    - حرس خاص للنبي علي وهو يرفض الحديث النبوي         .٥١ال

ه     ا         : جملة وتفصيال بقول ة موثوق ة بين سنا نملك وثيق ه السالم          ل ا عن النبي علي   به
ضحى      ورة ال ن س ة م ات القرآني ى إال اآلي ن     . األول رض ع سه فيع اقض نف م ين ث

ديث و     م الح ي لعل صطلح العلم سب الم صحيحة ح ات ال ات  الرواي شهد بالرواي يست
  . ياله من منهج محايد.  والمختلقة والمكذوبةالضعيفة

شرقي   ؤالء المست م ه ار  –ن معظ ون الكب اتذة أرآ ادلون    - أس م يتب دا، فه اء ج  أذآي
ة   األدوار بشكل رائع، إنهم ال يتفقون على رفض اإلسالم           حتى ال ينكشف مدى    جمل

 وآل مستشرق يوظف       ، صغيرة في تناولهم لإلسالم يتقاسمونه إلى أشياء     . التواطؤ
ه                              ذا يثني على اإلسالم بشكل عام لكن ه، ه ين يدي ا ب دمير م وة لت آل ما يملك من ق
يوظف طاقاته النقدية في النيل من قانون األحوال الشخصية في اإلسالم، وثان يثني 

ه ل        ه يوظف آل طاقات ة، وثالث يفعل األمر       لطعن على اإلسالم لكن سنة النبوي  في ال
ه وسلم استفاد من            نفسه ثم يو   ات أن النبي صلى اهللا علي ظف مجهوده العلمي إلثب

القرآن نفسه             ع يجعل همه التشكيك ب إذا صففت دراسات         ..التوراة، وراب ذا، ف  وهك
ًا                   ًال مليئ دم إسالمًا مهله ا يق هؤالء المستشرقين المتعصبين وجدتهم يشكلون فريق

ف عن اليهودية والمسيحية بل  ليس فيه ما يستحق االعتناق، وأنه ال يختل   ،بالثقوب
ة               هو أسوأ منها، بل إنهم ومن منطلق تعصبي مقيت حولوا آل صفات الغدر والخيان

افقين تجاهه ود والمن دى اليه ة  ل ررة ومنطقي ال مب ى أعم ه وسلم إل  صلى اهللا علي
ار إلى صفات معاآسة                  ومقبولة، وحولوا آل صفات الكرم والعدل والرحمة واإليث

  . لطمع والتظاهر وغيرهاتماما، آالخبث وا
ة ألرآون من المستشرقين المتعصبين،                وفي السطور التالية بعض النماذج المحبب
سبة               والذين يحاول أرآون تقليدهم والكتابة بعقليتهم وإن اختلف األسلوب، فهم بالن

دأوه،    ا ب ل من أمرين        له معلمون آبار وهو يكمل م دور على الني ه ت  حيث أن آتابات
  :  ستشرقون بهما المطالما طعن

  . القرآن وأنه ليس وحيا بل هو منتج بشري: األول
ذلك          ،الصحوة اإلسالمية : الثاني  وهي التي يعنيها بقوله الخطاب اإلسالموي، وهو ب

النص   : يحاول هدم أخطر سببين في إعادة الحياة اإلسالمية التي يبغضها   التشكيك ب
  . وبمن يتبنون النص

  :رآون الكبار حتى ينكشف عمق منهجهمعلمي أبعض لنعد إلى أقوال 
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  ١٩٣٠ – ١٨٣٦ثيودور نولدآة 
ة، وعمل أستاذا               ة والعربي مستشرق ألماني تعلم اللغات السامية والفارسية والترآي

رآن، هل      (للتاريخ اإلسالمي في جامعة جوتنجن ومن أهم مؤلفاته          أصل وترآيب الق
  .تأمل العناوين) لمحمد معلمون نصارى

ه  ون عن ول أرآ رة    : (٢٦٤ صيق ل للم ه أدخ ي أن رى ف زة الكب ة المي ت لنولدآ آان
ه          ر من ذي ال مف سؤال ال يالدي، ال ر الم ري العاش ع الهج رن الراب ذ الق ى من األول

ا ليست سوى رغوة          ) والخاص بالتاريخ النقدي للنص القرآني     آلمات آالجبال لكنه
ة     ه نولد          . هائلة تمأل الحفرة العلماني ا قال تفحص هذه الرغوة، وم آة عن اإلسالم      لن

  .حتى نتعرف على سر إعجاب أرآون به
  ثناء نولدآة على اإلسالم ونبيه

ا صحيحا وعادال           ) : (حياة النبي محمد  (يقول نولدآه في آتابه      إننا لكي نصدر حكم
ه أيضا في             ل نتأمل ه آنبي وداع وحاآم، ب ه قط في حيات على محمد يجب أال نتأمل

 وفي حياته اليومية، فإن عددا ال يحصى من         حياته ومعامالته مع أتباعه وأصدقائه    
ق    ل الخل ك أنب ه يمل يج، وأن رز صورته في ضوء به صادقة يب ة ال شواهد واألدل ال
يم،      ذاب المق واإليمان برسالته في العودة بالناس إلى الدين الصحيح، ينجيهم من الع

  ) ٨٠ التبشير واالستشراق –ويمكنهم من نعيم السماء 
و استمر               هذا أفضل ما قاله نولد     آة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم واإلسالم، لكن ل

ة        ثناؤه طيلة حياته على هذه الطريقة فلن يساوي شيئا أمام الكلمات المتعصبة التالي
ان            : (إنه يقول  .والتي ال تتجاوز سطرا    ا آ ازل على محمد هو م وحي الن إن سبب ال
  ) ينتابه من داء الصرع

زوا     ، والذي يراه ضمن المعلمين    هذا هو نولدآة الذي يمجده أرآون       الكبار الذين تمي
ه     .بالموضوعية تج عن صرع ين ى أن داء ال ي توصلت إل ة الت  الموضوعية العلمي

أعظم آتاب قرأه اإلنسان، الكتاب الذي غير وجه العالم هو إفراز مرضي، واإلعجاز             
شفيات  جه إلى مس جريبيين ناتج عن داء الصرع، فلنت    العلمي الذي أذهل العلماء الت     ت

  .األمراض العصبية والنفسية علنا نجد رجال يخرج هذا العالم مما هو فيه
  م١٩٣٦ –١٨٥٧سنوك هجروينية  

 استطاعوا   – في نظر أرآون        – هو أحد المعلمين الكبار الذين       )سنوك(المستشرق  
قراءة القرآن قراءة علمية وجديدة، دون أن يكون مدفوعا بخلفية ثقافية تؤثر على              

ائج قرا نوك     نت وفي، وألن س ذه ال صفه تلمي ذا ي ون، هك ضلها أرآ ي يف ه الت ءت
ذا                  ة ه موضوعي في نقده ومحايد في حكمه، فمن الضروري إلقاء نظرة على علمي

  .الرجل وحياديته وموضوعيته
  خلفية سنوك الثقافية

ة أنشئت خصيصا إلعداد رجال                  آان أبوه قسيسا ودرس الالهوت المسيحي في آلي
ثم درس اللغة العربية واإلسالم، وآانت رسالة تخرجه عن الحج الدين والقساوسة، 

، ولمعرفة أثر خلفية هذا الرجل الثقافية وأخالقه العلمية لن نجد أفضل             ١٨٨٠سنة  
ا        . ممن تعاملوا مع هذا الرجل مباشرة      من أندونيسيا حيث وصل سنوك ليعمل موجه
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حدث رئيس مجلس علماء      للحملة التبشيرية التنصيرية واالستعمارية الهولندية، يت     
ـمجلة   ر شهاب في حواره ل شيخ عم سيا ال وعي اإلسالمي(اإلسالم في إندوني ) ال

تعرَّضت إندونيسيا للكثير من مؤامرات تشويه صورة اإلسالم، فكيف            :عندما سئل   
 تصديتم لهذه المؤامرات وحميتم الشعب اإلندونيسي من أخطارها؟ 

ائال  ة ب: فأجاب ق ؤامرات معادي اك م ث  هن دي، حي تعمار الهولن د االس ي عه دأت ف
شرق    ة المست ة برئاس ة هولندي ت نخب ه (تكوَّن ور خورني نوك ه وم ) س ة عل لدراس

ا      يين هم صدرين أساس ى م وم عل ة أن اإلسالم يق ذه اللجن ضح له د ات الم، وق اإلس
القرآن الكريم والسنَّة النبوية، فدرسوا اللغة العربية دراسة جيدة، وآتبوا الكثير من      

دين                    الم ر من المغالطات عن ال االت التي تحتوي على آثي ؤلفات والدراسات والمق
ف  المي الحني اف .اإلس ام  : وأض ي الع ر ١٨٨٤ف ة (م تنكَّ نوك هورخورني ي ) س ف

، وذهب إلى    )الدآتور عبد الغفار  (مالبس رجل مسلم ُمحرم، وأطلق على نفسه اسم         
نهج بح   ان م ن الدراسات عن اإلسالم، وآ د م از للمزي ى  الحج وف عل و الوق ه ه ث

رًا يهدف                 ه تقري مواطن الضعف بين المسلمين، ولما عاد من رحلته قدَّم إلى حكومت
سيا، وزرع                ساحقة في إندوني إلى بث الفرقة بين المسلمين الذين يمثِّلون األغلبية ال
شباب المسلم،                      دى ال م تشويه اإلسالم ل ين المسلمين، ث ة والمنازعات ب بذور الفتن

الم حتى ُيعرض عنه    الطات في تعاليمه وأحكامه، ومسخ تاريخ اإلس      وذلك بدّس المغ  
اهج    : واستطرد. الشباب المسلم  وقد بدأت هولندا في تنفيذ مخططها وذلك بوضع من

دراسية جديدة للمعاهد والمدارس في إندونيسيا تحقق أهدافهم، وآان هذا بناء على            
دي     شرق الهولن ن المست ية م ه  (توص ور خورني نوك ه ي ) س ا الت اء به ي : (ج ف

  : مواجهتنا لإلسالم من الضروري
  .فصل األمة اإلسالمية عن دينها، وذلك بوضع منهج تعليمي مخطط -
  ) وأي صحوة إسالمية يجب تحطيمها -

باإلسالم وبرع في      ) القس (  لقد تظاهر هذا المستشرق       !أليست هذه هموم أرآون؟   
ه     دور المنافق، لدرجة أن أحد أمراء إندونيسيا انخدع ف         زوجه ابنته، وتوطدت عالقت

مع بعض علماء مكة، وقد قام بعمل تجسسي لجمع المعلومات عن المسلمين في                  
ه خانهم                        تهم، لكن رامهم وثق وه احت دا حيث أول اروا على هولن ذين ث شيه، ال إقليم آت
وأوصى الحكومة الهولندية باتباع سياسة العنف معهم وإبادة علمائهم، ومن خالل             

ذي       تقاريره قدم المب   د العسكري ال شيه، لدرجة أن القائ ررات إلبادة المسلمين في آت
ا، حتى تجاوز عدد المسلمين                    ا وبهائمه سائها وأطفاله ا ون أباد قرى آاملة برجاله
ريح نفسية                       د ي ا ق د الجزار منح لقب ذا القائ الذين أبيدوا مائة ألف مسلم ومسلمة، ه

  ).سيف سنوك الضارب: (أرآون المريضة هو
رون    .. ذه العقلية المريضة ال يمكن أن ينجح إال نجاح اللصوص         إن رجال به   إنهم يثي

ا        الضحك عند تقديمهم لنتائج دراساتهم، مثل هذه النتيجة المضحكة التي يقول فيه
ًد الى        أن محم ه تع ي قول راهيم ف ا إلب ان ابن وب آ ن أن يعق ان يظ شَّرَناَها : (ا آ َفَب

ولن نتحدث عن جهله بلغة العرب التي يقول      ).وَبِبِإْسحاَق َوِمن َوَراِء ِإْسَحاَق َيْعقُ 
ري   ا الطب د    : (٧٤ – ١٢عنه د الول رب ول الم الع ي آ وراء ف ين أن  ) وال ي تب وه
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ده أيضًا، لكن جهل أو تجاهل سنوك         إبراهيم سيبقى عقبه فهو سيولد له ويولد لول
كريم، المدفوع بحقده الصليبي تبين عندما لمح إلى وجود تناقض بين آيات القرآن ال   

ه وسلم                  ه وآل وخصوصًا بين اآليات المكية والمدنية مدعيا أن محمدًا صلى اهللا علي
ة                       م عدلها في المدني ة، ث ات المكّي راهيم في اآلي آان أول األمر يعتبر يعقوب ابنًا إلب
ه        حيث جعل يعقوب ابنا إلسحاق، وسنوك لم يكلف نفسه مواصلة البحث، ألن مهمت

و تحدث              ليست االستقصاء والبحث الج    ه ل اد، بل إلقاء الشبهات والتشكيك فقط، ألن
م تكن                  ة ل ا مدني عن اآليات األخرى لنسف آل آالمه السابق، فاآليات التي زعم أنه

ى            (آذلك بل هي مكية، فقوله تعالى        ا َعَل ا َأَتمََّه َوُيتمُّ ِنْعمَتُه َعلْيَك َوَعَلى آل َيعُقوَب َآَم
ا           ) ْسحاَق ِإنَّ َربََّك َعليٌم َحكيمٌ    َأَبوْيَك ِمن َقبُل ِإْبراهيَم َوإِ     ة رقمه ة مكي " ٦"هو في آي
   .من سورة يوسف المكّية

ة ورد     " ٣٩" وأيضًا في اآلية     ي        : (من سورة إبراهيم المكّي ِذي َوهَب ِل ُد ِهللا الَّ الَحم
دَُّعاءِ      َسميُع ال م يقل إسماعيل    ) َعَلى الِكَبِر ِإْسماِعيَل َوِإْسحاَق ِإنَّ َربِّي َل وإسحاق  ول

  . ويعقوب
ة     ة المكي ذلك اآلي ط      " ٢٨"وآ د فق د واح ر لول ة ذآ ذاريات المكي ورة ال ن س : م

  ). فَأْوجَس ِمنُهْم ِخيَفًة َقاُلوا َال َتَخْف َوَبشَّروُه ِبُغالٍم َعِليٍم(
ذي                      ه المقدس ال ذي يبشر بكتاب ال يخجل سنوك من إيراد تلك الترهات في الوقت ال

أال يخجل أرآون     .قبلها حتى المعتوهين، آما سيمر معنا     يغص بكوراث ال يمكن أن ي     
ه           من سيرة هذا الرجل المنحطة وأسلوبه السافل في التعامل مع اإلسالم، آي يجعل
دين        صرين الحاق ؤالء المن ن وصف ه ون م ل أرآ ار، أال يخج ه الكب من معلمي  ض

دين؟ ب بالناق شعوب ونه ات ال ى ممتلك سطو عل اء لي ل ج ا رج ة يحمله  أي رؤي
زه      ،اتهم؟ جاء ثرو  ال ليبشر بدينه ولكن ليشوه دين غيره، أال يخجل أرآون من تحي

للمنصرين على حساب الحقيقة والموضوعية؟ أال يخجل أرآون من آلمات أستاذه              
ا،      : (الذي يقول  في مواجهتنا لإلسالم من الضروري فصل األمة اإلسالمية عن دينه

ا  وذلك بوضع منهج تعليمي مخطط، وأي صحوة إسالمي        ا   ) ة يجب تحطيمه و تأملن ل
 فصل -مواجهتنا لإلسالم ( :عية المحايدة في قراءته لإلسالمآلماته العلمية الموضو

  ) أي صحوة إسالمية يجب تحطيمها-األمة اإلسالمية عن دينها 
ا (إن هذه الكلمة     ة        )تحطيمه ا لمجرم أو طاغي ر، إنه رأ    . ، ليست لمفك دما أق إنني عن

رآون ال لسنوك، فأرآون تطوع لمواجهة األمة اإلسالمية      تلك الكلمات أحس بأنها أل    
ه وممارساته خاصة في مسألة الحجاب                    وأرآون   .وليس أدل على ذلك من آتابات

رآن نص بشري ال                  يحاول فصل األمة عن دينها بمحاوالته المستميتة إلثبات أن الق
ا  وحي من السماء، وأخيرا فهو يكتب لضرب الصحوة اإلسالمية التي يحاول ع             زله

ه ضرب لمن                عن اإلسالم بتسميتها إسالموية، فضرب الصحوة ضرب لإلسالم ألن
الم ون اإلس زار  . يتبن ان الج ذا القرص ل ه ن جع ل م ون ال يخج إن أرآ ر ف وأخي

  والمستشرق المزور ضمن أساتذته الكبار؟
سيد  دآتور ال ول ال رج(يق د ف شيه ) أحم ي حرب آت ورط سنوك ف ار : (عن ت إن أفك

ستطع   م ت نوك ل ة     س ه دول ت تحمل ذي آان سياسي ال ضمون ال ن الم تخلص م أن ت
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دين                 استعمارية مثل هولندا، ومهما حاول أن يظهر بمظهر المتعاطف مع اإلسالم آ
عالمي له ثقافة جديرة بالنظر، ولكن آشف تورطه في حرب آتشيه التي شارك في                 

سيا       ه أن ال ت تورط د أثب دا، وق تعماريا لهولن ا اس فه جاسوس سئوليتها بوص سة م
م      ي صبغ الحك عيه ف اب س ا خ دلولها، آم ي م اقض ف ا تتن تعمارية وأخالقياته االس

   .بصبغة إنسانية أخالقيةاالستعماري 
ه    )  شرودر. ف(ثم ينقل عن     دا       : (قوله في آتاب ة في هولن ان  ( ):الدراسات العربي آ

ا           ا الحترافه اره له ن احتق ا أعل صية طالم شبع شخ صوص ي ذا الخ ي ه نوك ف س
ذي  ) لورانس العرب (ألخالقية، هي شخصية الجاسوس البريطاني      السياسة غير ا   ال

  )آان يحلم بالشيء نفسه بين العرب والبريطانيين
ى األصح  دي أو عل ديجيمس بو(إن سنوك الهولن د الهولن ابرات ) ن هو رجل مخ

اب الزهاد،                ومباحث   ال باحث، وقس يرتدي مالبس المستشرقين، ولص يرتدي ثي
ه             هؤالء هم أساتذة أرآون    د الحديث عن اإلسالم وقرآن ادهم عن  الكبار وهذا هو حي

ه، فال عجب أن يحتذي خطا سنوك،               دينون ب ذين ي ونبيه، وهذا هو موقفهم من ال
ارودي        اب ج صف آت دًا، وي ل ج ه هزي ي بأن ي التجريب اي العلم اب بوآ صف آت في
صحوة         يم ال ة تحط ي محاول نوك ف ى س ون خط ذو أرآ ب أن يح ل، وال عج بالهزي

دعم                اإلسالم سا ل ية التي يسميها إسالموية، وال عجب أن يختاره شيراك رئيس فرن
د طار أرآون فرحا                  سا، وق قرار منع الطالبات المسلمات من لبس الحجاب في فرن

د منع الحجاب      ردد لحظة واحدة في تأيي م يت ، وآيف )أحد مظاهر اإلسالموية  (ول
ا علي          سدد م ه ي ات أن واتير بانتظام،    يتردد وهي فرصته التي ال تعوض إلثب ه من ف

ة     ات العربي د الدراس دير معه ي م ه آرس م تمنح ي ل سا الت ة فرن ل لثق ه أه وأن
ردد وهي فرصته في            واإلسالمية في السوربون عبثا أو إعجابا بعبقريته، وآيف يت
ه                إعاقة مظهر من مظاهر اإلسالموية التي تثير عصبيته، وتجعله يهرب مما هو في

ذي ال       داء         إلى الغياب المدمن ال ه، اقت ه إال لتشويه اإلسالم والهجوم علي  يصحو من
 لن يتحدث   – وهو الشك سيفعل     –وإن آان أرآون    . بأساتذته الكبار نولدآة وسنوك   

  .  عن تلك العملية المخابراتيه لمعلمه سنوك
الفكر،                   –إن نموذج العظم      العلم وال ب ا ب ة له  أرآون يجسد ظاهرة عصابية ال عالق

ون أن   اول أرآ ا ح ات      ومهم رع مئ ة، ويخت صطلحات الغربي ات الم شر مئ  يح
ل ة الغامضة مث ن : المصطلحات العربي ة، فل ة أو التاريخاني اإلسالموية والتاريخوي

يجعل منه مفكرًا، ومهما رسم من دوائر وخطوط ومثلثات فلن يكون عالمًا تجريبيًا،           
سون    اي وجورنجر وبرسود ومارشال جون ور وبوآ در آيث م نقص من ق ن ي ول

رهم من العلماء التجريبيين، لن ينقص من قدرهم وال من نتائج بحوثهم العلمية     وغي
أن يشتمها أرآون، أو يدعي العظم معرفتها وهو جالس على طاولة يصفق لمومياء 

ا             . الشيوعية ذي يمارسه العلم نيون ولن تجدي تلك الترسانة من اإلرهاب الفكري ال
رائ سيطرة على عقول ق من التخلي عنهم واإلنصات إلى هم، وتخويفهم العرب لل
  .صوت العقل الذي يحاولون اختطافه
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ة            ار، واإلجاب ه الكب ديلوجي تجاه معلمي قد يقول أرآون أن هذا الطرح سياسي أو إي
متى آان معلموه الكبار أبرياء في سلوآياتهم وتنظيرهم وآتاباتهم عن اإلسالم           : هي

  .والشتمال من اإليديلوجيا فقط، بل من اإلجرام والمذابح 
  اآتشاف أرآون للعقل التأسيسي لإلسالمفضيحة 

ن  ا شم ةفاآت ون المخجل شة  أنات أرآ ل للده م ب ود للعل رآن ال يق ر . الق و يعتب  وه
القرآن والسنة هما العقل التأسيسي اإلسالمي، ومفهوم العقل اإلسالمي التأسيسي           

ة دا          (الفجاري هو     .آما يقول د   خل الفضاء    العقل المؤسس لمختلف العقول الفرعي
رة،       ديث ألول م رآن والح ي الق ل المؤسس ف ضًا العق ه أي صد ب ا نق المي، آم اإلس
باعتبارهما النصين المؤسسين لكل تجليات الفعل الحضاري اإلسالمي ثقافيًا وعلميًا    

اً    واة األولى              .الخ ...وأدبيًا وأخالقيًا والهوتي فالعقل اإلسالمي التأسيسي هو إذن الن
ل  ا آ ي انبجست عنه ل   الت ة العق ي طبيع ر البحث ف ذلك يعتب ول اإلسالمية، ول  العق

  ) القرآني عند أرآون أهم المنطلقات لإلمساك بناصية العقل اإلسالمي آله
ذا العقل التأسيسي           م واآتشاف       : لكن الذي وجده أرآون في ه ود للعل ه عقل ال يق إن

و عقل ال يفسر   آثيرًا ما يكرر أرآون أن العقل القرآني ه  : (الفجاري.الكون، يقول د  
ه من معجزة                  العالم، وإنما هو عقل ينبهر بالخلق وهو يعكس دهشة المؤمن وعجب

ذلك أن العقل اإلسالمي التأسيسي هو عقل عاجز                   "..... آن فيكون " ًا ل ويرى تبع
ام                  عن اآتناه العالم بذاته، ولذلك يتحول الى تذوقه بدل تحليله، فهو عقل الدهشة أم

  . أمر يتفق معه فيها أدونيس آما مر معناوهو") عجائب المخلوقات"
ال تقل هراءا عما سبق،     و ، أيضاً هذا االآتشاف الخارق ألرآون مدعوم بأدلة خارقة      

ول  اري يق ام   : (فالفج ك ق ات ذل ون"وإلثب صائية    " أرآ ة إح ة ولغوي ة أدبي بدراس
رآن  ردات الق ان       . لمف ردات المك صائية درس مف ة اإلح ة اللغوي ار الدراس ي إط فف

  : ان فبين أن تردد مفردات مثلوالزم
  ) ٧٣(والعالمين  ) ٣١٠( والسماء )  مرة٤٥١(األرض 
  الخ، )...٣٣(والشمس) ٤٢(والبحر

  ) ١٩٩( وبعد ) مرة٢٤٢(وأن مفردات مثل قبل 
  الخ )...٢١(وشهر ) ٩(وعام ) ١٩(سنة 

ة                   ة وضعية إيجابي ة واقعي دو مجسدة لمعرف ردات تب ا مف وهي تتلقى في      "هي آله
ردات         "ن معاملة دقيقة بسبب ضرورة تنظيم أمور العبادة       القرآ ، ولكن آل هذه المف

ة الى أشياء                   " ال تستخدم في القرآن لذاتها وإنما آنوع من العالمات والرموز الدال
ه        ، وهذه األشياء تجتمع آلها في الحكم      "أخرى تتجاوزها  ة في خلق ة اإللهية الخارق

  ) للكون
ات واإلحصاءت   ذه المعلوم ن   !!! ةالمزيفه م ل ه أنه سيين لثقت سويقها للفرن تم ت ي

ام          . يقووموا بالتعقيب عليها ومراجعتها    وأرآون نفسه يدرك قبل غيره أن هذه األرق
ا، فالحديث عن               البالغة الدقة  ه إنكاره  مجرد أآاذيب ال يستطيع هو وال المعجبون ب

رة       أهداف  المكان في القرآن يرمي إلى     الكون ومفردات الزمان و    م آثي وليست   وحك
   .لهدف واحد بعينه
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رآن            على سبيل المثال  ) الجبال(مفردة   ا الق ة، يتحدث عنه ة جيولوجي  مفردة جغرافي
  : ، ومن هذه األهداف آما يقول أرآون فقط للدهشةألهداف عدة، وليست

إن الصفا والمروة     : ( من أجل أمور العبادة، مثل قوله تعالى       الجبالهناك حديث عن    
ا ومن تطوع              من شعائر اهللا فمن حج       البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهم
 ) خيرا فإن اهللا شاآر عليم

ال     : (، مثل قوله تعالى    أمور العقيدة   الجبال في  عنهناك حديث   و ويسألونك عن الجب
سفا     سفها ربي ن ه  )فقل ين ا       : (وقول ال آثيب ال وآانت الجب وم ترجف األرض والجب ي

 .امة، وهي من أمور الغيبوم القي حيث تتحدث اآليات عن أحداث ي)مهيال
رة األرضية، وحديث عن       وهناك حديث عن حرآة الجبال ودورانها تبعا لدوران الك

ول    ذي يق ون ال راء أرآ سف ه ديث ين و ح ة، وه ال الجيولوجي ة الجب ا : (وظيف آله
ة     عية إيجابي ة وض ة واقعي سدة لمعرف دو مج ردات تب رآن   "مف ي الق ى ف ي تتلق وه

سبب ضر   ة ب ة دقيق ادة معامل ور العب يم أم ردات ال   "ورة تنظ ذه المف ل ه ن آ ، ولك
تستخدم في القرآن لذاتها وإنما آنوع من العالمات والرموز الدالة الى أشياء أخرى             

ا الى ) تتجاوزه ه تع ادا   : (فقول ل األرض مه م نجع ادا * أل ال أوت المفهوم ) والجب ف
   . من األرض مرتفعرين عن الجبال هو أن األرض جزءالمتداول حتى القرن العش
، وأن الجزء األآبر من الجبل هو المغروز "وتدية األرض"أما القرآن فجاء بحقيقة 

ا     رآن أن         في األرض، آالوتد تمام ي، فعلى          ، وليست مهمة الق اب تقن يتحول إلى آت
ة             درات تلك الحقيق الى   ، ففي  اإلنسان أن يكتشف بما آتاه اهللا من ق ه تع وترى  : ( قول

 تمر مر السحاب صنع اهللا الذي أتقن آل شيء إنه خبير            الجبال تحسبها جامدة وهي   
ون ا تفعل دوران األرض، )بم وحي ب ة ت ذه اآلي ا ه رك دائري سحاب يتح ول فال  ح

ة تتح ال في اآلي ه أن األرض، والجب سحاب، مع التنبي ال مر ال دث عن مرور الجب
وم القيامة ال تجم                    اآلية ال ي وم القيامة، ألن الجب ام    في ظاهرها ال تتحدث عن ي د أم

ه     طت ويراها ت  ، بعينيه الناظر، بل يرى اإلنسان نسفها نسفا      اير آالقطن المنفوش، لكن
ول، وال   ل العق زل لك ان، ويتن ل زم ذي يناسب آ ز، وال ي المعج ذي األسلوب القرآن

ة تقول           ة اآلي ذي أتقن آل شيء          : (يجعلني أرجح ذلك هو أن بقي وهو  ) صنع اهللا ال
الى      ه تع ل آيف خلقت        أفال ينظ   : (يتناسب مع قول سماء    ) ١٧ (رون إلى اإلب وإلى ال

ت ف رفع صبت )١٨ (آي ف ن ال آي ى الجب ل    ) وإل ي يحث العق ديث القرآن ذا الح وه
ا   ال ووظائفه ي ذات الجب ن الكشف ف د م ى مزي سلم عل ن  ، والالم ك م ى ذل  أدل عل

شاف     ل، واآت ول اإلب ات ح الث طبيب را ث ا أخي ي توصلت إليه راع الت راءات االخت ب
دا  شيخ الزن د    ال ائي عب ا الكيمي راع التي حصل عليه راءة االخت دز، وب ني لعالج اإلي

ان مأخوذا             "يوسف " مستوحاة من سورة        الباسط بدر  ر آ ا الكثي ، آل تلك وغيره
رآن،   ن نص الق سطحية  لال بابتحريض م ذه ال ط، إن ه ون فق ه ومن الك دهشة من

ن منهم يدعونا إلى      التجريبيي في تناول القرآن عند العلماء    األرآونية مقارنة بالعمق    
صاب    ذا الع ل، وه ذا الرج ي تحرك ه سوداء الت ديلوجيا ال ساءول عن اإلي ذي الت ال

ول اهللا  ذآرني بق رآن ي اول الق د تن صيبه عن وب : (ي ده اشمأزت قل ر اهللا وح وإذا ذآ
شرون م يستب ه إذا ه ن دون ذين م ر ال اآلخرة وإذا ذآ ون ب ذين ال يؤمن   ))٤٥ (ال
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ه رآن : (وبقول رأت الق ذين   وإذا ق ين ال ك وب ا بين ا    جعلن اآلخرة حجاب ون ب  ال يؤمن
را وإذا ذآرت                   )  ٤٥ (مستورا ة أن يفقهوه وفي آذانهم وق وبهم أآن وجعلنا على قل

  )ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا
ديم الدهشة   ى تق سنة عل رآن وال صار الق ة عن اقت ون المتهافت ة أرآ دا لمقول وتفني

ل ألف عام درساً     لمعتنقيهما، يقدم ابن     ذا      حزم قب ه، فه ين بمواقف ألرآون والمعجب
سنة        المحدث   رآن وال ة األرض،          الفقيه يستنبط من الق ا ساطعا على آروي في  برهان

ك    ول ذل ن يق سة م رق الكني ذي تح ت ال ستنبط   ،الوق ه ي زم أن ن ح ي اب دهش ف  الم
   :نوانتحت ع) ٧٨ - ٢الفصل في الملل  (هفي آتاب فالمعلومة من أحكام العبادة،

  
  مطلب بيان آروية األرض

زم  ن ح ول اب سلمين    (: يق ة الم ن أئم د م ق أن أح الى التوفي اهللا تع ا وب وجوابن
المستحقين السم اإلمامة بالعلم رضي اهللا عنهم لم ينكروا تكوير األرض، وال يحفظ              

د ج              ال     ألحد منهم في دفعه آلمة، بل البراهين من القرآن والسنة ق اءت بتكويرها، ق
وهذا أوضح بيان في ] ى النهار ويكور النهار على الليل   يكور الليل عل  [ وجل   اهللا عز 

ذا نص على                      ا، وه تكوير بعضها على بعض، مأخوذ من آور العمامة وهو إدارته
تكوير األرض ودوران الشمس، آذلك وهي التي منها يكون ضوء النهار بإشراقها              

ا       رآن ق ة النهار بنص الق الى  ل توظلمة الليل بمغيبها، وهي آي ة النهار     [ع ا آي وجعلن
ا جهل من ذلك من العامة              ] مبصرة ا افترض اهللا عز         : فيقال لمن أنكر م أليس إنم

  . وجل علينا أن نصلي الظهر إذا زالت الشمس؟ فال بد من نعم
ا هو                      ه إنم د من أن ال الشمس عن      "فيسألون عن معنى زوال الشمس؟  فال ب انتق

ل بوجهه القرص، واستق           ين           مقابلة من قاب ه وسط المسافة التي ب بل بوجهه وأنف
ان، وأخذها إلى             موضع طلوع الشمس وبين موضع غروبها في آل زمان وآل مك

شمس  ي موضع غروب ال ذي يل ه ال ة حاجب ي أول النصف  " جه ا هو ف ك إنم وذل
ا من                      داين من معمور األرض آخذة على أديمه الثاني من النهار، وقد علمنا أن الم

  . نوب إلى شمالمشرق إلى مغرب، ومن ج
ان ساآنا في                          ر مكورة، أن آل من آ فيلزم من قال أن األرض منتصبة إال على غي
ر صالة الصبح   د، أث أول المشرق، أن يصلي الظهر في أول النهار ضرورة وال ب
بيسير، ألن الشمس بال شك تزول عن مقابلة ما بين حاجبي آل واحد منهم في أول                 

ون، وال يحل لمسلم أن يقول              النهار ضرورة وال بد أن آان األ       ا تقول أن : مر على م
صالة الظهر تجوز أن تصلى قبل نصف النهار، ويلزمهم أيضا أن من آان ساآنا في 
آخر المغرب، أن الشمس ال تزول عن مقابلة ما بين حاجبي آل واحد منهم إال في                     
رب         ى تغ صر حت صالة الع سع ل ت ال يت ي وق ر إال ف صلون الظه ال ي ار ف ر النه آخ

لشمس، وهذا خارج عن حكم دين اإلسالم، وأما من قال بتكويرها فإن آل من على                ا
ل   ل حال وفي آ ى آ دا، عل اره أب ر انتصاف نه صلي الظهر إال أث ظهر األرض ال ي

ال عز وجل         ه وق اء في ين ال خف ذا ب ا    [:زمان وفي آل مكان وه ] سبع سموات طباق
وقكم سبع       [:وقال تعالى  ا ف ذا  ] طرائق ولقد خلقن ل آسوف      وهك ام البرهان من قب ق
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ق،               ا طرائ الشمس والقمر بعض الدرارى لبعض على أنها سبع سموات، وعلى أنه
الى     ال تع ه وق ا في ضي متطرق ق يقت الى طرائ ه تع سموات   [:وقول يه ال ع آرس وس

اق بعضها على بعض، وإحاطة          ] واألرض وهذا نص ما قام عليه البرهان من انطب
األرض و  سبع وب سموات ال ي بال لم الكرس ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص ال رس  :ق

ة [ ه وسط الجن ى فإن ردوس األعل ك عرش فأسالوا اهللا الف ة وفوق ذل ى الجن وأعل
ا     ]  على العرش استوى    الرحمن[ :وقال تعالى ] الرحمن أن م وأخبر هذان النصان ب

ات  آالما طويال في إثبساق ابن حزمثم  )الخلق ونهاية العلمعلى العرش هو منتهي 
  .ألرض من القرآن الكريمآروية ا

ذا القول           ا             قال الفقيه ابن حزم ه في القرون الوسطى، تلك القرون التي آانت فيه
ع أر  ارس بي ة األرض، وتم ول بكروي ن يق دم م سة تع دا اضالكني ة نق ي الجن  ف

  . حيث آان القس يغفر لمن يشاء ويحرق من يشاءوبالتقسيط ودون آفيل،
رآن يشحن أتباعه،              بهذا الفكر آانت األمة اإلسالمية       ان الق ة آ تعيش، وبهذه الطاق

الم الغربي                        ة على الع ة ثقيل ا إلى عال ة تحولن ولما غيب العلماني العربي هذه الطاق
   .والشرقي معا، وتحولت األرض التي نعيش عليها إلى مساحة جغرافية للتخلف

م       ي ته ام، وه ع األرق ضيحته م ون أود أن أورد ف ن أرآ ديث ع تم الح ل أن أخ وقب
ا إلى المبحث                  ارىء تجاوزه ان الق ذا بإمك رهم، ل المهتمين بالرياضيات أآثر من غي
ين مدى إلصاق أرآون                         ا من نقوالت مدهشة، فقط ألب ا فيه ا وم التالي، وقد آتبته
وال                           ين أق م أب ريم، ث رآن الك ا في الطعن في الق ام من أجل توظيفه نفسه بلغة األرق

  .وهالمتخصصين بهذه اللغة وذهولهم مما اآتشف
  فضيحة أرآون مع األرقام

   الخشبي لكنها ال تحرك عقل أرآونأرقام تحرك عقول الرياضيين
ه         إذا آانت    إيديلوجية أرآون توظف األرقام توظيفا مكشوفا وسطحيًا، فال أظن عقليت

ا،        المسطحة تستطيع تفسير هذه الظاهرة الرقمية       في القرآن، إنها ظاهرة بالنسبة لن
  . الرياضيات إعجازلكنها بالنسبة لعلماء

   .مرة) ١٢ ( أنها تكررت والصواب.مرة) ٢١( ذآرت آلمة شهر :ول أرآونيق
السنة، وما عدد أشهر  تساوي) ١٢( لكن المالحظ أن .وعلى ذلك فقس من األخطاء

رآن  )يوم(ال يعرفه أرآون أن آلمة       سنة   ) ٣٦٥( ترددت في الق ام ال ذا   .أي عدد أي ه
ن، لكن لو وظفناه توظيف أرآون، لما أعجب أرآون            ال يعجب أرآو   التوافق المذهل 

ة                   ومي، وأن أهمي د ربط المسلم بواقعه الي ره يؤآ ر من غي وم أآث رار الي أيضا، فتك
  .  اليوم تعني أهمية اإلنجاز اليومي واستغالله وعدم التفريط بساعاته ودقائقه

رددت   ة بحر ت ون أن آلم ول أرآ رة) ٤٢(يق و .م صواب ه ررت  وال ا تك ) ٣٢(أنه
رة ة     .م و أن آلم ون فه ه أرآ ذي يجهل ا ال ر( أم د وردت ) الب رآن ) ١٢(ق ي الق  ف
رة، سا   م ة يب ضمنها آلم ر (وب ى الب رار  ،)بمعن سبة تك ة  ون ر لآلم ة الب ر كلم لبح

ذي أي     )١٢/٢٣( ى سطح األرض ال ى البحر عل ر إل ساحة الب سبة م ا ن هي تمام
)٣٢ / ١٢(  
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ق  ذا التواف ون ه سر أرآ ف يف ددي العجيفكي ارا  ؟ ب الع ان أقم دى عثم ان ل ا آ ربم
وم      صناعية قاس بها تلك النسبة، وقام بعد       ه     ها بتالعباته الرقمية، سيأتي ي  يقول في

ولعل من التالعبات التي تثير      . هو أرآون  آل شيء جائز مادام الكاتب    ..!  ذلك أرآون
  : جنون أرآون هذه المعلومة

ًا دعلمي وزن    للحدي ة، ال سة أوزان ذري ه خم ط   وزن ذري ومع ذري األوس ، ٥٧ ال
د (ترتيب سورة   المدهش رقميا أن     رقم         ) الحدي ا أن   )... ٥٧(في المصحف هو ال آم
د    م     والمدهش أن   ،)٢٦( هو    العدد الذري للحدي ا         رق ة التي ذآر فيه د   اآلي في  الحدي

   )٢٦( هوباعتبار البسملة السورة نفسها 
د   ها  يوظفيتالعب باألرقام ويزيفها ل    أرآون   وإذا آان  ا إي ًا أن ال     يلوجيا،توظيف  متوهم

ه، ة ب ه ثق إنني سأسوق بعض المعلومات أحد سيعقب علي  الرياضية من بعض ف
ا،     ارىء تجاوزه ان الق ة، وبإمك ة الرقمي ضيحة األرآوني شف الف المتخصصين، لك

  .فهي مجرد إشارات ال أآثر
ه     علم الري  ة ل د اهللا جلغوم    "  الرياضي المتخصص     الباحث  .اضيات ال إيديلوجي  "عب

ات     قام ب  رآن        دراسة رياضية تكشف تالعب ، ليس باألحاديث      أرآون حول ترتيب الق
ة           في  " جلغوم  " يقول    .والمرويات، بل بشيء عجيب ومذهل، بالرياضيات الحديث

اهتم المسلمون ومنذ القرون األولى بالعدد القرآني، وقد ذآر الدآتور        : (مقدمة بحثه 
رآن      "غانم الحمد محقق آتاب      داني، ذآر         " البيان في عد آي الق  ٣٦ألبي عمرو ال

وفى سنة                       سار المت دد لعطاء بن ي اب الع داء من آت آتابًا في علم العدد القرآني، ابت
سلمي      ١٠٣ د ال سور ألحم ات ال دد آي ي ع رر ف ر الغ اب زه اء بكت ة، وانته   هجري

ة،  ٧٤٧األندلسي المتوفى سنة     م يتطور ع            هجري ام ل ذا االهتم ر العصور    إال أن ه ب
 فالقرآن آالم اهللا العظيم الذي خلق الكون وأبدعه، وأحصى مرجوة،ليعطي النتائج ال

ا يعهد من آتب البشر            آل شيء عددًا، فالمتوقع أن يكون هذا الكتاب على خالف م
ـزِّله،               . القاصرين من هنا فقد آن األوان لنتعامل مع القرآن الكريم بما يليق بجالل ُمَن

عدة بتصاعد الوعي البشري، فالناس  فهو المعجزة الفكرية المتصا. وعظيم إعجازه 
   )اليوم هم أقدر على النقد والتقييم بما أوتوا من العلوم الحديثة والوسائل المعاصرة

اختلف العلماء في ترتيب السور القرآنية، فذهب الجمهور إلى أن           : (وملغثم يقول ج  
اً             ه السالم وحي بعض إ    . ترتيب السور توقيفي، أي من فعل الرسول علي لى  وذهب ال

وقيفي باستثناء  ى أن الترتيب هو ت سيوطي إل صحابة، وذهب ال اد ال ه من اجته أن
ال أن الترتيب من   ـها من ق ة التي جاء ب ع األدل ال، ومن يتتب ة واألنف سورة التوب
ل، وليس                 اجتهاد الصحابة يجد أنـها ال تقوم بـها حجة، وال يستقيم على أساسها دلي

ن القول بعدم توقيفية الترتيب يقوم على أدلة غير هذا مقام التفصيل، ولكننا الحظنا أ
  )صريحة، في حين يقوم القول بتوقيفّية الترتيب على أدلة صريحة

ل       وم عن أسرار عددية وترتيب مذهل ال يمكن أن يصدر           لغثم يكشف ج    عن بشر قب
 عام، وال يمكن أن يتوفر لكتاب هدفه األول هداية الناس إلى التوحيد، إال إذا             ١٤٠٠

  القرآن الكريم: (مولغميقول األستاذ ج .هذا الكتاب صادر عن اهللا العزيز الحكيمآان 
  :  سورة، إذا قمنا بجمع األعداد الخاصة بترتيب السور هكذا نجد العدد التالي١١٤
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٦٥٥٥ =  ١١٤+.......+٣+٢+١  
  : وهنالك قاعدة في الرياضيات لحساب هذا المجموع وهي

  : في نصف العدد األصلي، أي مضروبًا ١العدد مضافًا إليه 
)٢ ÷ ١١٤× )  ١ + ١١٤=   

٦٥٥٥   =     ٥٧     ×     ١١٥  
  : والسؤال هنا 

   آية؟ ٦٢٣٦، والذي هو  عالقة بمجموع آيات القرآن٦٥٥٥هل لـهذا المجموع 
  إلخ؛ .… آية١٧٦ آية، والنساء ٢٨٦البقرة :  سورة زوجية اآليات، مثل٦٠هناك 

 ١٢٩ ، التوبة    ٧ سورة مثل الفاتحة     ٥٤فردية اآليات هو    بالتالي يكون عدد السور     
  . إلخ.…

 سورة رقمها في ترتيب المصحف زوجي، و     ٣٠ تنقسم إلى    ٦٠ ـالسور الزوجية ال  
  .  سورة ترتيبها فردي٣٠

 سورة رقمها في ترتيب المصحف فردي،  ٢٧ الفردية فتنقسم إلى     ٥٤أما السور الـ    
  : آما يلي. وازن السابق ترتيبها زوجي، وهذه نتيجة للت٢٧و 

   سورة ١١٤ : عدد سور القرآن الكريم هو
   سور عدد آياتها فردي        سور عدد آياتها زوجي

٥٤                                   ٦٠  
   

   سور ترتيبها فردي    ترتيبها زوجي    ترتيبها فردي   سور ترتيبها زوجي
٢٧                 ٢٧                 ٣٠               ٣٠  

ة  ٥٧يترتب على ما سلف أن يكون هناك          سورة متجانسة، أي زوجية اآليات زوجي
ضًا                  اك أي ا يعني أن هن ة الترتيب، مم ر     ٥٧الترتيب، وفردية اآليات فردي  سورة غي

  . متجانسة
ا،                      : واآلن ات آل منه ا عدد آي ام السور المتجانسة، وأضفنا إليه إذا قمنا بجمع أرق

وإذا قمنا .  وهذا هو مجموع آيات القرآن الكريم٦٢٣٦ حاصل الجمع هو     فسنجد أن 
سور ال   ام ال ع أرق سنجد أن    ٥٧بجم ا، ف ل منه ات آ دد آي ع ع سة، م ر المتجان  غي

    ١١٤-١قام سور القرآن الكريم من  وهذا هو مجموع أر٦٥٥٥حاصل الجمع هو 
ـها، بح     دد آيات ورة وع ل س م آ ين رق ة ب اك عالق ت أن هن ذا يثب دينا  به ون ل ث يك ي

رآن   ل سور الق ذا بك اط ه ـها، وارتب دد آيات سورة بع م ال اط رق ة تقتضي ارتب إحداثي
  . الكريم

   ١١٤ ـهذا ينطبق على آل سورة من السور ال
وعلى ضوء ذلك إذا قمنا بحساب احتمال المصادفة وفق نظرية االحتماالت، فسوف            

ريم، ُتث          رآن الك ة من عجائب الق ام عجيب بت أن ترتيب السور وعدد     نجد أنفسنا أم
  : اآليات هو وحٌي من اهللا العزيز الحكيم

)٣٤٥٠ = ٢÷   ٦٠× )  ١+١١٤  
)٣١٠٥ = ٢ ÷ ٥٤ × )  ١+١١٤  
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  ٦٥٥٥=      المجموع 
ام السور             ريم         ٦٠من األمور المدهشة أن نجد مجموع أرق رآن الك ة في الق  الزوجي

و  ب ال  ٣٤٥٠ه وع ترتي ون مجم الي يك ة ه٥٤ ، وبالت  ، ألن ٣١٠٥و  الفردي
   :  ألن٦٥٥٥المجموع الكلي ال بد أن يكون 

   ٢ ÷ ٥٤ + ٦٠×   )١+١١٤(هو في حقيقته   ٢ ÷ ١١٤ × )  ١+١١٤(
  :  إلى قسمين١١٤نقسم سور القرآن الـ 

١١٤-٥٨       *  ٥٧-١.  
ا   ٢٨ رقما، وبالتالي تكون الزوجية      ٢٩إن األرقام الفردية في النصف األول هي          أم

  .٢٩ وبالتالي تكون الزوجية ٢٨اني فتكون األرقام الفردية في النصف الث
ر المتجانسة        ٢٨السور المتجانسة في النصف األول هي         .  سورة  ٢٩ سورة، وغي

  . ٢٨ وغير المتجانسة ٢٩وفي النصف الثاني يكون عدد السور المتجانسة 
ي        ريم ه رآن الك ن الق صف األول م ي الن ات ف ة اآلي سور زوجي ورة، ٢٧إن ال  س

اني              وبا ة في النصف الث ات        ٣٣لتالي تكون السور الزوجي  سورة، وأن مجموع آي
ة ال  سور الزوجي ي النصف األول هو ٢٧ال ام ترتيب ٢٦٩٠ ف وع أرق  وهو مجم
  .  في النصف الثاني٣٣السور الزوجية ال 

٥٤+٦٠=        ٦  × ١٩ = ١١٤  
٢٧+٣٠=         ٣  × ١٩ = ٥٧  

أثرُت     أنك   بّد أيها القارئ  ال: (بقولهعلى ذلك   عبد الدائم   وعلق المهندس    تأثرت آما ت
أنا بعظمة هذا اإلحكام وعظمة هذه التناسقات العددية، التي لم تكن لتأتي بالمصادفة      

اء وازن في آل شيء في . العمي الى جعل الت فتأمل معي آيف أن اهللا سبحانه وتع
ر القرآن، وهذا ما    فكما نعلم ال يوجد نظام لعدد آيات آل سورة من سو          . آتابه المجيد 

ات آل سورة                ثًال عدد   . يظنه البعض، بسبب عدم وجود ترتيب ظاهر في عدد آي فم
م  ٢٨٦ آيات ثم تأتي السورة الثانية وعدد آياتها ٧آيات أول سورة في القرآن هو    ث

د      .  وهكذا ال نرى نظامًا ظاهراً     ٢٠٠السورة الثالثة وعدد آياتها      ولكن الشيء الجدي
ات آل سورة من سور       لبحث هو إثبات وجود نظام عددي       الذي يقدمه هذا ا    دد آي لع

دل على                   القرآن، ا ي ا، مم  وأن هذا النظام سيختل لو تغير ترتيب السور أو عدد آياته
ًا الوة وترتيب ًا وت ه رسمًا ولفظ سور ذات . أن اهللا حفظ آتاب والحظ معي آيف أن ال

ساويين، لنجد               ة جاءت منقسمة إلى قسمين مت  أن عدد السور ذات       اآليات الزوجي
  . ٣٠ وعدد السور ذات الترتيب الفردي هو نفس الرقم أي ٣٠الترتيب الزوجي هو 

والحظ معي أيضًا  !فتأمل هذا التوازن العددي، هل هي المصادفة أم الترتيب اإللهي؟
رآن       ٦٢٣٦العالقة بين عدد آيات القرآن       ة   ٦٥٥٥ ومجموع أرقام سور الق ، وعالق

فردي، أو  -فردي: أي التي عدد آياتها ورقمها متجانس    (انسة  آل ذلك بالسور المتج   
ي ي -زوج سة ) زوج ر المتجان انس  (وغي ر متج ا غي ا ورقمه دد آياته ي ع : أي الت
  ).فردي -زوجي، وزوجي -فردي
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ا تنسف          ،أرآون بالطبع ال تعجبه هذه األرقام الرياضية الدقيقة        ا ألنه د فهمه  وال يري
ا           هراءه وإيديلوجيته، وتتطاير معه    ا معه ا تلك األآوام من المصطلحات التي يوهمن

ة،         بعمقه،   ه المفتعل د من اإلضاءات              وهي ستحرج علميت ل في ذآر المزي ولن أطي
د النص اإلسالمي       ، ألن مكانها     حول القرآن  الرقمية الرياضية  د نق ل عن ا، ب ليس هن
    .الذي يأتي الحقا

د  د     وبع ساذج والبلي رح ال ن الط ستوى م ذا الم اوز ه رح  إ لنتج ى ط ة  ل ر جدي أآث
ث  ة، حي ذي أراه    وعقالني ابري، وال د الج د عاب ر محم ر الكبي ه  – المفك م جديت  رغ

  . نقده للعقل العربي منهجيته عند قد اضطرب آثيرًا في– ورصانته
   : في هذا الموضوع أهمهامثل عمق اإلشكاليةلدي أسئلة ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٦

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  يماذا نعني بالعقل لعرب
  

   وهروب ال مبرر لهالجابري حفر في المكان الخطأ
  

ى       ر وال عل ستوى التنظي ى م ي، ال عل ل العرب ا للعق ا مقنع ابري تعريف دم الج م يق ل
ا سماه بـ                 م يتطرق إلى م ، )العقل العربي  (المستوى التطبيقي، بل هو في الحقيقة ل

ل ه فالعق دث عن ذي يتح ه   ال ي حقيقت و ف ابري ه ا، إن   الج ال عربي يس عق ل  ل ه عق
البيانية، : ( آمشكل لبنيته وتكوينه   إسالمي، فالمنظومات الثالث التي قدمها الجابري     

ة،        ) والعرفانية، والبرهانية  ا منظومات عربي ا     لم تقدم على أنه ا ومفكروه  وعلماؤه
ات ك المنظوم رب، تل رين ع سهم آمفك دمون أنف ا ال يق المي ومنظروه اج إس  نت

شقيها اللغوي والن     ة ب ،  والنقدي هي إسالمية اللحمة والسدى    يقلصرف، فالبياني
 لم ،لدرجة أن علوم العربية التي من المفترض أن تكون ألصق العلوم بالعقل العربي

   .ن لوال النص اإلسالمي قرآنا وسنةتك
ه إلى مجتمع مثقف،              فالنحو ما آان     وال تحول وال  و ليوجد في مجتمع شفهي أمي ل ل

ما، حتى النقط على األحرف ابتكر لتمييز  حرص على فهم القرآن والسنة وتفسيره     ال
ة       الحروف المتشابهة للقرآن آالباء والتاء والعين والغين، ثم         تم استعماله في الكتاب

ل                .العربية ه، ب ه ال لذات  الشعر نفسه خاصة الجاهلي والمخضرم منه، تم الحفاظ علي
ا تج علم ذا الهدف أن رآن، وه اظ الق سيرية أللف ه آشواهد تف م لالستفادة من  هو عل

د جعل                    ل بن أحمد، وق العروض، وهو علم األوزان الشعرية التي استخرجها الخلي
هذا العبقري الشعر الجاهلي هو النموذج الكامل والمحتذى للشعر بناء، آل ذلك من              

  .أجل المحافظة على تفسير النص القرآني
ا ينطلق من الجاه             شعر نفسه، حيث حدد علماء اللغة زمن ة  شيء آخر يتعلق بال لي

راف       )إبراهيم بن هرمة  (وينتهي بالشاعر    ، فكل شعر داخل هذه المسافة يمكن االعت
 البالغة نفسها نشأت      .. القرآن والسنة  : يفسر به النصين   وقاموس به آشاهد لغوي  

وي  سنة اللغ رآن وال از الق ان إعج ي تإذا آان .لبي ل العرب ياء بالعق صق األش  أل
  .والفقه والحديث وعلوم العقيدة بعلوم آالتفسير  فكيفة، إسالميتامخلوق
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اني،                أما إذا إذا اتجهنا إلى الضلع الثاني من أضالع تلك المنظومة وهو الضلع العرف
ت   ضلع من ك ال إن ذل اطفي     ف ل ع دفوع بمي شري م وح ب و جن ضا، وه المي أي ج إس

وروحاني يوظف آيات وأحاديث تتناول الجانب الروحي، وقد استغل من الغنوصية              
تغال  شرقية اس اً الم اد  ال متطرف شف واالتح ة الك ت    لدرج ود، وماآان دة الوج  ووح

لروحية التي خلقها النص     لوال تلك الجاذبية ا    ،الغنوصية لتطرق أبواب العقل العربي    
 ومنظروها يقاتلون فكريا وعقائديا لكي ال تنتفي عنهم صفة اإلسالمية،              اإلسالمي،

  .  لكنهم لم ينافحوا يوما إلثبات عروبتهم
من   البرهاني الفلسفي فهو وإن آان يونانيا صرفا تم استحضاره            :الثالثأما الضلع   

 إال أنه قد تم تحويره ليكون      ،لمواجهة الغنوصية الالعقالنية  قبل المأمون ومن بعده     
رة           ا مع النصوص اإلسالمية الكثي اط           ،إسالميا متوافق ه من  التي تمجد العقل وتجعل

سفة المسلمون     استمات التكليف وقبول العمل ابتداًء، لقد    اتلوا  المتفل ا   وق اال فكري قت
اب    من أفق النص اإلسالمي،        من فلسفتهم جزءا  مريرا آي يجعلوا     فصل  (ولعل آت

شريعة من اتصال     " الفلسفة" فيما بين الحكمة     المقال ة    البن رشد   ) وال   أقوى األدل
سفته     على ذلك، فهل من طبيعة الفيلسوف التص     ا فل ة، بينم ع أو المجامل الح أوالترقي

اني            سوف اليون الح الفيل ل ص ود، ه ر معه ر غي ق آخ ن أف ث ع ضج بالبح ت
دين ال           " فرفريوس" المخترعين لل ذين سماهم ب الكتاب المقدس ورجال الكنيسة ال

الخرافي         ابهم المقدس ب ره            .الناقلين، وسمى آت  ،أين فرفريوس من ابن رشد وغي
د    الذين استماتوا ليثبتوا أنهم على وفاق مع القرآن، وأنهم ال ي           اه قي خرجون عن معن

ي، حتى          . أنملة زعم االنتماء إلى عقل عرب م ي إن أحدا من هذه المنظومات الثالث ل
          :ألصق تلك المنظومات بالعربية آانت خلقا إسالميا فـ
  هل هناك عقل عربي

ان عقال   ال أجد فيما مضى أي وجود لعقل عربي، ما تحدث عنه الجابري ونظَّ    ر له آ
أن طرابيشي   وجد ولذا .ية فيه سوى أن تكون وعاًء جميال      بيس للعر إسالميا فقط، ل  

، وهو محق في    ، آالتأثير المسيحي مثال   هذا الوعاء قد خال من أشياء تمنى وجودها       
ه الجابري عقل إس          ذلك، ألن ال   الي فمن    عقل الذي يتحدث عن  المفترض   المي، وبالت

ي  ل العرب المي   بالعق ن اإلس ر م سع ألآث وي ا.. أن يت سيحي  إل أن يح المي والم س
يم عربي             بل   أيضا،   واليهودي والوثني  ة أو إقل ة أو قبيل ه فئ د  . وآل فكر انتمت إلي ق
ابري ون الج ة   يك ت باهت ي آان ل العرب رى داخ اف األخ ك األطي ي أن تل ا ف محق

 داخل المحيط العربي    النص اإلسالمي     إذا ما قورنت بالزلزال الذي أحدثه      ،وهامشية
ة ا     ر مسبوق،            لبن والعالم أجمع، وعملي از غي إن تساؤال       اء التي شيدها بامتي ذا ف ول

 إذا  :يتهربون من طرحه     الما تعامى عنه المفكرون العرب، بل هم        ط.. يفرض نفسه 
ة وحتى اآلن عقال إسال            ة النبوي أين يكمن ذلك    آان ما مضى منذ عصر البعث ميا، ف

  :العقل العربي و
  متى تشكل العقل العربي

 بدايات تشكل العقل العربي، يد من تحد- أقل يخجلوا  إن لم- يتردد العلمانيون العرب 
الساحقة داخل   والذي يمثل الغالبية     ،حتى ال يفقدوا احترامهم داخل الوسط اإلسالمي      
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ة         العلمانيون ذلك آي       يتحاشى ..العالم العربي  ، ألن  ال يتهموا باالنتكاسة نحو الوثني
ة ثالث     ع قبل اإلسالم م   تتشكل العقل العربي بدأ   بدايات    المسيحية   : منظومات عقدي

ف     ل والتخل ثالث تكرس الجه ات ال ك المنظوم ت تل ث آان ة، حي ة والوثني واليهودي
، فاليهودية   داخل المحيط العربي الذي تنتمي إليه وتشكل جزءا من نسيجه          واالقتتال

ا    ة، وأم ة المريب ة من العزل و عنصري يعيش حال ارات عن غيت ادة عب آانت آالع
سيحية فكا ت الم شرن ةتن ا       الرهباني را لحربه ا، نظ ل أرض تطؤه ي آ ل ف  والجه

ا آانت تعيش أحلك عصورها استبدادا                الشعواء على العلم والعلماء،     ال سيما وأنه
ا                       وظالمية، د الحديث عن المجازر التي ارتكبته ا عن ا مر معن  وقد مارست ذلك آم

ا   يأتي موثق ا س اء، وآم سفة والفالسفة والعلم ي حق الفل سة ف ؤرخين الكني  من م
سيحيين ي طمست   م ا، الت ي أوروب الم ف ي صنع عصور الظ سة ف ول دور الكني   ح

سفي، خاصة   ل الفل ى العق ضت عل وانين   وق رورا بق ة، م سفة اليوناني  عصور الفل
اء      ماء علم وائم بأس ن ق ارة ع ي عب سة، وه صدرها الكني ت ت ي آان ات الت المحرم

فة ن يقتنوفالس ب م رق ويعاق بهم وتح ع آت ا إن ل تمن ت يه ا دخل رق، ولم م يح
 داخل  وجهلها، وأما الوثنية   آانت بالدا أمية فزادت في تخلفها     المسيحية بالد العرب    

ات        واع الوثني ا وصراعاتها   الجزيرة العربية، فكانت أحط أن  فكانت هي سمة     بأميته
  . العقل العربي

دماء دون أفق أو هدف       هذا هو العقل العربي     ة بال رة العربي ذي أغرق الجزي   أو، ال
 السنوات من الحروب الهمجية المتخلفة بداعي الثأر، ومن حتى مبرر معقول، آالف

 آان التمزق واألمية والخرافة عنوانا      .عير أو حصان أو دجاجة أو حتى صحن       أجل ب 
ة التي يمجدها أدونيس ويحتفي             وتلك ، تماما  آما هو اليوم   للعقل العربي   هي الوثني

   .بها على حساب التوحيد اإلسالمي
الم العربي هو أسوأ من على               تف قرير التنمية العربي يظهر باألرقام آل عام، أن الع

 فمصر   وجه األرض في نسبة األمية والفقر والتخلف الصناعي والزراعي والتقني،         
ضارات   صاقا بالح دمها الت ة وأق ة عربي ر دول ة   .. أآب ن الدول زءا م ت ج دما آان عن

ر من          العثمانية اإلسالمية آانت تستقبل البعثات ا      ليابانية العلمية، وآانت أفضل بكثي
ا                     ا يهرب منه وال علمائه ة وحسب أق ر التنمي وم وحسب تقري آوريا والصين، والي

ين،  وسنويا عشرة آالف طبيب،    دمت   هي أآثر الدول العربية في أعداد األمي ا ق وآلم
ا       دمت آوري راع واحدة، ق راءة اخت راع   )١٦٠٠٠(ب راءة اخت دآتور    ب ه ال ا يقول  آم

اروق سهف از نف ه. الب ي بعموم الم العرب ة   والع وا وحري الم نم ل دول الع  أق
الم والءً      ، وهو آذ  وحقوق إنسان وديموقراطية   ر دول الع ذلك   ،   للغرب  لك أآث ت آان آ

ا يفعل     ،درهمي فيها الفرس والروم سخريتهم وتن      سلة آبيرة يلق   الجزيرة العربية   آم
سالته الت     سينمائية ومسل ه ال ر أفالم وم عب رب الي ةالغ ه  لفزيوني حفه ومجالت  وص

ه ل  ورسوم فناني ة من قب ة شبه محتل رة العربي ، وآانت أجزاءا من أطراف الجزي
روم                اك من العرب من يتقرب للفرس وال ان هن وم، وآ الفرس والروم، آما هي الي

ا       بكل شيء على حساب ع    ل جيب ان من العرب من يمث ه، وآ روم  روبت ،  للفرس وال
ا وحوأداة ادين لهم وم  لتأديب المع ا هو الي ة العرب آم ة حدودهما من بقي إذا . ماي
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ة لمرارات ذلك العقل، اليوم، وإعاد) ما قبل اإلسالم(لعربي إنتاج للعقل اإعادة فهناك 
ذلك شهد ب ةال ت ام والحال ارير واألرق ل التق اءات، ب ي  العواطف واالدع ة الت  المزري

ه    يعيشها العالم العربي اليوم، فما من مرحلة مر بها العالم           ة بمن حول العربي مقارن
م جاء اإلسالم      . سياسيا واقتصاديا وعلميا أشبه بحاله اليوم مع حالته قبل اإلسالم          ث

د   ييغير ذلك النسيج، ل     ال ليكون ضمن نسيج العقل العربي، بل ل        ذا     فككه ويعي  خلق ه
ه         طيف   العقل العربي ضمن      ، وليجعل  العقل العربي من جديد، ويعيد ترتيب أولويات

   . اإلسالمي وتابعا له ال العكسيعقلالنسيج ال
د           ) القلم(و) اقرأ(جاء القرآن بـ   ه، وجاء بالتوحي ين معتنقي لينسف الجهل والتخلف ب

الي تشويهه،                 ه، وبالت  ليعلن إزاحة ما تراآم من عادات وتقاليد وميول تم إلصاقها ب
دين         ع الوال ل م سلوك والتعام شراب وال ام وال ة وآداب الطع ام النظاف اء بأحك  وج

ه إلى أنظف مجتمع على وجه األرض مجتمعران واإلنسان والحيوان، ليتحول والجي
ا وأنظمة و             اليوم،حتى   دم مجتمع ة اإلسالمية ليق عالقات غيرت وجه       وجاء بالدول

ان ليس       ي متبوعا بعد أن آان تابعا، و      العالم آله، وأصبح العقل العرب     معلما بعد أن آ
ل    ا ب امتعلم ان   ، أمي د أن آ ان   موفاتحا بع د أن آ دعا بع احتال، ومب ذا    .. مخرف آل ه
أة  دث فج دمات أو تراآ،ح ط    ودون مق ا، ودون خط م توظيفه ات، أو إرهاصات ت م

زول           .. مسية أو دراسات استرتيجية مسبقة    عشرية أو خ   د ن آل ذلك حدث فجأة وبع
   .القرآن مباشرة

ا        آان ا     ،محمد نبي   :  العقل العربي أمام خيارين ال ثالث لهم ر   أم مجنون وآ ذب ومفت
سبة ألفالطون،      بالنسبة للوثنية ومن قبله     لم يكن محمد      ....وساحر و  آأرسطو بالن

ان  ..  آقيصر وآسرى بالنسبة ألسالفهما وال آان أميا مثل قومه، ال يقرأ وال يكتب، آ
ا وسلطة                     دا وجاه ه ماال وول ر من اك من هو أآث . رصيده الصدق واألمانة، وإال فهن

م ينسب م ..وحتى رسالته  د لنفسه شيئا  ل ا إال ،  على اإلطالقمنهاحم أشياء بينه
   . آحادثة تلقيح النخل الذي جاء بهوآشفهاوأبعدها عن الوحي

 هو نوع من الهروب    ،إذا فتجاوز الجابري وغيره للمرحلة العربية السابقة لإلسالم       
ي، وهروب من           اريخ الحقيقي للعقل العرب من الحقيقة والموضوعية، خجل من الت

مة الت ل وتص  س ذا العق ي صاحبت ه ف الت ساب  خل ى االنت صر عل ا اقت ى م احبه مت
قد أجد له عذرا في أن    . أو جعل هذا االنتساب حجر الزاوية في انتمائه، فقط لعربيل

ولم يؤلفوا ولم يفتحوا بالدًا، ولم يقدموا فلسفة،      العرب قبل اإلسالم لم يكوِّنوا دولة،       
ة قفز    من عدم   آتابا، ولم ينشئوا مدرسة، لكن       ا        األمانة العلمي ة، وإال فإنن  هذه الحقب

ة   الي ماهي اريخ وبالت م الت اريخ، بمسحها ال يمكن فه ة من الت نمسح خارطة مهم
       .   العقل العربي

  ما الهدف من معرفة العقل العربي
ا            ،من يحاول التنظير للعقل العربي     ا لفرز م ه وتفكيكه ه وبنيت  يهدف إلى سبر تكوين

اة، وت         يمكن استبعاده م   ا يمكن أن       ما يعيق هذا العقل عن االستمرار في الحي ر م حري
ا ون مالئم ضمن   يك ا ي صادية، مم سياسية واالقت ة وال صر العلمي ذا الع زات ه  لمنج

دم،         ذا التخلف         للعقل العربي استمراريته وحضوره، ويمنحه أمال في التق دال من ه  ب
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د ممن تناول العقل العربي        فإن هدفا آخر لم يشر إليه أح       ،وبالنسبة لي  .الذي يعيشه 
شعرونه     ؤالء يست ل ه م أن آ وم، رغ ى الهج ل، أو حت د والتحلي ة والنق بالدراس

 سرالعن الكشف ويشيرون إليه من بعيد، لكنهم لم يجرؤوا على تناوله، أعني بذلك 
ل الثقل الضاغط      و في العقل العربي،     في عمق التراث  الكامن   حضوره  ال، و الذي يمث

ل الع وم، ألنصور الالفت خالل آ ى الي وة حت ذ عصر النب راث في من ات الت  مقارب
ه      راث وال تتناول ابض للت ب الن ة ال تمس القل ت هروبي ري آان ات – نظ دا عبثي   ع

ا– أرآون وضغائن راث  التي مرت معن داس الت ا ضمن أآ ه جانب ل تكتفي برآن ، ب
اك، مطارد        ا وهن اره ة العالمي ثم تتجاهله، باحثة عن تداعيات قلب التراث من هن  آث

    .   ال يمكن حصرها، لكن يمكن االستمتاع بتناول شظية منها والتلهي بهاالتي
  

   والخلفلماذا تم الهروب إلى األمام
ا مارسه طرابيشي إلى الخلف،        إلى األمام    بريما مارسه الجا  أقصد بالهروب    ، وم

قلب ا عن    لم يكتب شيئ   ، فهو مع استبعاد ما آتبه أرآون ألنه ال يعدو مستوى العبثية         
ضح و ينف راث، وه ه،  الت ا آتب ه ال فيم ا سكت عن ي   فيم ب التراث ة القل ى منطق لتبق

دوافع واألسباب     العربي ضبابية متجاهلة، يتم تناسيها بأسلوب        ، فهروب   غامض ال
ة        ات المعرفي ضجت المنظوم ه ون شكلت في صر ت دوين آع صر الت ى ع ابري إل الج

  الجابري  وهي عملية ناتجة عن حمل     الثالث، هو نوع من مالحقة التداعيات تماما،      
ع،     عن عصر  ابحث  التاريخ  دهاليز عبرالمرير، ثم السير به      هلواقع  مشابه لهذا الواق

اريء              حتى يسهل إقناع القاريء    ل الق اع نفسه قب  به، وهي عملية يحاول الجابر إقن
ان   التدوين عصرلذا وجد أن    .. بها الواقع ا            آ ر شبها ب لعربي   العصر األنسب واألآث

ه هو         ا تخيل ه أستاذ العقل العربي أوقعه في إ                ،  اليوم حسب م ا فعل حراجات  لكن م
ا، ف      عليه صعبعلمية وتاريخية    تخلص منه ان عصر       عصر    ال دوين آ م    الت ائج ول نت
ى  يكن عصر إن د إل دوين يفتق ا أن عصر الت ق، آم داعيات ال خل ان عصر ت اج، آ ت

ة "وهي  السمة الملصقة إلصاقا به      ا و .مي صرف  فهو عصر إسال     " العربي د   م  يؤآ
شكل        ه ب ا فعل ه، م ل منهجيت ضا خل د أي ا يؤآ ابري، وم ه الج ع في ذي وق رج ال الح

د انتق   ) العقل العربي السياسي  (مفاجىء، حيث صدمنا الرجل عند آتابته لـ       ل فجأة   فق
ه           نحوالوراء   ودون مقدمات  وة وبشكل مفصل، وتخلي ا  إلى عصر الوحي والنب   تمام

 متخليا تماما عن تلك المنظومات         وتكوين وخلق،   آعصر بنية  –عن عصر التدوين    
  .الثالث وعصرها، مما أوقع قراءه في حيرة بالغة
  وين أم من عصر نزول الوحي؟من أين نبدأ قراءة العقل العربي؟ من عصر التد

سابق،                     ره ال ا عن تنظي وة متخلي مع أن  الجابري بدأ العقل السياسي من عصر النب
دخل ف    م ي وي ل صر النب ذا الع م   ه ي زع ثالث الت ات ال ن المنظوم ة م  ي أي منظوم

ي،         الجابري اريخ               أنها شكلت العقل العرب ة في التعامل مع مراحل الت هذه االنتقائي
ساؤل عن جدوى  ر من ت ينق"تطرح أآث ل العرب ادي أن " د العق ه، مع اعتق برمت

ة مشاآلة                 ل بانتقائي أرآون، ب ين  انتقال الجابري لم يكن مدفوعا بانتقائية بغيضة آ ب
  .التراث والواقع ال أآثر واهللا أعلم
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هو يتحاشى الولوج      في التنظير، رغم مجهوده الكبير، ف     أزمة  ب الجابري أوفع نفسه  
عقل السياسي،  ل لل يشكل للعقل العربي، لكنه يجعله مرتكز ت      إلى العصر النبوي آمشك   

ذل     لعدم   وغيره في حالة ذعر غير مبرر        وهنا أراه   ك يقفز  تناول العهد النبوي، فهو ب
ي ل العرب ي العق م ف شكِّل األه ة ،الم سيرة التاريخي ى الم أثير عل ي الت ل ف  واألثق

ة،   ة العربي ستقبلية لألم هوالحاضرة والم ة   وآأن شعر البعث ه ل ي تجاهل يس ف  أدون
د       النب ين بالتأآي ام    وية حداثيا، مع اختالف في العقليت أدونيس مسف جاهز األحك  ، ف

سبقة،   المواقف الم ل ب ديلوجي محم ا إي ى  بينم ابري اآتف ي صمت  الج اوز ف بالتج
ر ذعر ، محي ذا ال ل له ررات    ولع ن المب وعيا، وم ديلوجيا ال موض رره إي ا يب  م

  :اإليديلوجية
  .عدم الوقوع في إحراج مع المفكر العربي غير المسلم -
د   - شري، أو آح تج ب ا آمن ان آله اول األدي ذي يتن ي ال تقمص للغرب ى ال اظ عل الحف

 . تم تزويرها بشكل آبيرأعلى آرسالة سماوية
 .الجهل بمنطقة العمق التراثية -
ة أو                     - ة نقدي ا من أي عملي وه تمام شعور بخل التعالي في التعامل مع علم النقل، وال

ا حال دون المفكر                     . عقلية ا زائف ه أوجد رآام الي والسخرية المصاحبة ل ذا التع وه
 .ة نحو األمام إنجاز أي حرآلب تراثه، وأوجد قطيعة أفشلته فيالعربي وق

ام والخاص المتبني                    - رأي الع التخوف من تناول النص األول خشية الصدام مع ال
 .لهذا النص

راث تغلغل عدم إدراك سر  - ة من قلب الت ام وأعماق الغالبي رأي الع في أعماق ال
 .النخبة المثقفة

دم نفسه آ      - د  لم يكن من بين المفكرين العرب تجريبي واحد، وإذا وجد فإنه ال يق ناق
ي،       ده صفة التجريب ا يفق ا بتخصصه مم ة له ة ال عالق ات أدبي الل دراس ن خ إال م

 .ويفقدهم جميعا صفة الدقة في األحكام وبالتالي اإلقناع
ك ا  ي ال يمل اني العرب ى أن العلم ا إل ذا يقودن ة ه ي لعملي ل التجريب داءا المؤه دبت  نق

لماني الغربي في مواجهة الوحيد الذي حمله العالفعال ، وهو المؤهل مقدس آالقرآن
 .تراثه الكنسي، ونقده لكتابه المقدس ومن ثم إسقاطه

ي، ففي                 العلماني العربي يتنازل آل يوم عن نقد من نقوده التي وجهها للتراث العرب
ه  ي يواج اني الغرب ان العلم ين آ سالخها  ح شها وم اآم تفتي ا ومح سة بأنظمته  الكني

ا،       )الكتاب المقدس  (ومجازرها، تجاوزها لنقد مرجعها األول       الي أسقطهما مع  وبالت
اع،               وجعل االنتماء إليهما نوعا من اإليديلوجية والتعصب، ال مجال فيه للعقل واالقن

 .بل مساحات شاسعة من العواطف ال غير
ا                        ولي هارب ه شخص ي وراء، وآأن اني العربي إلى ال على عكس ذلك يتراجع العلم

د مطال        سنة من            مسقطا أمتعته خلفه قطعة قطعة، فبع رآن وال دين والق ه بإسقاط ال بت
اة ازلالحي ه، تن ا طالب طه حسين في بدايات اد مضاإل  آم مين إسالمية تتوافق يج

راءة     ،انتهى به المطاف إلى ادعاء الولوج إلى النص نفسه           والعلمانية، ثم    ديم ق  لتق
 .ورؤية جديدة له، آما يحاول مستميتا أبو زيد وأضرابه
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شها فلن               إن لدى المفكر العربي إش     ا دام يعي ي، وم كالية ضخمة مع الموروث العرب
داد             يتمكن من التقدم إلى األمام، ولن يعرف يوما ما هو األمام، سيظل في حرآة ارت
نحو التخلف وممارسة التخلف وتكريس التخلف، وال أدل على ذلك من قرن آامل                  

   .ءسيطر فيه العقل العربي على آل شيء، فأفسد آل شي
  إلسالمي اعصر اإلبداع

داعال يمكن حصر  سبة للنص اإلسالمي عصر اإلب وة  بالن زول (بعصر النب زمن ن
وحي د وال ، )ال ل بعه أي عصر آخر، ب ة الراشدة وال ب ين الخالف ال يمكن حصره ب

ة،          قوسين مكانا وزمانا،   ه أشبه بشروق        إال بالنسبة لمن توقف وُشل عن الحرآ  إن
د ت  الشمس، مستمر ال يتوقف وال      ه يمكن تحدي سبة للواقف المتجمد    ،اريخ ل  إال بالن

ا ومتجددا              ، لشمس ا ل واآب ومفي مكانه، لكنه مستمر ومتدفق مادام اإلنسان متحرآ
العربي يقيس األمور بمدى                        ين العقل العربي والعقل اإلسالمي، ف هذا هو الفرق ب
سياسية واالقتصادية                ة وال ه المادي دا جدا بإنجازات بعدها عنه، فهو يرى الغرب بعي

ى و ر التمني –العسكرية، ويتمن ارس شيئا غي ه، – دون أن يم ا مثل ون يوم  أن يك
ر           وهو ينظر إلى     إنجاز الماضي اإلسالمي المجيد بعين الحسرة، دون أن يمارس غي

ا   ا أمي ا متخلف ة التي حولت عالم ى سر الطاق الحسرة، دون أن يحاول التعرف عل
دمات أو  وثنيا ضعيفا يعيش في عالم النسيان، فجأة ودون م         إلى  تراآمات ماضية  ق

، لم تكن هذه الحضارة تمتد على شكل احتالل يمارس              حضارة عرفها التاريخ   أرقى
ضير التعامل مع اآلخر من الخارج فقط، وينظر إليه آمحتل بغيض وبالتالي يبدأ التح

   . على المدى الطويلواإلعداد لمقاومته
ا الروحي       قوتها من خالل   حضارة وأمة تستجمع     آانت آل عندها    الرجوع إلى تراثه

ه          دأ من از تب ل  والثقافي آحصن أخير، وآنقطة ارتك ا،    ،  لطرد المحت ة هن لكن المفارق
 أنه وحالما تضع    : غير حضارة النص القرآني     اآلن مع  قبل وإلى التي لم تحدث من     و

ا   ة بثقافتهم سنة النبوي ي وال شرق النص القرآن ا تغرب األسلحة لي الحرب أوزاره
دة، وبر ذين يحملالجدي ا ال ك  جالهم ا، ليتحول ذل لوآا والتزام سنة س رآن وال ون الق

  .لتماهي بهم تخطيط لط لطرد المسلمين إلىلمخطا
ر         الهائل لقرآن والسنة  في جذب ا   المعجزة هنا هي    لتلك األمم والشعوب، لدرجة تحي

رآ     آل باحث ال ينظر إال من خالل الموازين المادية والحسابات العددية،           ام الق ن  لقد ق
ه،     بتغيير عقائد وعقول تلك الشعوب واألمم وأعاد تشكي        ه وتماهت ب د اعتنقت لها، لق

 ردة مشهد  يمكن أن يحدثه آتاب غير القرآن،         ال ويتصاعد اإلعجاز في مشهد مذهل    
ه               إلى مستوى تخلت      فعل تلك الشعوب بعد تعاملها مع النص القرآني، لقد انفعلت ب

ه      امعه عن لغ   ه        تها األصلية لتعتنق لغت ام ب ذي ق دور نفسه ال ة، ولتمارس ال العربي
ه،          اقهم ل د اعتن روم والفرس والترك       ليوثنيوا قريش بع ر وال اط والبرب واصل األقب

  . السني– إنجاز حضارة النص القرآني العربيصفا واحدا مع 
ا                 ا وأخالقي إن من ال يقرأ هذه الحقيقة وال يعيها بعمق يمارس تزويرا تاريخيا وفكري

، والقراءة التي قدمها الجابري تفتقر إلى هذا العمق، ال ألنه أخطأ في             دون أن يشعر  
ا، شرقين قراءته وال المست ردد أق ه ي أرآون، وال ألن ه يضمر شيئا مسبقا آ  وال ألن
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ستبعد خطاب    ( وال أتهمه آما يتهمه علي حرب بقوله أن       .آاألبله أرآون  الجابري ي
د في        الوحي والنبوة من مجال النقد، ألنه يرى أن ا      ه بع م يحن أوان د الالهوتي ل لنق

ولهذا فهو يقتصر في نقده على الخطابات التي نشأت وانتظمت حول            . العالم العربي 
ي    دث القرآن وحي والح ص ال ا     ) ن ضمن اتهام ا يت رب هن الم ح ة فك ؤامرة خفي  بم

   . مخاتلة قرائه، والتقية مع خصومهقوم علىا الجابري تيمارسه
ا    بريأزعم أن الجا  أنا با ختصار     ة         ، فقط   لم يتعرض له ة تاريخي ه بحث عن حقب  ألن

ل                ،تتماهى مع واقعنا العربي اليوم     امن خل ة سيظفر بمك ره بتلك الحقب ه بظف  ظانا أن
ر في تلك المنظومات، لكن الجابري          والواقع من خالل تفكيك معرفي ألدوات التفكي

ه ا                صدم، اني الغربي قراءت دم العلم دما ق الفزع عن د أصيب ب ة للنص    بل إنه ق لعلمي
التي               – آما سيمر معنا   –القرآني   ة آ  ذلك أنه أدرك تهافت أي عمل فكري يقفز حقيق
        :  هذا ما أسميهوذآرت، 

  اإلشكالية العربية مع الموروث
ا هم ال       هناك إشكالية مفتعلة مع التراث العرب       ذي يفتعله اب ي، وال الفكر  ..  العرب  كت

م تكن     هاتجاهلون يعيشان أزمات عدة،     ايوالنظام العرب  ا ل نوع  ، والقفز عليها وآأنه
ة ال   على حد سواء   أو المخدرات المسكناتتناولومن ممارسة الغياب     ، وهي عملي

التراجع في   ومن ثم استحالة التعاطي معها، بل إن ،إلى المزيد من التورط   تؤدي إال   
 – قل على األ  –فهو   معالجة اإلشكاليات نحو الخلف أفضل من الهروب نحو األمام،          

ة، لإدراك  كالية واإلمكاني م اإلش ة حج تم عملي ا ت ا ريثم رس مؤقت ب  والتمت  ترتي
د،    ن جدي الق م ف لالنط اع والمواق ى   األوض ظ عل ا يالح ذا م ر اوه ام والفك لنظ

ربيين سري،     الع اطي وق شكل اعتب ستويين ب ى الم ري عل األمور تج ع  ت، ف ل م عام
سطح مع تجاهل  اطيال اد، فال تع ام للعمق واألبع زان،اضي للمت ة وات  وال  بعقالني

ربيين هو التعاطي مع           فالسمة الواضحة لل   للمستقبل،   رؤية واضحة  كر والنظام الع
  .اآلثار ال مع المؤثرات، ومع التداعيات ال مع المسبب

ابري ضيته  – والج زم بق ي ملت ا ب آعروب سه   ومتوجه رب، ألن هاج ى الع ه إل خطاب
ة ى قومي ضيته األول ه،عربي وق ى  يقتصر في مباحث ة، أي عل ة العالم ى الثقاف  عل

النح ًة ب ة، ممثل ة والفكري ادين العلمي صوالمي الم والت ه والك ة والفق ف و والبالغ
ه للجانب األهم من العقل العربي               يتجه  أي أنه  والفلسفة، داعيات     – في تناول  إلى ت

ة       والعقل العربي ليفك رموزها وألغازها،      قلب   يتجه إلى المزيد من الدراسات المطول
ات      ا هي  وآأنم ،انية والعرفانية والبرهانية  المنظومة البي عن   ة ومكون  ل العق   فقط بني

د     لكل المعضالت التي يمر بها،       أن تفكيكها مفتاح  العربي، و   اطروحة  وحتى من انتق
 عميقا بقدر ما آان جدال بيزنطيا ومناآفة ال ن نقدهالمنظومات مثل علي حرب، لم يك

  .طائل من ورائها
رب    ي ح ول عل ه      : (١١٩يق وم ب ذي يق ل ال سب التحلي ي، بح ل العرب ب العق يترآ

ي    ر عرب ديم غي ول ق اني وال معق ول يون ي ومعق ول عرب ن معق ابري، م ن . الج وم
ل     ى العق ل عل صر دخي و عن ول ه صنيف أن الالمعق ذا الت ه ه ا يقول الواضح، أن م

ه في الوقت نفسه، هو أن                . العربي ه وينبني علي ا ال يقول ول، أي م ذا الق  ومعنى ه
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ًا      . العقل العربي عقل صاف ال ينطوي في األصل على جانب ال معقول                  ذا هو حق ه
 .إنه اقصاء الالمعقول إلى خارج الثقافة العربية. مآل الفرز الذي يجريه ناقدنا الكبير

ر                    رًا أآث وفي رأيي إن مثل هذا اإلقصاء يصدر عن نزعة اصطفائية، وإذا شئنا تعبي
صدر عن نزعة ه ي ول إن داوًال نق ةت ة مرآزي ا .  عربي ى ذاته زة عل ذات المتمرآ وال

ى   ه إل ك آل رد ذل أ وت نقص والخط سلب وال سها عن ال زه نف ة باصطفائها تن المؤمن
ي، أي إلى            : وهذا ما يفعله الجابري   . الغير إنه يعزو الال معقول إلى مصدر غير عرب

ل العرب       د العق رأي ناق سد، ب ذي يج ديم ال شرق الق الم ال ب، ع الم الغري ك الع ي، ذل
  .الخرافة والسحر والنزعة الظالمية

ه      . ولكن ناقدنا الكبير ينتهي به النقد على غير ما بدأ به           إنه يتراجع بل يقوض مهمت
ه،   راد فحصه وتحليل ديولوجي يحجب الموضوع الم ع أسير موقف اي ة ويق النقدي

م ي     . أعني الجانب الال معقول في الثقافة العربية االسالمية         ذا الجانب ل أت ذلك أن ه
ربي شأنه في ذلك شأن          والعقل الع . من خارج العقل العربي، بل هو ينبع من داخله        

  )١١٩ -سائر العقول 
د            إن نقد حرب للجابري ووصفه بأنه أسير موقف           ا على حرب، فهو ق ينطبق تمام

ة،          ل األفالطوني ة المث ول، فنظري ي الالمعق ة ف ة المغرق ة البرهاني تبعد المنظم اس
ات تعوم في         ونظرية الفيض وحتى قد   ا نظري ات آله م اهللا بالجزئي الم وعدم عل م الع

بحر من الال معقول، بل إن الكشوفات الفلكية الحديثة والمذهلة بدأت بتحطيم نظرية             
ادة ال دم الم ن الع شأ م ى وال تن ى   .  تفن و عل ن ه ذا، أي ل ه ي آ ي ف ل العرب ن العق أي

ل صطلح، ه ستوى الم وم المي   ه ه اإلس ضوي تحت ذي ين ل ال سيحي و العق الم
ودي و وثني؟واليه ل  ال و المقاب ل ه ي  ه ل   – للغرب ي، أم المقاب ل الغرب وي آ  اللغ
   ليوناني والفرنسي وغيرها؟آا

ل المفكرين العرب         ه من قب هناك أزمة تعريف وتوصيف، لكن الذي تم اإلجماع علي
 اإلسالمي فقط،    النص  ينطلق من  – من حيث أرادوا أو لم يريدوا      –أن العقل العربي    

  .طالق من النص أو محاولة للتصالح معهانالعرفانية والبرهانية إال البيانية ووما 
ه     النص، لكن ر اإلسالمي ب ة الفك ه عالق ائر آتب ل وس د العق ي نق اول ف ابري يتن الج

العربي   –يسميه   ذا العربي ال تجد سوى األسماء        – مجازا ب دما تبحث عن ه  وعن
ذا       ي ه الم ف ر اإلس ن غي ث ع دما تبح ة، وعن د  واللغ ل ال تج س  –العق ى الهم  حت

ذا الفكر      وعندما تبحث عن الخالق     ، أو الوثني  اليهودي وأ للمسيحي   –واإلشارة    له
ة الجهالء التي آانت             اء والجاهلي العربي والمؤسس له، والناقل له من األمية العمي

ة والعشيرة     ة ال تجد سوى                 ،حدودها القبيل رة قياسية مذهل ة بفت النص   إلى العالمي
بط       ،اإلسالمي  وعندما تبحث عمن حول الفينيق إلى عرب، والفرس إلى عرب، والق
روم       ،إلى عرب  ل و   إلى عرب،     والبربر إلى عرب، وال ين   ب ار المحتل ار إلى     التت التت
رب،  ة ع ة والرومي ية والفينيقي شعوب الفارس ذيب لل ذا الم ن ه ث ع دما تبح عن

ة  ة عربي ا في بوتق صاهر له ة ال ة والبربري ة والنوبي د ،والقبطي ن تج ة وال ل  البياني
د   ن تج ة، ل ة وال البرهاني المي  العرفاني نص اإلس وى ال رآن ( س سالسته )الق  ب

 الصاهر   داخل المحيط العربي نفسه، فتتساءل عن   عندما تبحث حتى ، و ووضوحه
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سها   ة نف ات العربي ي      – للغ شرة ف رة المنت ا الكثي ستعربة، وللهجاته ة والم  العارب
 وهي   ،لقرشية حد لها في لهجة واحدة هي اللهجة ا       الجزيرة العربية وخارجها، المو   

وم، صحى الي ة    ف الف دما تبحث عن المنظوم نص اإلسالمي، وعن د سوى ال ن تج ل
ة         ة والنقدي ا العلمي ا ومناهجه ه وأصوله، والتفسير وأصوله،        : البيانية بعلومه الفق

ا  والحديث وأصوله، والتجويد والنحو والصرف والبالغة وغيرها فلن تجد له           ا خالق
ي يس، وأدرك  .سوى النص القرآن ه أدون ر أدرآ ود وهو أم د عق ه بع ي أن ة ف عقب

اللوم           فشل مشروعه،     في  سبب   وال ،طريقه ه يلقي ب ذلك وفي آل آتب ة    ل  على الثقاف
ة         العربية، وعندما يكشف   ة ( لقارئه عن تقاسيم تلك الثقاف ا،      )العربي لن    التي يعنيه

جد فيها سوى النص اإلسالمي  لن ي ،جد فيها المسيحي أو اليهودي أو حتى الوثني       ي
 هجوما على السني منها غريبة داخل الثقافة اإلسالمية يشنوفي انتقائية ، )القرآن(

 شن ، ألن الهجوم ليس نقدا، واإلقصاء ليس تحليال، لقدبغيضًاآاتبا  هفقط، مما يجعل
ه                   هجوما ه اليونسكو وأدرجه في آتاب اء نظمت الم النظام والك   ( على اإلسالم في لق
 الدين اللغة والدين، وبما أن:  الثقافة العربية على أساس مزدوجنشأت( :قائال )٤٠

ة،  ة العربي اه اهللا باللغ اب أوح دين هو آت ول أن ال ذا يمكن الق ه، هك د تماهت مع فق
 والكتاب الوحيد الذي أوحاه اهللا باللغة )المرجع األول، وربما المطلق للثقافة العربية

  .العربية هو القرآن
يس اأدون بن عن التطرق   هن ابي ل يج ل"كت وراة واإلنجي ر  "الت امى عن ذآ ، ويتع

 أوحاه   تأثيرهما على الثقافة العربية، وهو اعتراف من جهة أخرى بأن الكتاب الذي           
ا    الكتاب المقدس فشل في اختراق الثقافة العربية اهللا قبل القرآن، أي    والتماهي معه

ة            والتأثير عليها، بل وفشل في الصم     بل   ة العربي ا يعني أن الثقاف ود أمام القرآن، مم
ال                  ه ليس آالعصابيين أمث ره، ألن ثقافة إسالمية صرفة، وأدونيس هنا أجرأ من غي

اتهم، وينكشف         و  والعظم أرآون  هدف لهم سوى     أن ال  الذين ينكشفون من أول آلم
 هور النوع من الت    وإدراآا لخطورة هذا      أآثر وعياً  وهو . عن الحياة   اإلسالمي زاحةإ

ة أخرى أن تتغلب                 ، يريد إقصاء النص   ألنه ه ال يمكن لثقاف  ال ألنه ليس نصا، بل ألن
د    منه  معه بشروطه، أو التخلصفي وجوده، فإما التعامل   ، أما أولئك العصابيون فق

      .  جاءوا متأخرين
  هنا؟أين العقل العربي 

ى اإلطالق ه عل صاق ال وجود ل ي إل ر العرب اول المفك ا ح ة  سمة ، ومهم  –العروب
د التفاصيل    – على ما مضى فلن يفلح         –مقابل الفكر اليوناني مثال       سوى في     – عن

ا تظل مجرد أداة،        .. أجل .نفسه ) الحدي ( الفكر العربي     نفي ة لكنه اك لغة عربي هن
 يحمل هذا الفكر، واللت والعجن من أجل تصوير الوعاء على أنه             جميل مجرد وعاء 

د    ي تأآي ساهم ف وى ي مة  محت ي س ه نف وى عن ب،   .المحت ي غائ ل عرب اول عق يح
وده    راض وج ى أدق افت القوة، أو بمعن ضاره ب رب استح رون الع رض  ،المفك م ف  ث

    . ال وجود لهمجرد وهم – ربما – مع أنه )إآراها(تصديق وجوده 
يدراسة  إن ل العرب د أن – ظاهرة العق ا بع م تحويلن ة ت ى أمة عربي جزء من  – إل

 حاصرنا على آل المستويات، منظومة         ت ..مأزومةعربية   مشروع دراسة منظومة  
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 مع آل اإلشكاليات التي        مدمرالساذج و السطحي و التعامل  ال يه ذات سمة مشترآة  
ه،           ،فالقصور والتخل   ووسم المخالف ب  ا،  تواجهن تخلص من دا لل ل والتخوين تمهي  ب

  .ار قياسي على مستوى العالموالنهاية انحد
صاديا ن تهال  اقت سياسة االس ي بال ى  كتف ة عل شفافية آية، والتعمي ق لل ، أي طري
ات ضخمة من         ومحاولة ة           استيراد آمي ار االقتصاد، فأعذار مهترئ ررات النهي المب

سد  يحاول   أصبحت زادا يوميا     ،آاالنفجار السكاني والمنافسة العالمية وقلة الموارد     
اع الترا              اء في ق  تب رمق الفاقة والتساؤل والمساءلة واالحتجاج، والنتيجة هي البق

   . العالمياالقتصادي
سي   اعي والنف ب االجتم ي الجان ا،   ف ن قبوله اح ال يمك م االنفت ات باس دم أطروح نق

ايرة       – غير مشاآلنا  – لمشاآل    جاهزة حلوالنستورد  و ات مغ ا،  بيئاتل  نشأت في بيئ ن
يعيدنا إلى قضية الصراع مع         .. دوما إلى الخلف حضاريا ال زمنيا       يعيدنا ما نمارسه 

ة        – عربا   –تقبل معا، فال نحن     الماضي والمس  ا طاق  مدفوعين بمخزون تراثي يمنحن
دميره والسخرية       حن بأمس الحاجة إليها، وآيف نوظف     ن  مخزونا نقوم بتحطيمه وت

ه، وال نحن  ا –من ن الحاضر  – عرب ذ م ي – نأخ ر العرب ا  – غي ي تجعلن ه الت  آليات
رض أن يوظف نحو الذي آان من المفت و ،نتخلص من هذا الفصام النكد مع الحاضر      

ات                 المستقبل بدال من أن يكون عامل إحباط معيق، وبدال من ذلك استعضنا عن اآللي
داعيات  صرية بالت اتالع ك اآللي سلبية لتل سلبية  . ال ار ال ول اآلث ور ح ن نتمح نح

ل والرياضة والموسيقى       – على المستوى الرسمي      –انية، فاالهتمام   للعصر  بالتمثي
داع في المجال العلمي             والمهرجانات يفوق آالف ال    ا باالآتشاف واإلب مرات اهتمامن

ا المستقبل   اعي والزراعي،    والصن نحن ال نملك جسورا مع الحاضر، ليتحول              أم  ف
     . المستقبل إلى معيق بدال من جاذب ومحفز

والسبب في ذلك هو تلك المنظومة التعريبية المأزومة التي أجبرتنا على تصديقها،              
مما   واآلثار،تداعياتال منهجها المقتصر على أن نتعامل مع آما أجبرتنا على سلوك

ا نحو أس اإلشكالية                يجعلنا ندور في حلقة مفرغة     ا سوى الخروج منه  ال نهاية له
اك سباتا          وسببها المباش  دو أن هن ادام العقل العربي       ر، لكن يب ا في     سيطول م  غارق
  .مطاراداته تلك

  عربي؟العقل ال ينأ : اإلجابة عليهحاوالالسؤال الذي أطرحه م
ر     ،  )الفكر العربي   أستاذ   (ابري قراءة الج  هذا ما تؤدي إليه    م تث دآتور     التي ل  فزع ال
ذي      ت أثار فقط، بل جورج طرابيشي    ه فكر        اتهم    باطنية أدونيس ال فكر الجابري بأن

 والكالم  النظام (ي آتابه ف تبسيطي ويقيني وسطحي ملصق، بل هو متناقض مضحك       
ع   إذا ما العقل       )١١٤ – ذي سماه الجابري بـ       الرائ ذي آتب    ،)العقل العربي   (ال وال

را ا؟ آثي م يكن عقال عربي ه إن ل ذي أزعج  في دراسته وتحليل ي ال ل العرب ا العق  م
  ل الديموقراطية وال حتى الحداثة؟ أدونيس وجعله يجزم أنه ببنيته الحالية لن يقب

م ي ا   ل ي حق ن العرب ره م ابري وغي ق الج ن المم وإال  ،نطل ان م ول  لك ن القب ك ك بتل
سمية ل العألن ، الت ر من أراد أن يحل ساحة أآب ق من م ي فلينطل ل العرب ساحة ،ق  م

الوثني بالملحد باليهودي   العقل   يختلط فيها    تحتوي على أآثر من اإلسالمي، مساحة     
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ي،              بالمسيحي باإلسالمي،  د يمكن تسميته بالعقل العرب   ليكون خليطا من تلك الرواف
ن  رب آالك رون الع ياء المفك ز األش دون قف ادة يجي ي لع امي عن ، ويبرعون ف التع

   .مامهم أو ال يريدون التعامل معهااإلشكاليات التي تنغلق أ
زن ُتأ د قف يا( رواف ل العرب ا) لعق تم ، وآله اتجاوزي تم االنطالق ه   من اإلسالميلي

ذا يعني      فقط باإلسالمي   وخالل اإلسالمي وانتهاءً   تم التصريح       –، فه م ي  أن  –  وإن ل
ا ال   . على اإلطالق   عربيًاا يسمى بالعقل العربي ليس عقال       م ة   إنه ال يمكن   التي   حقيق

ا ي:تجاهله ل العرب سمى بالعق ا ي ابري ال وجود لم ر الج اك  حسب التنظي ل ، هن عق
أداة، ومع أن النص              إسالمي ناطق بالعربية، والعربية     مجرد أداة يمكن استبدالها ب

ة التفسير ال            وال يمكن أن يتحو    اإلسالمي عربي فقط،   ل إلى لغة أخرى إال خالل بواب
، ومن الممكن     أيضا  إال أن العقل الذي تناوله وشرحه وحلله عقل إسالمي         الترجمة،

  .أن يكون هذا العقل بأي لسان
ي  ل العرب ا  (إذا فالعق ي هن ستغل    إ)المعن المي، أو م نص اإلس ارح لل ا ش ه، أو م  ل

ة   المنتج للعقل العربي، ومحاوال التوفيق بينه وبين غيره، النص هنا هو   هذه الحقيق
ا أدونيس   هي التي      و  ويغطيها في الوقت نفسه،        الجابري التي يكشفها  -  - يهاجمه

ارات         ال يمكن القفز عليها   من الوضوح بحيث      مهما آان المفكر بارعا في انتقاء العب
تم بل فيما    ،التسمية فليس   والمصادر، أما األخطر في تناول ما يسمى بالعقل العربي        

 منتج هذا العقل   الهروب إلى األمام، حيث يتم القفز على – ما قلته إنه في القفز عليه،   
  .وتجاوزه دون هضمه أو اختراقه )األولالنص اإلسالمي ( وخالقه

ه     ي آتاب ي ف ل العرب ون للعق م مك ن أه ول ع ابري يق ي  (الج ر العرب كاليات الفك إش
ة ع        ( ):٣٣ –المعاصر   بالد العربي ة          االستعمار في ال دمير الثقاف م يستطع ت ا، ل موم

ار لبنى           ية اإلسالمية وال طمس معالمها، أل     الوطنية العرب  ا وآث نها لم تكن مجرد بقاي
ل      ة           ثقافية قديمة شعبية، ب ة عالمة حي زال ثقاف را         آانت وال ت ا وفك ا ودين ،  لغة وأدب

  ..ر من ذلكثمتغلغلة في العقل والشعور في الفكر والسلوك، وأآ
فخصوصية إشكالية األصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث                 وإذًا: ثم يقول 

 آامنة في آون العرب يمتلكون تراثا ثقافيا حيا في نفوسهم وعواطفهم               ،والمعاصر
ن           و م ا ه بهم، تراث دورهم وآت ي ص اتهم، ف رتهم وتطلع م وذاآ ولهم ورؤاه وعق

وعي والال         د ال         الحضور وثقل الحضور على ال ا نظ    وعي بصورة ق را في    نجد له ي
  )العالم المعاصر

ل أدونيس         يعيب  وهو     فيقول  ، المتطرف  الجانب اإلقصائي    على الجانب اآلخر يمث
 دون وزًا تجا–  والسنةومن بينه القرآن –على آثير من الحداثيين تجاوزهم للتراث  

يكون المفكر أصيال      (: ١٥٣ –، يقول في النظام والكالم         المرور بمرحلة االختراق  
دان              ومجددا بقدر ما     ا في المي يبتكر مفهوماته ومصطلحاته الخاصة، فمن يفكر حق

ا،       ا مهمة        :  خلق المفهومات    الفلسفي ال يستعير المفهومات بل يخلقه تلك هي دائم
ا             .الفكر وتلك هي عالمة تجديده وتجدده      ه ويتعامل معه بوصفه يقين من يحمل تراث

األحرى    مطلقا أو بوصفه أصال يحتضن اليقين يصعب القبول بتسميته م         ه ب را، إن فك
ون م  وقي، أن تك ؤمن وث افي  م ك الثق ستخدم تراث و أن ت را ه ضنه وأن : فك أن تحت
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اك من يفكر      ه،  طرد التراث، واختراق   :  بين موقفين  أميز هنا ،  تخترقه وتتجاوزه  فهن
ه                    ا تراث اك من يفكر مخترق  في حرآة من       –طاردا تراثه من الحقل المعرفي، وهن

  .امتالآه، معرفيا
  .بعده وتلغيه ، جهالتألولى تسالطريقة ا

  .والطريقة الثانية تحاوره وتتجاوزه، بمعرفة
ه،           .اإلبداع الفكري اختراق وليس طردا     ه، وتعرف أن تخترق الشيء هو أن تعترف ب

ه            ة طالع من ه   : وتتخطاه، وأنت في هذه الحال ه،         .جزء تكمل أن تطرده هو أن تجهل
  )، وخارجه في هذه الحالة غريب عنهوأن تنفصل عنه، وأنت

  : المتعاطين مع التراث إلى ثالثة أصناف–  حسب رؤية أدونيس–نستطيع تقسيم 
ى    ر عل سحب األم اء وين راثيين، أي الفقه م الت صد به وقيين، ويق سم سماهم الوث ق
ه                     املون معه على أن راثهم ويتع ون ت وقيين ألنهم يحمل اإلسالميين، وقد سماهم وث

  .لمفكرين عليهمحقيقة، وهؤالء من الصعب إطالق صفة ا
التراث،        و ة ب م جهل وقيين، ألنه ن الوث وأ م ره أس ي نظ م ف راث، وه ذ الت سم ينب ق

ل على      وعداؤ  رر دلي ذه دون مب ه ونب  وهي صفة تنطبق على أرآون     .هم جهلهم ل
 .والعظم

دعي      و ذي ي ه     أدونيس  القسم الثالث وهو ال رأ          تمثيل ذي يق المفكر، وهو ال ويصفه ب
  .  كمله، منطلقا منه وناقداالتراث ويفهمه ثم يتجاوزه لي

ذا     غريب  وهذا التقسيم رائع عند التزامه وتناوله بموضوعية، لكن ال         أن من يطرح ه
سفه،      لالرائع هو أو   التقسيم   وم بن اب الثابت          أدون  مؤلفات ف  من يق دءا من آت يس ب

شائية التي           وهو –والمتحول   ه      تتسم  آتاب مستثنى من اإلن ة آتب ا بقي  مفعمة   –  به
ل وب ي،    ساحرالالجمي سائد والنمط ارج ال يس خ ول، ول ق والمعق ارج المنط  خ

عتمد على إقصاء النمطي في الفكر العربي المتهالك، والذي يفأدونيس يمثل السائد و
ردد           ا ي ا م ذ، أم م تجاوزه             هالتراث ونبذه لمجرد النب ه ث راث واختراق راءة الت  حول ق

افي،       في قاموسه    انطالقا منه، فال وجود له     الرجل إقصائي لدرجة       ومشروعه الثق
راءة جادة لـ       حد  بشكل محير، لم أجد في آتاب وا      ومزعجة   راث   )قلب (من آتبه ق  الت

ارة سريعة       . القرآن والحديث النبوي  –العربي على اإلطالق   إطالق عب هو يكتفي ب
اب أو ذاك       ذا الكت وحيين    في ه رآن          عن ال ه عن الق دما آتب آتاب رأ   ،، حتى عن م يق  ل
م يالمس            ادة،  القرآن قراءة ثقافية ج    لم يخترقه آما يقول، تحدث عنه من الخارج، ل

  .تمرير إيدلوجيته بشكل جميلمن  من خالله سوى السطح، وبأسلوب إنشائي تمكن
لقسم الثاني الذي ينبذ  هو أقرب إلى ا..قراءة التراث آما يطالبفي  أدونيس لم يوفق

ط ه فق ذيو .تراث سالموضوع ال األمر ال يس ب ه أدونيس ل اول هل يتناول ، هو ال يتن
ي،   ن العرب ة، أو الف شاعرية العربي ذوق ال شاعر أو مت دث آ ه يتناول ، وال يتح ه  إن

ه    .مفكرآ سلم        ،  هو صانع العقل العربي         والموضوع الذي يتناول م ي وهي إشكالية ل
ا  هم   منه ى رأس رب وعل رين الع ل المفك ابري، آ م أن والج اته أزع ل دراس ل آ تظ

دا  صة ج ول دون جدوى–ناق دأ بدراسة –  وال أق م يب ادام ل راث  م ب الت دراسة  قل
ا أدونيس فليس      .علمية وموضوعية جادة   د            أم راث، لق   بحاجة إلى دراسة قلب الت
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د    أمام آل نهضةالعقبة وه ،حكم عليه وانتهى األمر، هو المعيق في نظره   ، إذًا فال ب
  .من استئصاله

ه مح     : (إنه يقول  ا يقول ل     آخذ مثًال على التبسيطية واليقنية م د الجابري وأمث مد عاب
ه             رز في تفقي ل اآلن النموذج األب ره يمث ة    (به ألن فك ة العربي ه الحداث وهو  ) من فق

عازيًا ) األخيرة ،في القاهرة : ندوة مجلة الهالل (  يقول ..نموذج يكاد أن يصبح زيًا
  : غياب الديموقراطية في المجتمع العربي إلى ثالثة أسباب

ا  ( سكر ونخبته ة الع ا  (و )دول ة ونخبته ة التقليدي ة    (و )الدول به الليبرالي ة ش الدول
التي ناقشته، ) النخبة(ووافقته في ذلك بالتبسيطية نفسها واليقينية نفسها ) ونخبتها

تج المجتمع العربي هذه            )الدول(وأما لماذا قامت هذه      اذا أن ار (، لم وأضرب  ) (الثم
ف دار ال ) صفحًا عن الكي ره داخل في م أمر محجوب، أو غي ًا ف م جميع ر، إنه تفكي

، وال يطرحون أي سؤال حول النبع ذاته وحول الماء           )مجراه(مأخوذون من النبع بـ   
رهم                    نفسه، هكذا يبقى فكرهم في مستوى السطح وملصقا من خارج، ويبقى تنظي
أنهم               ه، آ را متناقضا ومضحكا في الوقت ذات للديموقراطية في المجتمع العربي أم

ه هو         : ثم يقول  ...ال على رأس دجاجة   يحاولون أن يرآبوا قرني غز     د قول ا أري إن م
أنهم ال يستطيعون أن يجمعوا الماء والنار في يد واحدة، وأن عليهم قبل أن يطالبوا    
الحكم العربي بتحقيق الديمقراطية أن يطالبوا المجتمع نفسه بأن يتخلص مما يحول            

ه     دون تحقيقها، وأن هذا الذي يحول يتمثل في أصول ليس الحكم إ            ا، وأن ال نتيجة له
را    . ال يمكن بناء الديموقراطية إال بأصول أخرى  لن تكون   : وأريد أن أقول لهم أخي
  )مهمتكم هذه سهلة وستكون طويلة طويلة

ا األصول التي  ادات هيتحدث عنم ة، وال الع ا ليست األصول األدبي يس، إنه ا أدون
دة عن واقع            ا والتقاليد، وال حتى آتب الفلسفة، فهي آتب بعي رآن       ؟ن د الق ا بالتأآي إنه

ذلك في خطاب          .آن والسنة أدونيس يطالب باجتثاث القر   . والسنة هو نفسه يعترف ب
ه         ائال ) ٤٠النظام والكالم   (لقاء نظمته اليونسكو وأدرجه في آتاب ة   :(ق نشأت الثقاف

اب أوحاه اهللا باللغة                : العربية على أساس مزدوج      دين آت ا أن ال دين، وبم اللغة وال
ة،  ا    العربي ع األول، وربم و المرج دين ه ول أن ال ن الق ذا يمك ه، هك د تماهت مع فق

ة    ة العربي ا          )المطلق للثقاف فهل يمكن أن تفسر تلك األصول التي دعا إلى اجتثاثه
وحيين  (بأنها غير  سنة    )ال رآن وال د و .  الق فسه دون أن يشعر مع    نأدونيس  ضع  لق

ول  ل فيق صفها بالجه ي ي ة الت س: (الفئ ى ت ة األول الالطريق ه ، جه . تبعده وتلغي
  )الثانية تحاوره وتتجاوزه، بمعرفةوالطريقة 

 ي ال يمكن تصنيفه ضمن الطريقة الثانية الت  ،إن حديثه السابق عن الوحي اإلسالمي     
ال يمكن تصنيفها إال ضمن الطريقة األولى التي تستبعد         تحاوره وتتجاوزه، بمعرفة،    

 ثم  ،قض عدة مرات في السطر الواحد      الذي يتنا  ر هذا فأي مفك . الوحي وتلغيه، جهال  
وحي    ى ال م عل د حك ول، لق ا يق م م ا ال نفه دعي أنن ي   –ي م واألعمق ف األصل األه

ه         ،التراث العربي بأنه المعيق     د من اجتثاث ه ال ب ذا دون تأمل أو دراسة أو         .. وأن  هك
ات المت  ط بالكلم ع، فق ي مقن د علم ساحرة نق ة ال ارات الجميل صة والعب اء راق  وادع

اب                 ..ةالحداث ه في الكت ول قول يطلب من قرائه أن يؤمنوا به، ال أدري آيف يمكن قب
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ر: (١٥٢نفسه  اب الع ةالكت أخوذون بمسألة الحقيق اال م ، بمسألة أن يكون ب إجم
التخلي            ) الكاتب دائما على حق، وبأن غيره المخطيء       ذي يطالب هو ب في الوقت ال

دا للغر   ررات، تقلي ذا دون مب المي هك وحي اإلس ن ال ه   ع ن وحي ى ع ذي تخل ي ال ب
  .المسيحي بمبررات مقنعة وعلمية

شاءً       ..الفرق بين أدونيس والمفكر الغربي       دم إن ا        أن أدونيس يق  وآلمات فقط، بينم
دايات        د ب قدم الغربي اآتشافات وعلوما وحقائقا ال تقبل الشك وال الجدل، ولم يقل عن

ة  ذون  الكتاب الغربيون إجماال مأخو   : (نقده لتراثه المسيحي   ، بمسألة   بمسألة الحقيق
ره المخطيء           أن غي د ترك  ) أن يكون الكاتب دائما على حق، وب اني الغربي   لق  العلم

 إنجازاته واآتشافاته العلمية تنسف الكنيسة وآتابها المقدس، إن من أزال           التجريبي
ا         دعا تجريبي ل مب أدونيس، ب شائيا آ اعرا إن ن ش م يك ة ل سيحية الغربي ول الم أص

المحبط في األمر     . وآوبرنيكوس وموريس بوآاي وآيث إل مور         آغاليلوا وبرونو 
ل أدونيس        المفكرين العرب  هو أن  وا بدراسة قلب        ،دون استثناء  مثلهم مث م يقوم ل
ه        . تلقينا ال اقتناعا    لقد استبعدوه تقليدا ال نتيجة،     ،التراث  المفكر الغربي استبعد تراث
ة انتيج ب     واقتناع تبعد قل ي فاس ر العرب ا المفك اًة،  ، أم دا ومحاآ ه تقلي ل إن تراث  ب

ون ش ل معظمهم ال يعرف راث، فالك ابض للت ذا القلب الن ل من يئا عن ه ينظر ويحل
د سلفا   ل للجاهز والمع ع، والتحلي ى الجمي ة عل سماعية طاغي ة ال الخارج، والثقافي

  ).المفكر(يؤثر سلبا على لقب 
  قلب التراث

آين نوع من تبسيط المسائل      له مستوى وعمق مشتر  تناول التراث آكتلة واحدة   
الضخمة وتسطيحها، والبدء من المنتصف آالذي مارسه الجابري الجاد، ال يختلف    

ذي يمارسه أدونيس      –تماما مع البدء من الخارج        را مع        ،  آال ان آثي ان يلتقي واالثن
داءً   راث ابت ذ الت ذي ينب ر ال راث فإذا  .الفك رأ الت ف يق ب الوثكي ف نتجن ة ، آي وقي

  اإلقصائية معا؟واالنتقائية و
  آيف نقرأ التراث العربي

ة  اإليد – على المواقف      ة ونفسية تسمو    األمر يحتاج إلى عقلي       على    تسمو  ..يلوجي
التفوق                شعور ب شعور باالضطهاد، وعلى ال ة وال د األقلي ،  أيضا  الموروث وعلى عق

التسليم بمقولة اآلخر المتفوق، عندها فقط يمكن الوثوق بالدراسة والتحليل،          وعلى  
د مفكرين        وما تم    ،تم إنجازه من أطروحات   ما  ما  أ تقديمه من دراسات للتراث على ي

ه مازال يحتوي فراغا     ، إال أن  الجاد والعميق  بعضإن آان يحتوي على     وعرب، فهو   
  .آبيرا ومخال

 نظرا لخطورة     ،ي التخوف من القيام بهذا المشروع      قد أجد العذر للجابري وغيره ف     
القرآن    راب      الموضوع وحساسيته، ف  والحديث النبوي خطوط حمراء يصعب االقت
ان       منها أو نقدها، وهذا ما يفسر الج       ه الطرف ع ب ذي يتمت  ،اإلقصائي  – هل المطبق ال

ر اإللحادي العربي ا سقوط الفك ا عجل ب رآن، وهو م ل والمتجاهل للق لهش المتمث
ربط     ، فالقصيمي نموذج للقلق     بالقصيمي والعظم ومن على شاآلتهم     ذي ي  الفكري ال

يجد نفسه فجأة ينتقل من  فالذي يعتري التراثي الوثوقي الالواعي،الفكر بالسلوك، و
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ى نقيضة  ل لموقف أو طرف إل رد فع ا، وهي آ اط م ة فاشلة، أو نتيجة إلحب تجرب
وم،        تطفوا على السطح عند حدوث تغير       قلقة نماذج ات سياسية آبيرة آما نعيشه الي

ون من األقصى إلى األ   اج إلى  تجد أصحابها ينتقل ة عصابية تحت قصى، وهي حال
    .الوقت فقط لتجاوزها

ة         لمندهشا للسطحينموذج  فأما العظم    ة المادي ا   من إنجاز   فقط    بما في الحداث ، مم
رد    ة لمج راث بفوقي اول الت ه يتن واهر   يجعل م ظ صيمي والعظ ه للماضي، الق انتمائ

ا  الم الفكر الجاد، وهي      سلوآية ونفسية ال تنتمي لع        ة  سريع  ةمتآآل  ةذج إقصائي   نم
از       آ ء  اضو تمتع بالقدرة على جلب األ      ت العطب، لكنها  د االستفزاز بامتي  .ظاهرة تجي

رآن والحديث     –تمتع بالجرأة العلمية لتجاوز الخطوط الحمراء          هذه النماذج ال ت     الق
ة       ا من الوقاحة وا   متلك مخزونا آبير  بل ت النبوي،   شتم تحت الفت ة أو    لسب وال  الحري

سقط  ا ي و م د، وه ل   النق تفزازية مث عارات اس ردد ش دما ي ا، عن يس أحيان ه أدون  في
ا زال     ر جاد آالجابري ف   أما ما يقع فيه مفك    ،  تمجيد الوثنية و... موتالتخريب و  لغز م

   :لكن ماذا عن ال يليق بالجادين، أمثاله، آسل يحيرني، ربما هو
  ؟ الوثوقيالمنهج

ة لل اهزة نتيج ام الج ة واألحك صورات المعلب اول،ت ل أو التن ى ، المخت م عل تم الحك  ي
 داخل محكمة عسكرية وبمنتهى السرعة، فهو           واإلجهاز عليه أيضاً   الفكر الوثوقي 

، ولن يكون     )القرآن والحديث ( لتراثلنموذجين السابقين مجرد ظل لقلب ا     في نظر ا  
ر،                الظل أآثر من ظل،    ذاآرة ال إلى عالم الفك ذلك    إنه في نظرهم ينتمي إلى عالم ال  ل

راث       فال داعي لل   رفع من شأنه بإهدار الوقت على تناوله آفكر، فهو مجرد وعاء للت
قت هذه النظرة المتهورة ألح    . تنتمي للقراطيس  ذاآرة ضخمة ونسخ أخرى   ..  أآثر ال

ابثين  ادين والع را بالج ةضررا آبي ن جه ث   ، م رى، حي ة أخ ن جه الوثوقيين م  وب
 ..، وعداء مستحكم ال يهدأ     ال تنقطع  تحولت العالقة بين الطرفين إلى معاناة سيزيفية      

ان إلى مشروع تصفية       ويالت على الفكر واألمة        تتحول الطرف و ال ويالت تل جر ال
 لخصوم   .. الوهم –بكاملها، ولو تخلى المفكرون العرب عن هذه النظرة االستعالئية          

  .وهميين لتغيرت الدراسات والنتائج تماما
راث ه            ة للت ذا، وآأنه   ال يمكن تجاهل الدراسات الضخمة الوثوقي ورم       ك ا نوع من ال

ة   الموتينتج سوى   ال   ألنه   ،السرطاني الذي ال بد من استئصاله      ، الدراسات الوثوقي
د مشروع ضخم  درا هائال من النق التوازي مع النقل  يحتوي ق ل هي مشاريع  ب ، ب

ل  نقدية في البدء، ولم تتحول إلى وثوقية إال بعد جهود مضنية جدا،        إن الدراسات  ب
أخرى  لم تنجزها أمة      إبداعات ، ويشتمها أدونيس  ي ال يتناولها الجابري   وثوقية الت ال

اهلون أن       ؤالء يتج ل ه ا، ولع ع تراثه ل م ي التعام ى اآلن ف ة   حت سمى باألم ا ي  م
ات     ال تم أمية متخلفةآانت أمة وثنية  العربية،   ر من سبع مطوي  لك من المؤلفات أآث

ة   األمة الع  .  معلقة على الكعبة   تحتوي على سبع قصائد    م تعرف     ربي ة إال من   ل الثقاف
 إال على يد الوثوقيين، ولم تعرف الوثوقيين إال على  ولم تعرف التراث،التراثخالل 

شفرة       إذا فال بد عند د     . القرآن والسنة  –يد النص    المشترآة   راسة التراث من فك ال
  أصول تراثية غايةتناولوقبل فك هذه الرموز ال بد من ين، بين النص وبين الوثوقي
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وهي األهم بين النصوص     ،  ي وروافده أهم مكونات العقل العرب   من    هي في األهمية، 
 إن آنا حقا نريد تناول       القرآني الحديثي تماما، هذا    – موازية للنص    بل هي التراثية،  

ي  ر عرب ر   ،فك رون الع ه المفك ا يمارس شية      ألن م ق خ ن العم روب م وم ه ب الي
تالب، ار    االس اق يم ي األعم وص ف ن الغ دال م ؤالء ال وب ف  س ه ي المواق رق ف  غ

زه          .واإليديلوجيا المطلية بالموضوعية   ذي يقف ما التراث العربي المسكوت عنه، وال
ا أسلفت  –أو يقصيه المفكر العربي     ان       .. آم داًء يحتم بي  مع أن الموقف العلمي ابت

  الموقف تجاه النص بعد تناوله أو نتيجة لتناوله؟ 
  

  ربي المسكوت عنهما التراث الع
 نص مواز للنص اإلسالمي ومنافس    .. التراث العربي  أهم نص غير إسالمي في     إنه  

سياسية و      ة، ذلك   له وله حضوره الكبير على الساحة الفكرية واألدبية وال االجتماعي
العاطفي  االنتماء، ولعل )التوراة واإلنجيل  (يحي، أي الكتاب المقدس    المس هو النص 

دآتور   ع  ال نص دف ذا ال شي إلله اردة  جورج طرابي ل ش ي آ ابري ف ة الج ى مالحق
ديني المسيحي         وواردة، ذلك أن الجابري ا      ا النص ال أثير       ستبعد تمام د الت  من رواف

م بدراسة  م يق ل ل ي، ب ل العرب شكيل للعق اني والت وراة أو شروحات –للنص الث  الت
ا يعني استبعادا لمفهوم الفكر العربي               ان تجاوز        بداهة اإلنجيل، مم ا آ ر  ، وربم غي

سالمي وتجاهل دراسته نوعا من تالفي اإلحراج أمام المفكر الغربي وغير           النص اإل 
المسلم، ال سيما وأن أشد المفكرين إقصاًء للنص اإلسالمي يعيشون في بالد غربية             

د      ينشدون الكثير منها، وليسوا بحا    وا المزي يهم، حتى ال يؤلب جة إلى إثارة اآلخر عل
د األم،       إضافة إ    الحاضنة، –في البالد   من الخصوم    دال من      لى خصوم البل وجع  ( وب

  .  للنص اإلسالمي فقطسالمة وادخار أسلحتهميؤثرون ال) الرأس
  موضوعي في معرض ضخم للكتاب، سألت فيه آل دور النشر عن آتاب نقدي           جلت  

اب المقدس   (ألحد العلمانيين العرب للنص المسيحي       م أجد   ) الكت اتهم    .. فل آانت آتاب
ط،    ي فق نص القرآن ة لل راً  موجه ر آثي ي األم ل    ..حيرن ا تكف سي ربم ي نف ت ف  فقل

سبين لإلسالم الهجوم     تالعلمانيون المسيحيون العرب بكتابهم المقدس، وترآوا للمن      
انيون العرب المسيحيون أو المسلمون          .على القرآن  بحثت لكنني فشلت، فال العلم

رة، لكنني اآتشفت فضيح دًا والخطي ة الهامة ج اموا بتلك المهمة النقدي ذرةق .. ة ق
تهم                ة لل ه إلى خزان رآن وتحويل ذي يحدث؟     .. الجميع توجه للطعن في الق ا ال أين   م

  .. الموضوعية
سنة و       ؟ تبخر الجميع،  ..أين مناهج النقد الحديث    رآن وال دفًا لتلك       وبقي الق حدهما ه

اب المقدس نفسها،                  … األقالم جميعا  ة من الكت دون نصوصا منقول حتى وهم ينتق
تائمهم لمن د أو تطرق  يوجهون ش ى نق ؤلفين اإلسالميين، دون أدن ا من الم  نقله

اب المقدس(لمصدرها  ه ) الكت د في أول فصول آتاب و زي ل نصر أب ا فع ر (آم دوائ
سير   ) الخوف صًا من تف ل ن دين واألسطورة، وينق ين ال حيث يتحدث عن حواء ب

وم، دون أ               زال موجودًا حتى الي ن الطبري هو نص منقول من الكتاب المقدس وال ي
  .يتطرق للكتاب المقدس بأي التفاتة أو نقد
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د بقيت الدراسات     ل .!!أين األمانة العلمية في نقد الناقل وتجاهل القائل        د    ق الجادة لنق
أى بنفسه      وآأ،   بعيدة عن اهتمامات المفكر العربي         ة األولى  التراثي وصلنصا ه ين ن

شتم ال اك من يكتفي ب ل إن هن ر، ب ل للنهج العلمي معن ممارسة التفكي اد األوائ نق
   :نماذج ثالثة ، وغالبا ما يندرج المفكرون العرب ضمنوالتشكيك فيه
ده،               : النموذج األول  ذي يفتق ا، يسطح العمق ال وهو النموذج السطحي الذي مر معن

ة          .. السطحية التي يمتلك الكثير منها     ويعمق البحوث العلمي  نموذج غريب يستخف ب
 النموذج   لمقدس في الغرب، وأبرز رموز هذا     التجريبية الجادة التي أقصت الثابت وا     

ذا النموذج ال يجرؤ على               . أرآون  صادق جالل العظم ومحمد      الشيء الغريب أن ه
ات العقل         تأليف حتى مجرد رسالة صغيرة تتناول النص المسيحي بصفته أحد مكون

  .العربي
ل       إنشائي يستخدم     غنوصي :الثانيالنموذج   اطفي والجمي  ال الساحر والمدهش والع
   )أدونيس ( أيضا، وأبرز من يمثلون هذا النموذجوقد مر معناثم ال يقدم شيئا،  أآثر،
راث،      جاد في آل شيء إال في       نموذج : وذج الثالث  مالن اول النص األول من الت  تن

 بل ، هو أبرز من يمثل هذا االتجاهالجابريو ،عاوآأنه يخشى من أطراف متناقضة م
ة     ل هروبي ه، حيث    وتنصال هو األبرز، ومنهجه يمث رر ل ه  يقول   ال مب د   (في آتاب نق

ل  دات    ( ):١٦ – ٣ –العق شروعية المعتق صداقية أو م ق بم ي تتعل شاآل الت إن الم
ة       عية هي بكل بساطة ال معنى لها، إن       االجتما  قالب سابق   – اإليمان هو صورة قبلي
ذلك         .. الجتماعية اإلنسان .. للتجربة ه بوصفه آ سياسي، وليس علي أن أو الوجود ال

  ) يقدم مبرراته وبواعثه
وم المفكرون العرب             د ذلك أن ال يق ة بع آلمات ال تليق بمفكر آالجابري، فال غراب

المي   نص األول اإلس ادة لل ة ج نص األول  –بدراس ى ال سنة، وال حت رآن وال  الق
ا،           )الكتاب المقدس (المسيحي   ، وبالتالي ظروف آتابتها ونقلها واآللية التي تمت به

راغ     ا أي مفكر                      وهذا الف وم به ة يجعل من أي دراسة يق ة العربي ارثي في العقلي الك
إسفاف واستفزاز   وال يمكن نسبة     عربي ناقصة ومختلة وغير ناضجة، بل ومعيبة،      

ا          أرآون للمنهج العلمي إطالقا، ف     ا   هو أسلوب تهريجي مسف آم د فال     .مر معن وبع
ة أن تخرج دراسات المفكرين العرب ةالعقل العربي و  حولغراب سياسة العربي  ال

ستكمل، ذلك أ                م ت ة مشوهة ل ا انطلقت من      والمجتمع واألخالق والنفسية العربي نه
ذا         .. من السطح .. الخارج ر آه ا في طرح علمي خطي  .من المجاملة التي ال مكان له

 النص األول (تناول أس مكونات العقل العربي       جدا عن    اولئن آان الفكر العربي بعيد    
  :ال فإن دراسة وتحلي)للديانات

  هناك من قام بتناول النص األول علميًا
ا فعل المفكر الغربي مع           ،المفكرون العرب عن ضرورة نقد النص األول       تحدث    آم
وى ا االتجاه س     ومع ذلك لم ينجز المفكر العربي شيئا في هذ           المسيحي األول، نصه  

ر ألضخم قض        ترديد هذه األمنية، حتى أضحى       إذا تجاو   ،اياهالعربي مجرد مجت ا  ف زن
اوزه،  م تج صه األول وهضمه ث رق ن ذي اخت ر المنجز ال ى المفك ي إل ر العرب  المفك

اديين،                     دم ورخاء م ه من تق ا هي في ا م  وجدناه  المفكر الذي نهض بأمته وأنجز له
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النص   –  نحو قلب التراث العربي     دون تردد  يتجهوبمنهجية علمية تجريبية رصينة     
 ويقوم "المقدس "درس به نصهالذي اإلسالمي األول، ويجعله تحت المجهر نفسه 

ا   من أنجز هذا المشروع ليس    حكم عليه،   الحه و يشربت ر     مفكرا عربي وا من   ممن أآث
 وآسر الحواجز، وفضح       ، نقد النص األول وزحزحة الثوابت     : آلماتهم المملة  ترديد

   ) والخروج بقراءة جديدة للتراث،الفكر الغيبي
ل هب ام ب ر ق ي المفك ذي   الغرب ف بال م يكت اول ل صتن ل (ه األولن وراة واإلنجي  )الت

المنهج العلمي ال       –إسقاط آل مسلماته حتى أثبت           وقراءته و  المنهج اإلقصائي   ب  ب
سفي  ذه القدسية ال  –التع ل ه ستحق آ ه ال ي ه أن ذه  لمعتنقي ل ه ه آ ي أضفيت علي ت
رون سقطا  .الق يش، م اآم التفت ا آالف المقاصل والمحارق ومح ذلك مخترق ام ب  – ق

اداة الثوابت،            – ال بالشتائم     التجريبي لعلميبالمنهج ا    آل تهم التجديف والكفر ومع
د وهذا   اول النص اإلسالمي                 يؤآ ا    –  أن مبعث خوف المفكر العربي من تن  – علمي

ة،    الخوف من     ليس ناتجا عن      ذين         ردود الفعل المتوقع انيين العرب ال  فبعض العلم
ان    نص آ قاط ال البوا بإس ورات ع   ط ادة ث اء دول وق وف  .سكريةوا زعم ث خ  مبع
 ا ولم  تخلف آلياته،  و للقيام بهذه المهمة،   تهعدم أهلي هو  العلماني العربي في مهمته     

ا بجيل لمهمته وصعوبتها ودق    قدم أطنانا من الت   وتهور أرآون للقيام بهذه المهمة        ته
  .ومفعمة بالغباء بنتائج مضحكة  عليناخرجو أتى بالعجائب،

ا   اليهودي والمسيحي و    ة للنص    دراسة جاد المفكر الغربي وحده قدم       ،اإلسالمي مع
ة    هذه الدراسة الجادة        أما الكارثة فهي أن     م ترق للمفكر العربي       والعلمي خاصة   ،ل

ان المفكر           هو   السببته للنص اإلسالمي، و   نتائج دراس  ه، آ أنها لم تأت حسب رغبت
ه المقدس        العربي يأمل بنتائج مماثلة للني ح      ان ي   ..صل عليها الغربي مع آتاب م   آ حل

ائج صميم بنت سبقة الت ددة وم ن ..  مح م يك ن   ل ث ع ك   اليبح ل تل ذلك تجاه ائج، ل نت
 دراسات مطاطة ومتميعة    ، ويمم نحو  والموثقةالدراسات العلمية التجريبية الجادة   
ف    ول والمواق سب المي أتي ح ي     ت ر الغرب دى المفك رة ل وفرة بكث ي مت  –، وه
ان ..  مؤرخ أديب  : التجريبي  العلمي المستشرق الذي ال ينتمي للمنهج     .. سياسي .. فن

 وااللتواء والنكوص بالحجة نفسها، بل هي إلخ، وهي نماذج قابلة للتطويع ... مبشر
ا سخروا البشر        سب المقدس والكني  اأآبر أدوات الكت  من   اعوا   ة ورجال الدين، به وب

   .صكوك الغفرانالعقول و
شاعر والفيلسوف والمؤرخ وأصحاب               ع ال راسات   الد لقد نجحت الكنيسة في تطوي

ا     سقطت أمام رجال الع    األدبية والنفسية، لكنها   ذين أطاحوه  بعلمهم ال  لم التجريبي ال
اإلسالمي قام المفكر الغربي التجريبي بدراسته للنص بإيديلوجيتهم ومواقفهم منها، 

  :، وهو مؤهل لذلك لعدة أسباب منها باآللية نفسها التي استخدمها مع نصهاألول
  .ات الفعل اإلسالميةردل عدم االآتراث -
 .الخبرة السابقة في التعامل مع المقدس والوثوقي -
 .الستقالل ل شاسعةعدم االنتماء السابق للنص مما يعطي مساحة -
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ة        - أويالت        ) التفسيرية (عدم االطالع على النصوص التالي والتي يسميه أدونيس ت
ذا   نص األول، وه ا لل ضغط ال    م ن ال ا م ي انعتاق ر الغرب نح المفك ك  م ه تل ذي تمثل

 .الدراسات
 .امتالك األدوات التجريبية للقيام بالدراسة -
 .التخلص من العقدة اإليديلوجية تجاه النتيجة -
 .الدخول للنص مع افتراض بشريته ابتداًء حتى يثبت العكس -
 .الموضوعية المالزمة للتجربة والنتيجة -
 .الصدق والثبات في النتيجة نظرا لموضوعية البحث -
اريخي    : أخيرا وهو ما يعطي للنص اإلسالمي أقصى درجات المصداقية          - داء الت الع

ل دراسته                       داءا مع النص قب ا ابت اني الغربي ال يتعاطف إطالاق الذي يجعل من العلم
  .وفحصه

 نص    اإلسالمي  أجرى المفكر الغربي دراسته مصطحبا الشك، مفترضا أن النص               
ة          ألوف،     بشري حتى يثبت العكس، فخرج بنتائج مذهل ة للم ائق خارق م     وحق ائج ل  نت

ا خ     العلمانية  تستطع العقلية    ة استيعابها، ألنه دراتها على المستويين   العربي : ارج ق
   .واإلمكانات.. الموضوعية

االة،  والالمالعرب بالتجاهل  الذ بعض المفكرين  لذا   التوقف     ب ديم النصائح ب ل وبتق  ب
ير، فتتغير معها النظرة للنص   عن تلك الدراسات تحت حجة أن تلك النتائج ربما تتغ       

وهذا الموقف بالتحديد مثير للضحك إذا صدر من أمثال أدونيس أو اإلسالمي األول، 
سابقة لنسف                   ،العظم أو أرآون   ل وينسف آل محاوالتهم ال ه سيصيبهم في مقت  ألن

 الذي يقول  ، الجابريالنص، لكنه يثير الحيرة واالستغراب إذا صدر من مفكر بحجم       
اول للنص في         ،غريب وحجة غير منطقية   احتجاج  في   ذا التن ة   معترضا على ه مقال

نسمع بين حين وآخر عن صدور بحث  ( ):القرآن والعلوم الكونية (:له تحت عنوان  
اب في موضوع  ة"أو آت وم الكوني رآن والعل سلة الكتب التي " الق ى سل يضاف إل

ان أشهر               ذ القرن التاسع عشر والتي آ ا  أخذت تظهر بين حين وآخر من ها وأعمه
وال شك أن مقصود هؤالء المؤلفين مقصود ال تشوبه               . تفسير طنطاوي جوهري    

ه سبق إلى الكشف، أو                     ان أن ريم ببي شائبة إذ يهدفون إلى إبراز شمولية القرآن الك
على األقل إلى اإلشارة، إلى آثير من الحقائق التي لم يستطع العلم الوصول إليها إال               

ذا المقصد وشرفه           .دا من مظاهر إعجازه    حديثا، مما يشكل مظهرا جدي     ل ه ومع نب
   : يري فيها نظر، وهذه بعض من وجوههفالمسألة في تقد

سماء،                  -١ ة، في األرض أو في ال ة علمي  أن يقوم علماء الغرب بالكشف عن حقيق
القرآن وال      ا ال ب ا إطالق ة له ة ال عالق ة وفرضيات منهجي ادئ فكري ن مب ا م انطالق

ديني       وم –بالدين، أي دين     ه ال نهم من ال يؤمن باهللا أو على األقل ال ينطلق من إيمان
أتي          – في عملية البحث العلمي      م ي ة ث ائق علمي  أقول أن يكتشف علماء الغرب حق

ول     يئا، ويق شف ش م نكت ذين ل ن ال دنا، نح ذا : أح ود"ه رآن  " موج ي الق دنا ف عن
صورة ال  رآن بال ي الق اظ ف ات وألف ل آي ى تأوي د إل م يعم ريم، ث دم غرضه الك ي تخ ت

ات أخرى     سف، ضاربا صفحا عن آي ن تع ان م ب األحي ي أغل و ف ة ال تخل وبطريق
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ر،             –يخالف ظاهرها ما يريد أن يثبته بالتأويل         ذا وأآث أقول أن يفعل أحدنا ه  أعود ف
د               ل ق ه؛ ب سنا في حاجة إلى تكلف ا ل ذا م فهذا ما ال يخدم أية قضية من قضايانا، وه

ائال          ينقلب األمر علينا فيسألنا      اقض قضيتنا ق تم؟    : "سائل ممن له قضية تن وأين آن
ا           ابكم آم ي آت ديكم ف ي ل ة وه ائق العلمي ذه الحق ن ه ستار ع وا ال م تزيل اذا ل ولم

، إلى غير ذلك من االعتراضات واإلحراجات التي تزرع الشكوك، والتي           "تزعمون؟
دم تأيي        د أو ع ن تأيي ى ع ي غن ضيتنا أصال ف ا، ألن ق ى عنه ي غن ن أصال ف د نح

  )العلمية لكتابنا المقدس" الحقائق"
التي أرى فيها صدق نظرتي الخاصة تجاه          هذه أولى النقاط التي طرحها الجابري و      

 الوقاحة التي يتمتع بها أرآون       هذا المفكر، فهو يكن إجالال واحتراما للنص، بعكس       
أتي أحدنا   .. قضيتنا: ولو تأملنا آلمات  . موأضرابهوالعظم   م نكتشف   .. ي في  نحن   .. ل
ا         لوجدنا مفردات .. لكتابنا المقدس .. غنى تحمل اإليمان بالقرآن بصورة أخاذة، لكنه
ه –تظل   ديري ل ة، ال –  مع آامل تق ر علمي سية وغي رآن  رومان  سيما وخصوم الق

اقض النص           الذين ذآرهم   دعون تن وا ي ا زال انوا وم  مع  –دون بحث  اعتباطا و  – آ
ه      أما تحفظ ا   .ئقهمعطيات العلم الحديث وحقا    وم   : (لجابري الذي يتضح من قول أن يق

ا من                     سماء، انطالق ة، في األرض أو في ال ة علمي علماء الغرب بالكشف عن حقيق
دين، أي دين                  القرآن وال بال مبادئ فكرية وفرضيات منهجية ال عالقة لها إطالقا ال ب

ة    – ي عملي ديني ف ه ال ن إيمان ق م ل ال ينطل ى األق اهللا أو عل ؤمن ب ن ال ي نهم م  وم
  ) بحث العلميال

أقول ة :ف ست مهم ي أن لي الم التجريب ات   الع ن منطلق شافه م ه واآت ي بحث ق ف يطل
ل على              سيعتمد على الموقف     نه سيكون بذلك  دينية، أل  ي، ب ر تجريب  وهو منهج غي

التجربة، والتجربة ليست خارجة على الدين بل هي أحد الطرق التي تثبت أو تنفي                 
رى وتحس وتسمع، فشفاء المرضى   بمعجزات ُتصحة الدين، فاألنبياء قد أيدهم اهللا     

ا عزاء                ل إنه وتفجر الماء وانشقاق القمر، آلها أدلة حسية على صدق الرسول، ب
الى             ال تع ذيب، ق ال   : (وطمأنينة للرسل عندما تضيق بهم األرض ويخنقهم التك وإذ ق

ال إبراهيم رب أرني آيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ق            
م ادعهن                            ل منهن جزءا ث م جعل على آل جب ر فصرهن إليك ث فخذ أربعة من الطي

  ) يأتينك سعيا واعلم أن هللا عزيز حكيم
دماء، ضربه              (وذات يوم جاء جبريل عليه السالم         د خضب بال ًا ق وهو جالس حزين

ه وسلم    ما لك؟ فقال: بعض أهل مكة، فقال له     ه  صلى اهللا علي .. فعل بي هؤالء    :  ل
وا لوفعل ال جبري ال : ، فق ة؟ ق ك آي م: أتحب أن أري ن وراء  . نع ى شجرة م فنظر إل

ه         . ادع تلك الشجرة  : الوادي، فقال  ين يدي ال  . فدعاها، فجاءت تمشي حتى قامت ب فق
م   )١٥()حسبي: رجعت إلى مكانها، فقال رسول اهللا  فأمرها، ف . مرها فلترجع : جبريل ث

                                                 
وية، عن األعمش عن أيب سفيان عن أنس بـن          ، حدثنا أبو معا   ١١٣-٣رواه اإلمام أمحد    : يحإسناد صح ) ١٥(

  . أيب سفيان،:  راوية شيخه التابعي الثقةهومالك، واألعمش 
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سلفية    إن الح دة ال سب العقي ة ح ة العلمي نن قيق ي س سب     ه ون، أو ح ي الك  اهللا ف
  : هللانالقرآن يتحدث عن مشيئتيف) المشيئة الكونية(المصطلح السلفي للقدر، 

ار       وهي أحكامه :مشيئة شرعية  ة اختي ا اإلنسان حري ا أو   ، وقد منح فيه اإليمان به
ة        الكفر، وتنفيذها أو رفضها، وهي التي يحاسب اإلنس             ا بحري ه يفعله ا ألن  ان عليه

  .ودون إآراه
شيئة ةم الى: آوني ه تع ي قول صودة ف شاءون إال أن(:  وهي المق ا ت شاء اهللاوم  ) ي

ستطيع      سان ال ي ا، فاإلن ن تغييره ة ال يمك اهر آوني ة ومظ ن أنظم راه م ا ن ي م وه
ات   ة من أصغر من مكون ة دقيق ه، والكون في حرآ ة بكف ه وال الرؤي سماع بعين ال

ا          ا جاء    –الذرة إلى أآبر المجرات، ومهمة اإلنسان هن رآن       آم  أن يكتشف    – في الق
سماوات            : (هذه المشيئة ويسخرها ويستفيد منها     ا في ال ألم تروا أن اهللا سخر لكم م

ة ومن الناس من يجادل في اهللا                      وما في األرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن
  ) بغير علم وال هدى وال آتاب منير

ا        :أقول: (قول الدآتور الجابري  أما   أتي        أن يكتشف علماء الغرب حق م ي ة ث ئق علمي
ول     يئا، ويق شف ش م نكت ذين ل ن ال دنا، نح ذا: أح ود "ه رآن  " موج ي الق دنا ف عن

   : هذا الكالم فيه مبالغة لسببينفأقول. )الكريم
ا:  األول- ال من علمائن ارة آانت :من ق ل العب دنا، ب ذا موجود عن ا موجود ذ ه: ه

شفها   ذي اآت ي، وال اني الغرب ا هو العلم ذي قاله دآم، وال ي، عن اني الغرب هو العلم
رآن                         م أعلن نتائجه، وآيث إل مور أخذ الق رآن ودرسه ث فموريس بوآاي أخذ الق

رهم من        افدرسه فأعلن نتائجه، وآذلك فعل مارش      ل جونسون وجولي سمسون وغي
ألنه يتناقض مع    ) اإلنجيل(العلماء التجريبيين، هؤالء الذين انتقدوا آتابهم المقدس        

وم                  علومهم التجريبية، اآتش   ائق العل اقض مع حق ر متن رآن ليس فقط غي فوا أن الق
ة يستحيل على بشر على وجه             دم معلومات حسية دقيق ل يق ة، ب ة الحديث التجريبي

ا النبي     الكرة األرضية في ظل تلك الظروف وا          ات التي عاش فيه  صلى اهللا  لمعطي
ه وسلم أن ي ديم شهادة المصداعلي م يكتف هؤالء بتق ا، ول ا أو يعلمه قية صل إليه

    .للقرآن، بل قدموا معها شهادة اعتناق هذا النص واإليمان به
د تحطيم    عند اآتشافه، ال سيما     فأقول ما الضير في أن نقول ذلك        وأعود للجابري    بع

دراتنا    ا ومق ل ثرواتن اني لك ام العلم ة   ،النظ صية وحماي ه الشخ سخيرها لحمايت  وت
ا   باآتشاف اآلنظامه المتخلف، ما يضيرنا ونحن أصحاب حق أن نفرح    خر لصدق م

د    عندنا، لقد آان النبي صلى اهللا عليه وسلم  ه على ي   يفرح عندما يتحقق صدق قول
  . مشرك باهللا

اني رب        : الث اء الغ ى علم صرًا عل يس مقت وم ل بح الي ي أص از العلم أن اإلعج
ا،    ريبيين وعالماته ة التج اء األم د علم وم بي ادرة الي د أصبحت المب ريبيين، لق التج

 االختراع واالآتشافات حول اآليات واألحاديث النبوية ال تكف عن التوقف،           فبراءات
  .والكشوفات في تزايد وتنام، وال ينكرها إال أعداء اإلبداع وجالدي الذات

اك من          رآن بالصورة               (أما قول الجابري أن هن اظ في الق ات وألف ل آي يعمد إلى تأوي
 ان من تعسف، ضاربا صفحاً         وبطريقة ال تخلو في أغلب األحي         ،التي تخدم غرضه  
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ل ه بالتأوي د أن يثبت ا يري ا م ات أخرى يخالف ظاهره ى  )عن آي اج إل األمر ال يحت ف
ل                  ا ال تأوي م نره تعسف، والمنهج السلفي واضح في التأويل، فاألمور الغيبية التي ل

ا، آأسماء اهللا وصفاته مثال               ،فيها م نره درآها ول ين         . ألننا لن ن ا األشياء التي ب  أم
ا أدرآت    .ينة وإال بقي على ظاهره      ا فالتأويل فيها ال بد أن يكون بقر       أيدين  أمهات    آم

ؤمنين نهن، الم ث  رضي اهللا ع شةحي ول عائ ه  : (تق ال رسول اهللا صلى اهللا علي ق
دا قالت          دا          :وسلم اسرعكن لحاقا بي اطولكن ي تهن أطول ي  : قالت  . فكن يتطاولن أي

ب  دا زين ا ي ت اطولن د ،فكان ل بي ت تعم ا آان صدق  ألنه سلم  –ها وت  – ٤ صحيح م
  : إال بشرطينأما اإلعجاز العلمي فال يكون إعجازًا) ١٩٠٧

  . أن تكون اآلية صريحة-
  .)نظرية( ال )حقيقة( أن تكون المعلومة المطابقة لها وصلت إلى مستوى -

) الحديد(وأضرب لذلك بمثال حول ذآر الحديد في القرآن، ففي القرآن سورة اسمها             
ه، لكن ال يمكن         نزيل الحديد وفيها ذآر لت   ا ملمح إعجازي ال يمكن القفز علي ، وفيه

ا                    دخل ضمن م ات ت القطع به نظرا لعدم صراحة اآلية المقصودة، هذ النوع من اآلي
اء ومضاتها و          ر      القفز على     يخشاه الجابري من الجزم، لكن إخف ه الكثي إشاراتها في

  . من التجني
دآت الم ال وى آ أنقل فح ولوس داني ح وع ر الزن ذا الموض د ه م وتأآي تاذ عل  أس

ول النجار        في هذه السورة إعجاز علمي و إعجاز             ( :وهو الجيلوجيا الدآتور زغل
د   : (عددي في آية واحدة، أما اإلعجاز العلمي فهو قول اهللا جل وعال             ا الحدي وأنزلن

اس   افع للن ديد ومن أس ش ه ب ن     ) في زل م د ن ن أن الحدي ا ع ول اهللا يخبرن ت أق فكن
 نحن نستخرج الحديد من األرض، فكان المقدَّر أن يقال خلقنا الحديد ال             السماء، لكن 

د  ( يهم     –ووجدنا بعض المفسرين       ) أنزلنا الحدي ون    – رضوان اهللا عل ا  :  يقول أنزلن
ال، لو أراد اهللا أن يقول خلقنا  :بمعنى خلقنا، فيرد عليهم آخرون من المفسرين قالوا

من أميرآا وهو   ) رونجأرمست(ابلت البروفيسور    أنزلنا، فلما ق   :لقال خلقنا ولكنه قال   
ة        أحد علماء  ة الفضاء األميرآي ه         ) ناسا ( وآال سؤال قلت ل ذا ال أخبرني  : وسألته ه

ال   ي األرض؟ ق د ف ق الحدي ف خل ي األرض،   : آي ق ف ون خل ستحيل أن يك د ي الحدي
زل إلى األرض،      سماء ون ال  :  قلت الحديد البد أن يكون قد خلق في ال اذا؟ ق ألن :  لم

ة             ل طاق ة مث ى طاق اج إل ا تحت دنا أنه سبناها وج ا ح دة لم د واح وين ذرة حدي تك
  )رات، فالحديد عنصر وافد من الكونالمجموعة الشمسية أربع م

ة فيقول              ث داني عن شيء مدهش للغاي ا اإلعجاز العددي       : (م يتحدث الزن يقول  فأم
ة الرقمي       نحن عندنا معجزة في الحديد،     :بعض الباحثين   أن: ة، وهي   لكن من الناحي

ذري األوسط   وزن ال ة، ال ه خمسة أوزان ذري ه وزن ذري ومع د ل ، وزن ٥٧الحدي
د   ترتيب  إذا فتحت أي مصحف اآلن ستجد    .. ، افتح المصحف  ٥٧الذرة   سورة الحدي

ذري        )...٥٧(  هو الرقم  في المصحف  دد ال ون الع م يقول د     ث د  ٢٦ للحدي ة  و،   للحدي آي
ا  الحديد في سورة الحدي      م السورة هو       هل هذ  :٢٦د رقمه ه مصادفة أن يكون رق

داني        عن مقابلة ! الوزن الذري ورقم اآلية هو العدد الذري؟       د الزن د المجي  للشيخ عب



 ٢٢٩

رة بتصرف       اة الجزي ، ولكن في الوقت       وإشارة ومع ذلك تظل هذه ومضة            )في قن
   .نفسه ال يمكن قفزها أيضًا

ه          أ ة للجابري فهي قول ا إلى        (:ما المؤاخذة الثاني ذا يقودن وجه آخر من وجوه        وه
سبية،                 : النظر في هذه المسألة     ائق ن دا، حق ا وأب ة، هي دائم ائق العلمي ذلك أن الحق

وفي الغالب مؤقتة، ألن العلم ينمو ويتجدد ويتجاوز نفسه باستمرار، بحيث أن آل                 
ا اآتشاف علمي آخر        ا   ،حقيقة يكتشفها هي معرضة أصال ألن يتجاوزه  يجعل منه

ا             " حقيقة"نظرية باطلة أو     . لم تعد نافعة وال مفيدة لكون العلم لم يعد في حاجة إليه
ى       وي عل ة ينط شوف العلمي ن الك شف م يم بك ذآر الحك ن آي ال ة م ربط آي وإذن ف
مجازفة خطيرة، ألنه ال أحد يضمن أن هذا الكشف العلمي سيظل يشكل بالنسبة إلى               

م ال     العلم والعلماء حقيقة علمية، حتى ولو آان واضحا وضوح النهار، ذل           ك ألن العل
ة           ة القائل ل؟     : "يحترم وجهة النظر البياني اج النهار إلى دلي شغل  ". وهل يحت إن ال

  )"!نهار"هو بالفعل " النهار"الشاغل للعلم هو إقامة الدليل باستمرار على أن 
أقول  ا ف ائق اإلعج ر حق رأ عن آخ ابري ال يق رين  أن الج ره من المفك ز العلمي آغي

ب ذا الجان ين به اك .المهتم ومهن ر الي م ال يمكن أن تتغي شفها العل ائق اآت ل  حق ، مث
ف المزيد من    اآتشوالطريق ممهدة ال    . ..وغيرها..  النطفة والعلقة والمضغة   مراحل
رار الحق سان ائق واألس ون واإلن ي الك اك ، ف ستوى   وهن ي م ر ف ن أن يعتب ا يمك م

ل تلك الن      ا عن احتمال      النظرية مث ا نقرأه ات التي آن اة   ظري على المريخ    وجود حي
وم             دة الي وغيره، أو نظريات الثقوب السوداء، بل إن هناك نظريات علمية شبه مؤآ

ه أن اإلعجاز          .تدحض مقولة قدم العالم التي أقضت مضاجع الفالسفة           د قول ا أري م
دآتور الجابري                 ه ال ه وال داعي ألن يتخوف من  هو ذلك اإلعجاز       ،الذي نتحدث عن

رهم    الذي قاد مارشل جونسون وبوآاي و      د النص المسيحي         ،آيث مور وغي  إلى نق
التخلي عن  اليهودي آكتاب سماوي، والدهشة ثم التسليم بالنص اإلسالمي، وأخيرا          

ديلوجيا والموروث   ان   اإلي شفوه آ ا اآت اق اإلسالم، فم ز   إعجازباعتن ا ال يمكن القف
ة          التهرب منه،  عليه أو  ديهم عقلي ل          إال عند من ل ا يمث  اداهم ا  خطر أرآون، وهو م

    .   ما لم تتصالح مع آخر آشوفات العلم الحديثعلى العلمانية العربية
ه          ا إلى وجه آخر            ( :المأخذ الثالث الذي يسوقه الجابري هو في قول أدى من هن ونت

رآن      : من وجوه النظر في هذه المسألة          ان للناس   "ذلك أن الق ذين    ". بي والناس ال
ة،           رة العربي ة         خاطبهم القرآن بلغتهم هم عرب الجزي د خاطبهم بطريقتهم البياني  وق

 فلفت نظرهم إلى ظواهر الكون التي ،وعلى معهودهم وقدرتهم على الفهم والمعرفة
يَّن سها لمن تَب ين بنف ى األرض آيف سطحت"لفت نظرهم : َتِب ي " إل دو ف ا تب آم

ا أو                  ان واقف شكلها الظاهري للعين المجردة، والتي يراها اإلنسان مسطحة سواء آ
. اآبا دابة، متجها شماال أو جنوبا، شرقا أو غربا، طال به السفر أو قصر     ماشيا أو ر  

وم وهي                    دو لهم آل ي تجري  "ولفت نظرهم إلى حرآة الشمس الظاهرة، أي آما تب
مثل ... وهو مكان غروبها حيث تبدو وآأنها قد استقرت بعد أن غربت          " لمستقر لها 

اج الن    "هذا الفهم البياني الذي هو من نوع         ل؟     وهل يحت هو األنسب،    " هار إلى دلي
ى      وم عل م يق ه فه ري، إن وره الفك ة تط ت درج ا آان سان مهم اول اإلن ي متن ه ف ألن
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رض          وع، غ ذا الموض ي ه الغرض، ف ي ب و يف شيء، وه ة لل شاهدة الظاهري الم
سؤال المطلوب   . واالنتقال من المشاهدة إلى طرح السؤال المطلوب    " االعتبار" وال

سؤال المطل      "ذا النظام الكوني؟    آيف يحدث ه    "هنا ليس من قبيل      ل ال : وب هو    ، ب
    ")من خلق هذا؟"

 الجابري من أن      إن هذا هو بيت القصيد، وههنا ينكشف الرعب الذي يتملك          : فأقول
سف  ي  ين از العلم ذي    اإلعج ي، وال ل العرب ول العق ه ح ع   نظريت ولي تتب ه بق عنيت
داعيا كالية  الت ن أس اإلش ث ع ن البح دال م ي  .ت ب رى ف ابري ي سفا   الج از ن اإلعج

ا    .فيها عمرا وجهدا آبيرين ومشكورين    لنظريته البيانية التي أفنى      رآن     أم حصر الق
ان للناس  (عصر الصحابة رضي اهللا عنهم في أنه فقط     في   رآن    ) بي زال للق فهو اخت

سوا الصحابة       )بيان للناس : (ا يتكلم عن نفسه   وبخس لقدره، فالقرآن آم     والناس لي
 لكنه ال يعني خشية الوارث لدينه المقلد للمحيط الذي      )تذآرة لمن يخشى  (هو  و .فقط

اده        : (نشأ فيه، بل خشية العالم الذي يكتشف بعلمه المجهول         إنما يخشى اهللا من عب
اء م       ،)العلم و العل ة نح ه اآلي اولون توجي سطحيون يح انيون ال ان العلم وإذا آ

يه وسلم  وصف   الشرعي، فأود تنشيط ذاآرتهم المهترئة إلى أن النبي صلى اهللا عل     
 فيه، واستفز طاقات األمة قبل ألف وأربعمائة عام على اقتحام            غير األطباء بالجهلة  

أسامة بن    :  واسمه  المجهول في عالم الطب، يقول أحد الصحابة رضي اهللا عنهم              
ر      : (شريك  ا على رءوسهم الطي ه وسلم وأصحابه آأنم  ،أتيت النبي صلى اهللا علي

اء األعراب م  دت فج م قع سلمت ث ا فقف ا وههن داوى ؟ : الوان ههن يارسول اهللا أنت
ر داء واحد                  :فقال ه دواء غي  - الهرم    : تداووا فإن اهللا تعالى لم يضع داء إال وضع ل

 ويؤآد عليه السالم على أن الذي ال يعرف الطب جاهال              )٣٩٦ - ٢سنن أبي داود      
ه    ما أنزل اهللا داء اال قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وج       : (به فيقول  ه من جهل هل

د– سند أحم ودة )٣٧٧ - ١  م ل محم د أن صفة الجه اد .. . وال أعتق ديث ق ذا الح  ه
دز (الدآتور الزنداني وفريقه الطبي إلى البحث عن عالج لمرض            ذي أعيى   ) اإلي ال

ا واألردن   رات ألماني ًا من مختب دواء مخبري ذا ال ة ه د ثبت نجاح وفاعلي الم، وق الع
ة          واليمن والسعودية وغيرها، ودو    ن أي مضاعفات جانبية آتلك التي تحدثها األدوي

ة ا أن ا . التقليدي أة هن توحوا   المفاج ي اس ه الطب داني وفريق ارلزن نص  العق ن ال   م
  )القرآن والسنة(اإلسالمي 

 ال يتحدث هنا عن علم التفسير أو        النبي صلى اهللا عليه وسلم    لعل الجابري يدرك أن     
د عل          ه يقصد بالتحدي ه، إن ا  التوحيد أو الفق ا  م تم تحصيله عن طريق      مادي ا ي تجريبي

، وال أظن أن أحدا يزعم أن النبي        مدفوعا بطموح ال متناه   والتجربة  البحث والتنقيب   
دح من يرضى     ه وسلم  يمت ان النبي   صلى اهللا علي ه، إال إذا آ  بحال الطب في زمن

سب           .صلى اهللا عليه وسلم يمتدح الجهل      ا بالن ة  إن حديثه عليه السالم يكشف عن أنن
ا    ذا، ألنن ا ه ي زمنن ي الطب ف ة ف ة جاهل ه أم ا دون أن نحرك ل وم غيرن ي بعل نكتف

ة القائمة على           شك أن هذا الج   ساآنا، وال    ة العربي هل إفراز طبيعي للسياسة العلماني
والقرآن عندما يتحدث . االستهالآية في آل شيء، وبقاء األوضاع على ما هي عليه  

الجابري على مشاهدات الصحابة ومن يعيش      عن مظاهر آونية ال يقتصر آما يقول        
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: في زمنهم، آغروب الشمس ورسو الجبال عندما يقول في مقاله السابق أن القرآن            
ة، فلفت                 ( درتهم على الفهم والمعرف خاطبهم بطريقتهم البيانية وعلى معهودهم وق

يَّن              ين بنفسها لمن تَب إلى األرض   "لفت نظرهم     : نظرهم إلى ظواهر الكون التي َتِب
ا اإلنسان               " آيف سطحت  آما تبدو في شكلها الظاهري للعين المجردة، والتي يراه

ا، شرقا أو                    ا شماال أو جنوب مسطحة سواء آان واقفا أو ماشيا أو راآبا دابة، متجه
ا               . غربا، طال به السفر أو قصر       ولفت نظرهم إلى حرآة الشمس الظاهرة، أي آم

ا         وهو" تجري لمستقر لها  "تبدو لهم آل يوم وهي       دو وآأنه  مكان غروبها حيث تب
اج    "مثل هذا الفهم البياني الذي هو من نوع           ... قد استقرت بعد أن غربت     وهل يحت

ا آانت درجة تطوره                 " النهار إلى دليل؟   اول اإلنسان مهم هو األنسب، ألنه في متن
الفكري، إنه فهم يقوم على المشاهدة الظاهرية للشيء، وهو يفي بالغرض، في هذا             

سؤال المطلوب     " االعتبار" غرض   الموضوع، . واالنتقال من المشاهدة إلى طرح ال
، بل السؤال "آيف يحدث هذا النظام الكوني؟"والسؤال المطلوب هنا ليس من قبيل 

  ) من خلق هذا؟: "المطلوب هو 
 ال يمكن لهم .. والعظم، أو لمهرج بحجم أرآونال يمكن لمفكر  بحجم الجابريأقول ف

بوح بها اللغة وتخرس أمامها مشاهدات الصحابة رضي اهللا عنهم القفز على ألفاظ ت
 ،، هذه بعض اآليات التي من المستحيل لعربي أو غربي   البدائية وعلومهم التجريبية 

ا ا   من أن يأخذها على ظاهرها من خال        مهما بلغت علومه في ذلك الز      ة،  ل لغته لبياني
ه      ة       : (هذه اآليات تنسف مقولت درتهم      خاطبهم بطريقتهم البياني وعلى معهودهم وق

ة  م والمعرف ى الفه ن    ) عل ة ع ياء غائب ن أش دث ع ا تتح ك أنه ي ذل سبب ف وال
وسأضرب على سبيل       .مشاهداتهم، بل هي عكس شكلها الظاهري للعين المجردة          

   .يتوصل إليهاالمثال بعض اآليات التي يستحيل ألي بشر قبل ألف وأربعمائة عام أن 
رآن،            وأبو جهل  والعظمصفا أمثال أرآون    يقول تعالى وا   اميهم عن صحة الق  في تع

ين         وآفرهم بكونه من عند اهللا، وإ      ه أساطير األول روا    (: صرارهم على أن ذين آف وال
م يجده شيئا ووجد اهللا                      أعمالهم آسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه ل
عنده فوقه حسابه واهللا سريع الحساب أو آظلمات في بحر لجي يغشاه موج من                      
ا           د يراه م يك ده ل فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج ي

  )ومن لم يجعل اهللا له نورا فما له من نور
ال وتهادى خالل             .. ابن الجبال واألودية   محمد عليه السالم   نم وتسلق الجب  رعى الغ

الي فهو ال                         ا وبالت م يرآب البحر يوم الصحاري، لكنه ال يعرف شيئا عن البحار، ل
ى         ي ا عل ي تاله ة الت ر، واآلي اق البح ى أعم وص إل ن الغ ضال ع سباحة ف رف ال ع

أصحابه تتحدث عن شيء ال يعرفه أحد منهم، وال يعرفه أحد من العرب وال العجم                   
 وال أهل األرض من أقصاها إلى أقصاها،         ، وال حتى من في بالد األسكيمو      وال الروم 

ا يفع            ل  إنه ال يتحدث عن موج خرافي داخل بحيرة آم ل    يسوع   في قصة    ل اإلنجي ، ب
ل     جيويتحدث عن م    يسطح موج   .  في بحر واحد لجي عميق          ن ليسا في بحرين، ب

   . في أحشاء ذلك البحرهتحتآخر  وموج
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يعرف الناس أن هناك أمواجا للبحار، لكن لو قلت لهم أن هناك أمواجا داخل البحر                  
فشيء ال يمكن      لسخروا منك، أما الحديث عن ظلمات تحت تلك األمواج المزعومة          

ه ألنهم شاهدوا         لكن الصحابة سلموا      . احتماله القرآن آل اً  معجزات ب  تشهد    وأخالق
ه وسلم      لمحمد    ..للرجل الذي حمله وبلغه    بالصدق واألمانة    ذا ف   ،صلى اهللا علي لن   ل

ا     ا    يضيرهم أن تغيب عن إدراآهم بعض المعلوم  .ت التي ال يستطيعون التوصل إليه
ه فهم آلمة                 ها هو الرجل الثاني في اإل      م يستعصي علي رآن، ث سالم يقرأ آية من الق

ه               : ( فماذا قال؟ يقول أنس بن مالك       ،فيها ه سمع عمر بن الخطاب رضي اهللا عن أن
 آل هذا قد    )وفاآهة وأباً * وحدائق غلبا   * خال  وزيتونا ون * وقضبا  {قال اهللا   : يقول  
يتبين واتبعوا ما . تكلفلعمرك إن هذا لهو ال: ثم قال؟ ثم ضرب بيده  ناه فما األب  علم

ا ال        : لكم في هذا الكتاب قال عمر      ه وم يكم ب دعوه  ،وما يتبين فعل  تفسير الطبري   -  ف
٤٥١ – ١٢(    

ه   فكيف ال تغيب      ،األبمعنى   فإذا آان قد غاب عن عمر        ة    عن تلك المعلومات الدقيق
د                         م الحديث وبع م تكتشف إال في عصر العل عن األمواج داخل المحيطات، والتي ل

ن اتص ك      ،ع الغواص ي بتل اني الغرب أتي العلم ة، لي ة للغاي زة دقيق الل أجه ن خ  وم
األجهزة مجهزا على تخرصات المفكر العربي، ومؤيدا عمر بأن للقرآن أعماق أآثر           

   .ورا من البحرغ
 إلي الظلمة التامة فوق قيعان البحار  تشيرالكريمةأن اآلية : والعلم الحديث يقول لنا
ة والمحيطات ة ، العميق ة مرآب ا ظلم دة أنه سحب ،  مؤآ ل من ال واج  ،  يلعب آ  واألم

سطحية داثها   ، ال ي إح يا ف ة دورا أساس واج الداخلي درآها   ،  واألم م ي ة ل ي حقيق  وه
س شرين  االن رن الع ع الق ي مطل رارة      . ان إال ف صدر الح ي م شمس ه ت ال ا آان ولم

ة األخري  ف صور الطاق ضوء ومختل ة النو  ( وال دا الطاق ا ع ةفيم ي سطح  ) وي  عل
سية   ،األرض ة الشم رام المجموع ن أج ا م ي أسطح غيره ا   ،  وعل ا علين ان لزام  آ

ين األرض والشمس           للتعرف علي الحواجز التي         ،الرجوع إلي المسافة الفاصلة ب
يمكن أن تعترض أشعة الشمس في طريق وصولها إلي األرض ومن أهمها الغالف    

ة أ    ن  (  خاصة جزءه السفلي    ، الغازي لألرض    ) و نطاق الرجع    طاق المتغيرات المناخي
  .  ومابه من سحب

تتكون األشعة الصادرة من الشمس من آل الموجات   : الظلمة األولي تسببها السحب
سينية           ،الكهرومغناطيسية ة إلي األشعة ال  إال أن الغالب     ، ابتداء من األشعة الراديوي

  ، واألشعة فوق البنفسجية     عليها هو الضوء المرئي وآل من االشعة تحت الحمراء          
 وأغلب األشعة     ، باالضافة إلي بعض الجسيمات األولية المتسارعة مثل اإللكترونات       

 وعند وصول بقية أشعة الشمس       . فوق البنفسجية يردها إلي الخارج نطاق األوزون      
إن ال   ألرض ف ازي ل الف الغ ن الغ سفلي م زء ال ي الج شتت إل س وت سحب تعك

و ا %٣٠ نح تص ،  منه واء       وتم ات اله اء وجزيئ ار الم ن بخ ا م ا به سحب وم  ال
 من تلك األشعة        %١٩ وهباءات الغبار وغيرها من نوي التكثيف األخري حوالي            

ا  ن خالله ارة م سية الم صاص    ، الشم شتيت واالمت اس والت سحب باالنعك  تحجب ال
    .  فتحدث قدرا من الظلمة النسبية ،  من أشعة الشمس %٤٩ حوالي



 ٢٣٣

اتبقي      :ة في البحار والمحيطات تسبب الظلمة الثانية      األمواج السطحي  عند وصول م
 من األشعة تحت  %٣٥ من أشعة الشمس إلي أسطح البحار والمحيطات فإن حوالي

اء   ر الم ي تبخي ستهلك ف ا ت راء فيه سحب ، الحم وين ال ل   ،  وتك ات التمثي ي عملي  وف
ي سطح البحار والمحيطات       أما مايصل إل    . تي تقوم بها النباتات البحرية     ال ، الضوئي

ا تبقي من األ ةمم سطحية للبحار ) أو الضوء األبيض ( شعة المرئي ان األمواج ال  ف
س ا  %٥ تعك ري منه درا   ،  أخ دث ق ار     فتح ي البح سبية ف ة الن ن الظلم ر م أخ

وعن   في ماء البحار والمحيطات   مرئي بمروره توهن ضوء الشمس ال    ، والمحيطات
  :المتخصصين في هذا الشأن ال العلمذلك يتحدث أحد رج

  
  البروفيسور درجا برساد راو

سلمين،   اء الم ن العلم ة م ه مجموع ى ب ار، التق ا البح م جيولوجي ي عل تاذ ف أس
سنة،      رآن وال ي الق ي ف از العلم ة باإلعج ات المتعلق ن اآلي ددًا م ه ع وعرضوا علي
ب           ي بعض الكت رآن ف ات الق اني آي رأ مع و يق ا رأى، وه مع ولم ا س دهش لم فان

﴿أو آظلمات في بحر    : آان مما تعرض لشرحه قول اهللا جل وعال       و. مخصصة لذلك ال
ه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا                        ه موج من فوق لجي يغشاه موج من فوق

  )٤٠- النورسورة-ما له من نورأخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل اهللا له نورًا ف
د أن           : قال ا العلماء اآلن، بع وا       نعم، هذه الظلمات عرفه  استعملوا الغواصات وتمكن

ر من                        ة أآث دون آل من الغوص في أعماق البحار، ال يستطيع اإلنسان أن يغوص ب
يج       اطق الخل ي من ؤ ف ل اللؤل ن أج ذين يغوصون م رًا، وال ين مت ى ثالث شرين إل ع
يغوصون في مناطق قريبة ال تزيد على هذا العمق، فإذا غاص اإلنسان إلى أعماق          

ة               ٢٠٠م على عمق    شديدة حيث يوجد الظال    ًا، وهذه اآلي دًا أن يبقى حي م ال يمكن أب
﴿أو آظلمات في بحر     : تتحدث عن ظاهرة توجد في البحار العميقة، ولذلك قال تعالى         

  .  ﴾ وليس في أي بحر…لجي
وصفت هذه الظلمات بأنها متراآمة بعضها فوق بعض، والظلمات المتراآمة، والتي 

وان في           .. ببينتتراآم في البحار العميقة تنشأ بس      اء األل ان نتيجة اختف السببان يكون
طبقة بعد طبقة، فالشعاع الضوئي مكون من سبعة ألوان، فإذا نزل الشعاع الضوئي             

  . إلى الماء توزع إلى األلوان السبعة
ون                    د امتص الل الجزء األعلى ق نرى في هذا الشكل الذي أمامنا الشعاع في الماء، ف

فلو أن غواصًا يغوص على عمق ثالثين       . سطحية العليا األحمر في العشرة األمتار ال    
ون األحمر، ألن األشعة                    مترًا وجرح جسمه وخرج الدم، وأراد أن يراه فال يرى الل

  . وبعده ُيمتص اللون البرتقالي. الحمراء غير موجودة
     :وآما نرى في هذا الشكل، الشعاع الضوئي وهو ينزل في أعماق الماء
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ر يكون   ١٠٠ مترًا يبدأ امتصاص اللون األصفر، وعلى عمق        ٥٠وعلى مسافة     مت
ذا       ون األخضر وهك ائت     . امتصاص الل ون         ونرى تحت م ر يكون االمتصاص لل ي مت

   .األزرق
ر  ١٠٠ظلمة اللون األخضر تحدث عند عمق       : فإذًا ، وظلمة األصفر تكون على          مت

  .  مترًا، وقبلها ظلمة اللون البرتقالي، وظلمة اللون األحمر٥٠عمق 
اني فيكون بسبب الحواجز التي                    ا السبب الث فهي ظلمات بعضها فوق بعض، وأم
تحجب الضوء، فالشعاع الضوئي الذي نراه هنا ينزل من الشمس فتمتص السحب          

  . هذه الظلمة األولى: سحببعضه وتشتت بعضه، فتنشأ ظلمة تحت ال
ى سطح الموج   ى سطح البحر المتموج، انعكس عل ضوئي إل شعاع ال زل ال إذا ن ف

ان شديدًا على حسب              . فأعطى لمعاناً  ان اللمع ولذلك نرى إذا حدث موج في البحر آ
زل       م ين ة، ث سبب ظلم عة، أي ي سًا لألش سبب عك الموج إذًا ي وج، ف ل سطح الم مي

ا ينقسم قسمين         الشعاع الضوئي إلى أسفل،       قسم سطحي، وقسم      : ونجد البحر هن
  .عميق

ي         ران ف ف البح رودة، ويختل الم والب ه الظ د في ذي يوج و ال سطحي فه ا ال أم
ر          سطحي والبح ر ال ين البح ل ب وج فاص د م ن يوج فاتهما، ولك صهما وص خصائ

  . العميق
ذي يفصل           ١٩٠٠هذا الموج الداخلي لم يكتشف إال عام         م، وتحت الموج العميق ال

اطق ال               بي ن البحرين يوجد البحر العميق، ويبدأ الظالم حتى إن األسماك في هذه المن
ي      ات الت ذه الظلم ي ه سمها ف ن ج صدر م ضوء ي صدر لل ا م ل له ا، ب رى بأعينه ت

الى    ه تع ﴿أو آظلمات في بحر لجي     :تراآمت بعضها فوق بعض، جاء ذآرها في قول
  .﴾..يغشاه موج
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شكل  ا أسفل ال ين  وإذا نظرن ذي يفصل ب ه الموج األول ال رى فوق رى الظالم، ون ن
البحر السطحي والبحر العميق ﴿يغشاه موج من فوقه موج﴾ أي من فوق هذا الموج             
وقهم ﴿ظلمات  ه سحاب﴾ ف ى سطح البحر ﴿من فوق ذي يكون عل موج آخر، هو ال
بعضها فوق بعض﴾ ظلمات هذه الحواجز، وظلمات األلوان في طبقات بعضها فوق        

إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل اهللا له نورًا فما له من نور﴾ في هذه           بعض ﴿ 
المناطق ظالم شديد، والغواصات تنزل إلى هذه المسافات فال ترى شيئًا، وتستخدم               
مصادر للضوء واإلضاءة حتى ترى طريقها، فمن أخبر محمدًا صلى اهللا عليه وسلم 

ال العلماء المسلم        عن هذه اآليات؟   م ق ه البروفيسور         : ونث ا حدثنا عن ذا مم ان ه آ
ثم استعرضنا معه آثيرًا من اآليات المتعلقة بالبحار، وفي مجال تخصصه، ثم ) راو(

ه ا ل ا أستاذ راو لهذه الظاهرة؟ ظاهرة اإلعجاز العلمي في : قلن ا هو تفسيرك ي م
ذ                 .. القرآن والسنة  ائق من ه وسلم بهذه الحق  ١٤٠٠آيف أخبر محمد صلى اهللا علي

  عام؟  
سور  ال البروفي ان ): راو(فق ة آ وع من المعرف ذا الن من الصعب أن نفترض أن ه

رة         ١٤٠٠موجودًا في ذلك الوقت منذ       اول فك ة، ولكن بعض األشياء تتن سنة هجري
د                 ذلك فمن المؤآ عامة، ولكن وصف هذه األشياء بتفصيل آبير أمر صعب جدًا، ول

ع اإلنسان العادي أن يشرح هذه الظواهر        أن هذا ليس علمًا بشريًا بسيطًا، ال يستطي       
سان،             ة الطبيعة خارج اإلن وة خارق بذلك القدر من التفصيل، ولذلك فقد فكرت في ق

  .   لقد جاءت المعلومات من مصدر خارق للطبيعة
نعم، ال بد أن يكون مصدر هذا العلم من جهة ليست           : ثم يعقب الشيخ الزنداني بقوله    
، إنها، إنها فوق )راو(وى الطبيعة آما يقول األستاذ في مستوى البشر، وال في مست
ة البشرية   ة، فوق الطاق ذا   ... الطبيع م ه ة ويعل م هذه الطبيع ذي يعل ه آالم ال ًا إن حق

الكون ويعلم األسرار فيه ﴿قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات واألرض﴾ إنه من          
هادة بعد شهادة لبيان أن   وهكذا تتضافر شهادات العلماء ش    . عند اهللا سبحانه وتعالى   

ه فهو الهدى وهو الحجة وهو                           ور يحمل برهان صدقه في ذا الن هذا الهدى وأن ه
زل إليك من ربك             . البينة المتجددة إلى قيام الساعة     ﴿ويرى الذين أوتوا العلم الذي أن

د﴾  ز الحمي راط العزي ى ص دي إل ق ويه و الح ة(ه بأ، اآلي ورة س ول  ).٦:س ويق
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 من أساتذة علماء البحار من الشرق ومن الغرب عن هذه                  سألت عدداً : (الزنداني
الظلمات وأسبابها فكانوا يجيبوني بأن أسباب هذه الظلمات في أعماق البحار ترجع          

  : إلى سببين رئيسيين
دما تخترق                   : األول وان عن وان واألل العمق ألن الشعاع الضوئي يتكون من سبع أل

تالف    دة بحسب اخ وة واح ه بق اء ال تخترق ون  الم ذلك يمتص الل ة ول ول الموج ط
ه    األحمر على مسافة العشرين متر األولى، فلو أن غواصًا يغوص وجرح وخرج من

اذا؟       اللون األسود، لم راه ب ألن ..... دم وأراد أن يرى الدم ال يراه باللون األحمر بل ي
ون األحمر            اك ظلمة الل ون          . اللون األحمر انعدم فأصبحت هن د ذلك يمتص الل م بع ث

سابقة التي توضح امتصاص               ٣٠تقالي على مسافة    البر  متر، ، آما في الصورة ال
ون األصفر على مسافة            .األلوان بحسب العمق    م يمتص الل م يمتص       ٥٠  ث ر، ث  مت

يمتص   آخر لون . متر، وهكذا بقية األلوان السبعة١٠٠اللون األخضر على مسافة 
ذا العمق     األزرق ولذلك نرى البحر أزرقًا ألنه آخر شعاع يعني يم           د ه د  .. تص، بع بع

شديد، هذه الظلمات        ٢٠٠هذا العمق نصل إلى      ة الظالم ال – متر ثم نصل إلى منطق
  . ظلمات بعضها فوق بعض-آما ترى

  . ظلمات حواجز األمواج الداخلية والخارجية والسحاب: ثم النوع الثاني
ع مرور اإلش                 ا حواجز تمن عاع فالموج الداخلي، والموج السطحي، والسحاب، آله

  .الضوئي إلى األسفل
  .فمن المعروف أنه إذا وجد سحاب وجد له ظل، أي وجد له ظلمة: أما السحاب

نعكس              والموج السطحي آما هو معروف مائل فعندما يسقط اإلشعاع الضوئي فإنه ي
ك      ى عيني عة إل ا األش نعكس منه واج ت سترى األم ر ف اطئ البح ى ش ت عل إذا وقف ف

  .. وآأنها مرآة
الداخلي الذي يغطي البحر العميق الذي أآتشفه البحارة          فالموج،  اخليأما الموج الد  

 ميالدية، ولم يتمكن اإلنسان من أن يعرف الظلمات     ١٩٠٠االسكندنافيون في عام   
ا بقي                 ١٩٣٣إال بعد عام      ميالدية لما بدأت صناعة الغواصات فهو يعكس معظم م

داخلي المنحدر الحر            اك انحدار واسع       من أشعة، ولذلك تأتي بعد الموج ال اري، فهن
ببها   اق، س ببها األعم ودة، س ات موج ذه الظلم اء، إذن ه رارة الم ة ح ي درج ف

 –أو آظلمات (الحواجز، ترآيبها بعضها فوق بعض، انظر إلى هذا الوصف القرآني 
أو آظلمات في بحر لجي        (فنسب الظلمات إلى عمق البحر      )  في بحر لجي   –ظلمات  

ه موج من ف           ه سحاب ظلمات     يغشاه موج من فوق ة ظلمات       ) وق .. ظلمات مرة ثاني
هذه الظلمات سببها األعماق     : ظلمات جاء ذآرها بعد ذآر الحواجز، فكأنه يقول لنا 

ستعمل لفظ           م ي ة وجموع            " ظلمات "وسببها الحواجز، ث ذي هو من جموع القل ال
ا إشارة إلى عشر                     ان وثالث هن القلة من ثالثة إلى عشرة، فأنت تقول ظلمة وظلمت

  .اتظلم
ه سحاب         (فاآلية تكلمنا    أو آظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوق

م                ) ظلمات ة للحواجز، ث وان وثالث فهي جموع القلة من ثالثة إلى عشرة، سبعة لألل
ال     ة ق أو آظلمات في بحر لجي يغشاه موج من        : (يستعمل لفظًا آخر، فعل المقارب
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ا         فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق        د يراه ، ) بعض إذا أخرج يده لم يك
ة، أو             " آاد"و) لم يكد يراها  ( من أفعال المقاربة، ونفيها يعني نفي وقوع الفعل البت

ان    : مقاربة النفي، والمفسرون قالوا    ه معني الوا .. هذا ل ا     : (ق د يراه م يك ا   ) ل أي يراه
الوا ذي .. ال: بصعوبة وآخرون ق ر ال ذا التعبي ة، فاستعمل ه ا البت ى ال يراه دل عل ي

المعنيين، وهذا ما يحدث في البحر ففي الطبقات التي مازال فيها شيء من ضوء ال                
  )ترى يدك إال بصعوبة لكن إذا نظرت ألسفل ال تراها البته أبدًا

ة،                        دموه من آشوفات علمي ا ق ون، وم ه العلماء التجريبي ا قال داني، وم ما قاله الزن
زة    ة والمعج ة الخارق ات القرآني ك المعلوم صداقيتها وتل ي م سبة   ..  ف ك بالن ل ذل آ

ي  اني العرب ي       : للعلم اني الغرب سبة للعلم ا بالن ة، أم الموية ورجعي وية وإس ماض
رآن وحي إلهي،                    أن الق سليم ب المبدع، والمنجز، والمكتشف، والمخترع فتعني الت

          . وأن مصدره ال يمكن أن يكون بشريا على اإلطالق
ة التي           تلك الكشوفات وتماهيها مع النص       ة المهترئ القرآني المعجز فضحت المقول

  ).ال أحد يملك الحقيقة: (يلوآها العلماني العربي ببالهة وهي مقولة
  ملخص قول العلماء

ه             ( :قال القرآن قبل ألف أربعمائة عام      أو آظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوق
م    موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد ير              اها ومن ل

    )٤٠ النور- يجعل اهللا له نورا فما له من نور
واع تلك                   : الملح هنا هو  السؤال    من غير اهللا الخالق يمكنه ان يعطي آل نوع من أن

ل            هذا النور الذاتي؟      ، األحياء البحرية العميقة   ومن غيره يمكن أن يتطابق آالمه قب
هو الكتاب الذي يتطابق بعد ألفاظه ألف وأربعمائة عام مع العلم في أوج تقدمه، وما 

  )عل اهللا له نورا فما له من نورومن لم يج(  : بعده المعنوي الرفيعالمادية مع 
ا          (: آما في قوله تعالى     للعقل امحرضإذا آان القرآن    و ين إن اب المب الر تلك آيات الكت

شا فقط،        )أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون     لعرب   وال يحرض ا    ، فإنه ال يحرض قري
اتهم   في آيات عديدة  قريشا والعرب والعصر النبوي  إنه يتجاوز ..فقط تتخطى إمكاني

  .همعصر في التي آانت متوفرةالبدائية والتقنية ومعطيات زمنهم، 
فسها وبعد هذه الكلمة مباشرة لكنه في اآلية ن) ذآر للعالمين: (اهللا يصف آالمه بأنه  

اق وفي أنفسهم            (  )ولتعلمن نبأه بعد حين    : (يقول للمستقبل  ا في اآلف سنريهم آياتن
     األرض والسماء؟فهل بلغ الصحابة آفاق )حتى يتبين لهم أنه الحق

ست  ات ستثبت للم ه يتحدث عن آي ه إن ا أن دما علمي ان متق ا آ ذه ..حقال قبل مهم  ه
سماوات         اق ال ت ا آي  ..واألرض، وفي أعماق اإلنسان وجسده        اآليات منثورة في آف

ا            سيراها الناس إذا   العثور عليه ال ب  .. بحثوا عنها، فكيف يطلب الجابري عدم االحتف
ا، ألن الهدف          ذلك   آائنا من آان     ده عليه ذي وضع ي ين لهم الحق   (هو أن  : ال ، )يتب

ستوعبه،   ابري أن ي دور الج يس بمق ا ل تح أفق رآن يف ابري فالق ي الج اول عروب يح
رآن يقول    حصر القرآن بالعرب، وبالتحديد بما وصفه بالمنظومة البياني        : ة، بينما الق

ه يقول   ) سنريهم آياتنا ( ات         .سنريهم : إن م يقل سنريكم، ويقول أن تلك اآلي في  ( ول
أي في هذا الكون الهائل، وفي تكوين اإلنسان المعجز، وحدده         ) اآلفاق وفي أنفسهم  
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اك، حيث هم، ال حيث نحن،              ة الكشف ستتم هن بأنفسهم، وآأنه يلمح إلى أن عملي
ا الهدف                   وآأنه يشير إلى     دمهم، وأنهم هم من يكتشف ال نحن، أم تخلفنا اليوم وتق

  ) حتى يتبين لهم أنه الحق: (فهو األسمى واألرقى
ين ( : قال.يتبين لهم هم  وه، فهم أحرار       )يتب م يقل حتى يعتنق ؤمن    .. ول من شاء فلي

ة اللبس والغموض،                     ا، هو آشف المجهول وإزال ين هن ومن شاء فليكفر، لكن التب
  . يجيدها العلماني الغربي بامتيازوهي مهمة 

ة       ،هذه هي آلمات القرآن    اول       ، فلم يضيق الجابري بكشوفات علمي ا تن ذي م  وهو ال
ه    ن أزمات ه م ة إخراج ي إال لمحاول ل العرب ى أن    ،العق شير إل ا ي لته آم ي أوص  الت

     .   مشروع النهظة العربية يسير إلى الخلف بدال من األمام
حتى أو مسلم أو مسيحي  غربي أو شرقي، أو از العلمي اإلعجليس عيبا أن يكتشف

العيب أن يقصي ويتطاول على هذه الكشوفات العلمية المذهلة آاتب  ..وثني أو ملحد
ي شائيظالم ق    إن ي الموث اي التجريب وريس بوآ اب م ول عن آت ون، فيق ل أرآ  مث
ا  ًاعلمي ه من ومخبري ذا الموضوع الت : ( بأن وم ه ستغل الي ي ت ات الت ي المؤلف بجيل

ة        م      :نجاحا ضخما لدى الجمهور، انظر الكتب التالي رآن والعل وراة والق ات  :  الت الكتاب
، المؤلف   ١٩٧٦، منشورات سيغرز     المقدسة ممتحنة على ضوء المعارف الحديثة     

  )  آتاب تبجيلي هزيل جدًا)m.bucaille(موريس بوآاي 
لى جائزة نوبل في      حائز ع  مرجع علمي  يظن أن قائلها     إن من يتأمل آلمة هزيل جداً     

ة    منافس لبوآاي في المهام التي أسنتدتها إليه المراجع ال         العلوم، أو  سية العلمي . فرن
سفيه آل     قة آلمات رجل      لكنها في الحقي   ه  نتيجة ت   مجنون بت  حتى  ،صادم إيديلوجيت

ة    و  أرقى المختبرات   من ت هذه النتائج  ولو خرج  دو  . أدق األجهزة العلمية الحديث ويب
ل  وال أن الرج سا م الم لفرن ة لإلس سياسية المعادي ه   ..ال و اعتنق الم ول اد لإلس  مع
سيون ة الفرن ف ، لدرج ابوص الم : (آت ود اإلس ه  لل) وع سي روجي ب الفرن كات
ارودي، ائالج ضا: ( ق ل أي اب هزي ه )آت ي آتاب ذا ف ث ه ه الغ ال آالم ر (، ق الفك
  )٨٣اإلسالمي

هل  ( : هيالنتيجةو جة، على النتيجة، فالمهم هو النتي     أعود فأقول ال يهم من يحصل     
ا قالت              يمكن أن تصدر      هذه الكلمات عن بشر يعيش في ذلك العصر، هل هي آم

ا نت وأرآون   آالم شاعر وأساطير األولين، أم آما قال المستشرقون          :قريش جة  يأنه
دهم      منتج بشري ونقل    صرع أو    اب المقدس، ويؤي ذا االتجاه    مشوه عن الكت في ه

رب  انيون الع ا  العلم و آم ه    ، أم ه ون ب لم  والمؤمن ه وس لى اهللا علي د ص ال محم ق
   . أنه من عند اهللا: والعلمانيون الغربيون التجريبيون

م  ائال ث ابري ق ب الج ي    (: يعق دثون ف ون المح ه المؤلف وم ب ذي يق ل ال وإذن، فالعم
ة    "موضوع   وم الكوني ا               "القرآن والعل أويالت وأحيان ا على ت ا قلن ذي يعتمد آم ، وال

ر نا  يالت غي ى تحل ارة      عل ة إلث ر ومظن ف آبي ه تكل ل في و عم ب، ه ي الغال ة ف جح
نعم أنا أستثني من ذلك ما قام به طنطاوي جوهري في تفسيره، ألن الدافع . الشكوك

آما  –األساسي الذي آان وراء تفسيره القرآن بتوظيف العلوم الطبيعية إلى أبعد حد 
ده ة في عه ع آخر مختلف تم – آانت متداول د داف ا أعتق ا، ومشروع  هو في م ام
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ه   ا، وآانت نهضة المسلمين في حاجة إلي د  . تمام ذاك عن سائد آن رأي ال ان ال د آ لق
رام  ة ح العلوم الطبيعي اء أن االشتغال ب ر من الفقه د آثي ور وعن ذا رأي . الجمه وه

ه  ي بكتاب ا أن ". تهافت الفالسفة"آرسه الغزال ي"وبم م الطبيع ى " العل ذي أفت ال
سائله ه  ض م ريم بع ي بتح م"و الغزال اطنيون  " العل ه الب ان يوظف ذي آ ال

في إثبات عقائدهم المخالفة لعقائد أهل السنة، والمبتعدة آثيرا عن           ) اإلسماعيليون(
ذا              ا أن ه م "منطوق القرآن ومفهومه البياني ابتعادها عن معهود العرب، وبم " العل

ل   قد بقي هو آل ما يعرفه الفقهاء، فقد ظلوا ينظرون إلى العلوم الطبيعية ال              حديثة، ب
ذر           ا الح رة ملؤه ة، نظ وم اللغ دين وعل وم ال رة عل ي دائ دخل ف م ال ي ل عل ى آ إل

ا         ام طنطاوي جوهري          . والحيطة، وبالتالي نهوا الناس عن االشتغال به ا ق ومن هن
ا           " جديد"بتفسير   للقرآن الكريم مبينا أن العلوم الطبيعية الحديثة تختلف في طبيعته

صوره الفق   ان يت ا آ دها عم ى    ومقاص ر إل د تج ا ق ن آونه اء م ر"ه ا "الكف ، وأنه
ومن السهل بعد هذا    . بالعكس من ذلك تشهد بصدق القرآن، والقرآن يشهد بصحتها        

ا واجب ضروري، خصوصا   ه طنطاوي وهو أن تعلمه ان يرمي إلي ا آ استنتاج م
آان هدف طنطاوي جوهري خدمة       . وهي قد أصبحت سبيال الآتساب القوة والمنعة      

ا    . حة في عصرهقضية آانت مطرو  م يكن مقتنع وقد نجح هو وأمثاله في إقناع من ل
ا  . بأن تعلم العلوم الطبيعية ليس مباحا فحسب بل هو فرض في العصر الحاضر              وبم

وع      ي موض ادات ف اوالت واالجته ة فالمح بحت اآلن منتهي ضية أص ذه الق أن ه
  )قد صارت اليوم غير ذات موضوع" يةالقرآن والعلوم الكون"

 من من العلماء والفقهاء     !ستنتاجاته أين يستقي الجابري معلوماته وا   ن  مال أدري   
فعل ال  وفي موقف هو ردة    .. الغزالي  بأنها علوم محرمة؟ التجريبية  وصف العلوم   

أآثر على تهورات علم الفلك المتخلف آنذاك، وتعاطي السحر وادعاء علم الغيب في       
سنة     ومن قال إن العلماء الذين يتحدثون عن اإل       . عصره  عجاز العلمي في القرآن وال

ر ناجحة          ( :ون آما قال الجابري   اليوم يعتمد  يالت غي ا على تحل على تأويالت وأحيان
   )ه تكلف آبير ومظنة إلثارة الشكوكفي الغالب، هو عمل في

ة، فعلماء اإلعجاز                هذه المغالطة تكمن في خلط أوراق عديدة وبشكل فوضوي للغاي
أويال   يالعلمي ال   يال تكئون على ت ر ناجحة  ت وتحل را    ت غي ا آبي ، وال يمارسون تكلف

م  شكوك، ألنه ر ال ن اليثي سهم م اء أنف ريبييعلم م ن التج ة وه ن المجازف ذرون م ح
أرآون، ولديهم براءات اختراع على ما يقولون، والتأويل والتهور آما يفعل العظم و

يتضح جليا أما خلط األوراق ف .وشهادات علمية معترف بها من أرقى جامعات العالم
عصر الغزالي وإخوان الصفا،       في ذلك المزج الغريب بين عصور متناقضة تماما، ف        

طنطاوي جوهري، ثم عصر موريس بوآاي والنجار وآيث مور، عصور            عصر  ثم  
ثالثة ال رابط بينها علميا، فعصر الغزالي ال يختلف آثيرا عن عصر النبي صلى اهللا                

 بموازاة قول القرآن ،هؤالء حول علوم الطبيعةعليه وسلم، لذلك فال قيمة لما يقوله 
و شاف  اوأق ر واآت سياحة والتفك ر وال ول النظ لم ح ه وس لى اهللا علي ي ص ل النب

دم على العربي                المجهول،   ل سيطرة الغربي المتق أما عصر طنطاوي جوهري فيمث
ة تقز      المستلب المتخلف الُمستعمر المسلوخ عن إسالميته،         مالعربي آان يعيش حال
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ان          المستويات على آافة  الغربي    أمام اني التجريبي آ ا أن العلم ة جهل       ، آم  في حال
م                      م التجريبي ل ة، باإلضافة إلى أن العل سنة النبوي النص القرآني وال غ من    تام ب يبل

  .والرقي آما هو اليوم النضوج
ي،                 ا الغزال أما ما قاله حول حقائق العلم التي قدمها اإلسماعيليون لعصرهم وأنكره

  ! ومن غيره  سماها حقائق؟.. آيف سماها الجابري بالحقائقي ال أدرف
ال       –مضحكة وتثير االشمئزاز     إنها خرافات  ا      فضال  – سأذآر بعضها آمث  عن آونه

ا تتعارض      ف الغزالي ومن وافقه من العلماء    خالف صريح القرآن، أما     ت ا ألنه أنكروه
اقض آالم     مع النص القرآني، آما أن إثباتها آان من المستحيالت علميا،          وهو ما ين

ات           ( :الذي يقول الجابري نفسه    أما أن يكون المؤلفون المعاصرون يهدفون إلى إثب
وم من            " العلم"أن   رآن في ي يزآي القرآن، فهذا ما لسنا في حاجة إليه، وال آان الق

ا     . األيام في حاجة إليه    إنها عملية إيديولوجية، إذا قبلناها وسلمنا بفائدتها، آان علين
و    أن نق اريخ اإلسالمي، وه ه الت ريم عرف رآن الك اثال للق ديولوجيا مم ا إي ل توظيف ب

ل               . التأويل اإلسماعيلي  ه على تأوي وم آل وآما هو معروف فالمذهب اإلسماعيلي يق
القرون الثالث    (التي آانت سائدة في ذلك العصر            " الحقائق العلمية "القرآن وفق، 

ري  امس الهج ع والخ ائق) "والراب سفة ا" حق سيةالفل ة الهرم وا . لديني د بن لق
دتهم على  ائق"عقي رآن " حق ل الق وا على تأوي م عمل ا ث وم ببطالنه م الي م العل يحك

بالشكل الذي يزآي تلك الحقائق ثم قلبوا األمر فقالوا إن مذهبهم هو وحده الصحيح               
  .معا" العلم"له القرآن و" يشهد"ألنه 

ه   منها رد الغزال  ... وقد رد أهل السنة عليهم ردودا      ر أن معظم تلك      . ي المشار إلي غي
وتعتمد أساليب المتكلمين، أساليب الجدل،    " آالمية"الردود آانت تستند إلى حجج  

وهي أساليب ال تحسم الموقف، وآل ما تستطيع فعله هو إثارة الشكوك في دعاوى                
أما الرد الحاسم والقول الفصل، في نظري، فقد جاء في إطار . الخصم بإفساد حججه

ه     "تأصيل األصول   " جريئة ترمي حسب قول صاحبها إلى           محاولة ة الفقي ، محاول
اء         ٧٩٠األصولي أبي اسحاق الشاطبي األندلسي المتوفى سنة          هـ الذي دعا إلى بن

ى مقاصدها شريعة عل شارع . أصول ال ا ) اهللا(فال صد أن يفهمه شريعة بق وضع ال
ا أن الع  . الناس الذين خاطبتهم فجعلها على قدر أفهامهم   رآن    وبم زل الق ذين ن رب ال

ة  ة أمي انوا أم تهم آ شاطبي -بلغ ول ال إن - يق ة ألن " ف ة أمي شريعة المبارآ ذه ال ه
ار المصالح          ذلك، فهو أجرى على اعتب ا     "، أي أن "أهلها آ شريعة التي ُبعث به ال

على  "هي   " النبي األمي عليه السالم إلى العرب خصوصا وإلى من سواهم عموما          
ه من وصف  م علي ا ه سبة م ةن ى  "وهو"  األمي سوبة إل ة أي من ا أمي ى آونه معن

زل من              . األميين م تكن لتن ا عهدوا، فل ر م زم أن تكون على غي ذلك ل وإن لم تكن آ
د أن تكون على         ا، فال ب أنفسهم منزلة ما تعهد، وذلك خالُف ما وقع عليه األمر فيه

  ".ة إذن أميةما يعهدون، والعرب لم تعهد إال ما وصفها اهللا به من األمية، فالشريع
ا                  ة ومنه وم العرب في الجاهلي م النجوم    "ثم يمضي الشاطبي في استعراض عل عل

ر     ر والبح ي الب داء ف ن االهت ه م تص ب ا يخ زول   "، و"وم ات ن واء وأوق م األن عل
وم التي                      " المطر رآن هي هذه العل ا الق الخ، ليقرر أن العلوم التي يجب أن يفهم به
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ن في إطارها فأقر بعضها وأبطل بعضها اآلخر آانت لدى العرب والتي خاطبهم القرآ
دعوى على        "ثم يتعرض للحديث عن أناس          )... آالكهانة والسحر ( تجاوزوا في ال

ات              القرآن الحد، فأضافوا إليه آل علم يذآر للمتقدمين والمتأخرين من علوم الطبيعي
دم          : "ويقول" والمنطق) الرياضيات  (= والتعاليم   ا تق ذا إذا عرضناه على م م  وه ل
صح ي   "ي دخل ف دناه عمال ال ي شرع وج ه من منظور مقاصد ال ا إلي ، أي إذا نظرن

وبعد أال يصدق هذا على عمل معاصرينا         . إطارها وبالتالي فهو تجاوز على ا لقرآن      
  ) سؤال نطرحه للتأمل؟"القرآن والعلوم الكونية"من مؤلفي الكتب في موضوع 

ة في الشأن التشريعي القائم على  إن نظرية الشاطبي عميقة وعظيم   : للجابري أقول
ي،       از العلم ة باإلعج ا عالق يس له ا، ول د عنه ة ودرء المفاس صالح لألم ب الم جل

ة       ة حقيق ا      فالحقيقة العلمي ا أوتأجيله المعجزة التي ال         .. ال مجال إلنكاره ا أشبه ب إنه
ن ينكرها إال مناآف ومعاند، واإلعجاز العلمي هو رسالة بحد ذاتها، ال تعني أن القرآ

ا                        ا ال ينطق عن الهوى، وم آتاب فلك أو طب أو جيولوجيا، بل تعني أن من أتى به
أما بحوث  .في أعطافها من عقائد حقيقة مثلها، وما فيها من تشريعات فمن عند اهللا

اتج عن        تكلف هدفه السامي في ذلك إال أن فيه        رغم  طنطاوي، و  اة ن  قصور    ومبالغ
م الت ي في عصره عن العل م التجريب وم، العل ي الي زة خاصة جريب مع تطور األجه

اني        ف العلم صار التخل م ح ي رغ ا العرب ى عالمن ا إل ة، ودخوله وبية الدقيق الحاس
ان اإلسماعيليون     العربي المضروب حولنا، أما موقف الغزالي فخاطيء ال شك          لو آ

ه، وخزعبالت              ل علي دمون هراءا ال دلي نهم يق ة، لك يعتمدون أجهزة حساسة ودقيق
  الم السحرة والمشعوذين، هي أقرب لك

نجد مؤلفوه  ) ٤٢١-٢ إخوان الصفا (فمثال في إنجيل اإلسماعيليين وآتابهم الشهير       
ولهم  ك ق ى ذل ة عل ائز، ومن األمثل الم العج ا أحط من آ ون آالم ة (: يقول أن النطف

ة من آوآب                 يبتلعها دم الحيض ويكون حولها دائرة، ثم تتولى إدارتها قوى روحاني
م تنتقل   . زحل م                     ث ة إلى آوآب آخر وهل ة لتنتقل خدماتها الروحاني ة إلى علق  النطف
  ) جرا

م    هذه الطريقة الوثنية، التي ال تمت     الغزالي يحرم الحديث عن الكون ب       للتجربة والعل
صلة ي      .ب م ف ائق العل ن حق دثون ع انوا يتح ماعيلية آ ابري أن اإلس ول الج ا ق وأم

، أي حقائق يتحدثون     مثلهيستغرب أن يصدر من شخص      و عصورهم، فكالم غريب  
  .ل هذا الكالم من أدونيس نظرا النتمائه الطائفي قد يقب!عنها؟

لنعرف أي خرافات آان اإلسماعيليون ) إخوان الصفا(لنتأمل هذه العناوين في آتاب 
  : يغرقون ويغرقون الناس فيها

  مشاآلة جسم اإلنسان للدوائر دون فلك القمر -
 معرفة سن السارق -
  يدعي علم الغيبالمنجم ال -
 صفة الربع المسكون من األرض -

، بل على    األجهزة الحديثة  تغلبوا فيها على األقمار الصناعية وآافة     وهناك معلومات   
ولهم      وآالة ناسا للفضاء،    ل ق البحر األعظم         (: ١٦٣ -١ مث األرض نصفها مغطى ب
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يط،  صفها     والمح صة ن ضة غائ ل بي ا مث شوف مثله ر مك صف اآلخ اء،  الن ي الم ف
ة ناسا    تفاصيل اإلسماعيلية فشيء لم تصل إليه      أما   )والنصف ناتيء من الماء      وآال

  .حتى اليومنفسها 
يات    يم وبعض الرياض سحر والتنج ى ال دون عل ماعيليون يعتم ن  ،اإلس ة م  وتوليف

دة  الميات،   العقي بعض اإلس ة ب سية ممزوج م     الهرم ابري علمه صف الج ف ي فكي
ائق     أما آون علماء اإلعجاز ال     بالحقائق، علمي اليوم يؤولون اآليات لتتوافق مع حق

راث               العلم الحديث تماما آما فعل اإلسماعيليون، فيدل على أن الجابري يعيش في الت
ا فعل مع                          ة آم م اإلعجاز بجدي راءة عل ه لق م يخرج من ولم يخرج منه حتى اآلن، ل

ا في    وال أدري آيف تغيب عنه أمثال تلك المواضيع، ومواقعه          علوم عصر التدوين،  
ل موقع         اإلنترنت ، "موسوعة اإلعجاز العلمي     : "موقع :  أصبحت شهيرة جدا، مث
ع  از "وموق ة اإلعج ق "، و"هيئ ه الح ع " إن ى "وموق ارون يحي ول "و" ه زغل
راءة           . ومواقع أخرى "  النجار ا       ولو اطلع عليها وهو الذي ال يكل من الق ال م ا ق  لم

  .قال، وسيمر معنا من الشواهد ما يكفي على ذلك
األمر                  أ ت أما وم العرب، ف شاطبي على عل ام ال ا   آيده بالنقل عن اإلم يتعدى فهوم    هن

ة،  مه اهللا قدم رؤية خاصة به تتعلق با والشاطبي رحالعرب وعلومهم،  لعلوم الطبيعي
 للدنيا آلها، وليس كتاب من عند اهللا بيتعلق  أوسع أفقا من أفق العرب، األمر       األمر  و

 ال يمكن القفز عليها،  يقدم معلومات واضحةرآنلعرب أو أعراب عاشوا وماتوا، الق
م التجريبي الحديث  د جاء العل دسوق اب المق سة والكت ذي نسف الكني أوصل ، وال

رآن           د صحة الق ا             .اإلنسان إلى القمر ليؤآ ا درزي م التجريبي الحديث ليس علم  العل
صيريا  ريا، وال ن ماعيلياس ة أو   إس عوذة أو آهان حر أو ش ه س يس في سيا، ول  هرم

م بحت، يكشف عجائب صنع                   ،رب بالرمل ض دور، هو عل  أو قراءة للفناجين أو الق
ال يمكن أن  ، ف القرآن آالم اهللاما دام  ويسخر الكون لرفاهية اإلنسان، و    ،اهللا وقدرته 

  .يقدم آالم اهللا معلومات خاطئة عن خلقه
إلنسان آما أن اإلعجاز العلمي ال يقتصر على اإلعجاز في الفلك والبحار واألنهار وا            

ثار وأشياء اآلعلم هناك إعجاز آخر في التاريخ و. والحيوانات والحشرات واألشجار
  .  في غيبوبة عنهامذهلة لكن المفكر العربي

هذا ما ال يخدم أية قضية من قضايانا، وهذا ما لسنا في              (: أن  الجابري يقولوأخيرا  
سألنا سائل ممن  ا في ر علين ب األم د ينقل ل ق ه؛ ب ى تكلف اقض حاجة إل ضية تن ه ق  ل

ة وهي                : "قضيتنا قائال  ائق العلمي وأين آنتم؟ ولماذا لم تزيلوا الستار عن هذه الحق
، إلى غير ذلك من االعتراضات واإلحراجات التي        "لديكم في آتابكم آما تزعمون؟    

ا، ألن قضيتنا أصال في غنى عن                          تزرع الشكوك، والتي نحن أصال في غنى عنه
  ) العلمية لكتابنا المقدس" ئقالحقا"تأييد أو عدم تأييد 

 بل سيكون البديل للشكوك مزيدا      ، ولن تتسرب أية شكوك    ،ج أبدا ال داعي للحر  أقول  
   .من التحريفمن اليقين والتأآيد على سالمة القرآن 

ه على               لقد استمعت إلى هراء الطبيبة السعداوي عن ختان الذآور وجزمها بخطورت
صحة ا  ،ال ا أنه ن قوله ي م ل إل ى خي ة، ت حت ا طبيب دها، ألنه ا بي ل وثائقه د حم  وبع
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ا     أسابيع ا وتخاريفه ات         من ثرثرته رات الوالي ا مختب ة      تخرج علين  المتحدة األمريكي
ة        د أهمي ة تؤآ ان  العلمية بشهادات علمي ده الصحية     الخت ة، فأدرآت أن       وفوائ  الطبي

  .لعربي ميؤوس منه ولو آان تجريبياالعلماني ا
شفوا تلك              أ المدهش: أعود للجابري فأقول   ذين اآت ن أحدا من العلماء التجريبيين ال

وأين آنتم؟ : (أن يطرح وهو  الجابريت لم يطرح هذا السؤال الذي افترض المعلوما
ا           ابكم آم ي آت ديكم ف ي ل ة وه ائق العلمي ذه الحق ن ه ستار ع وا ال م تزيل اذا ل ولم

  ) تزعمون
ا ال يمكن       إن المعلومات    :  هو آان آالم أولئك العلماء الغربيون الرواد      التي تقولونه

ا           أن تصدر من بشر يعيش في زمن نبيكم محمد صلى اهللا عليه وسلم، فال تفسير له
ه، فهم ال                   إال أن تكون من      ذا النص والتبشير ب اق ه عند اهللا، آان جوابهم هو اعتن

ة                ل اآتشاف الحقيق ة قب يعيشون إيديلوجية التفكير الجابرية، أين أنتم؟ آانت المعادل
 الجهل مقابل العلم، أما بعد اآتشافها –  أنتم مقابل نحن:علماني الغربي هيمن قبل ال

    .    علم تجريبي مقابل الحقيقة:فتحولت إلى
 اإلعجاز العلمي آما فعل أرآون والعظم        آنت أتوقع أن غير الجابري يهون من شأن       

اره    النوع من العلمانيين يشعر      ألن ذلك  وغيرهم، انقراض أفك ار    مب  ردد ت  ، وهي أفك
وما  . في واد آخر الحديث العلم النص اإلسالمي في واد و  أن – علم    أو  وعي –دون  

ا  د جازم إنني أعتق ذلك ف ر آ نص  ،دام األم ى ال ق عل ث القل ة   أن مبع ي العقلي و ف ه
األفرع ال في         بأنها مأخوذة بالسطح      التي وصفتها في البداية    ،العربية العمق، وب ال ب
 بإعالن العداء للنص  إما:بتجاهل النص آوثيقة لينشغل لقد قام المفكر العربي  .النبع

صائه دعوة إلق ًا،وال ى  حالم ي عل اني الغرب ه العلم ذي حقق از ال سة  باإلنج الكني
 وبالتالي محاآمة اإلسالم     ،القفز على النص ذاته واالنشغال بتداعياته     ب أو   .واإلنجيل

 في   يقع  للعقل العربي  الجابري في قراءته   و .من خالل تلك الجداول ال من خالل النبع       
ا     إشكالية أفضت   ه إلى نت ه     ب ة، ذلك أن ر دقيق م يستطع التخلي عن حضور     ئج غي   ل

ه وصراعاته    وضغط    حاضر العربي ال ه    أزمات ذا           ، في ذهن ا استدعاه إلى حمل ه  مم
ة    إلى أبعد نقطة من الماضي تحمل تشابهاً      متجها به    الحاضر ،  في الصراعات الثقافي
ا    إنزال الواقع    يمكن   بحيث ا واقع إلشكاليات    آجذور  العربي اليوم عليها، وتوظيفه ، ن

ا،            هوهذا ما جعل   اقض مع ة والتن ه تحول إلى باحث عن           يقع في مأزق االنتقائي  ألن
اق،،مشاآلة اط ال عن جذور وأعم ل من خالل النق ك الخل   ويمكن الكشف عن ذل
  :التالية

ثالث        ة ال ات المعرفي ه المنظوم ورت في ذي تبل ي ال صر العباس ة، : (الع البياني
ة ة، والبرهاني ا ) والعرفاني صرا عربي يس ع تكلم  ،ل ة وي ب بالعربي ان يكت  وإن آ

  . محضإنه عصر إسالميويتحاور بالعربيو، بالعربية، 
ثالث   ات ال ك المنظوم ات إس     تل ت منظوم ة، آان ات عربي ن منظوم م تك المية أو  ل

 . إال آغالفموجودة آنذاكلم تكن العروبة ملصقة باإلسالم، ف
انوا آلهم     ..ات الثالث تبنيه لمنهج فكري عربي      يعلن أحد من أئمة تلك المنظوم     لم    آ

 .عالقة منهجيته باإلسالم أو مدافع عن ،إما مدافع عن منهجية اإلسالم
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ة     عندما آتب الجابري عن العقل السياسي عاد إلى نقطة أقصى           من النقطة التاريخي
 . وهنا االنتقائية والتناقضلها بل إلى ما قبإلى أول سنة هجرية،عاد .. السابقة

اط تفصح ان ك النق ـتل سمى ب ا ي ل العربي( م دمت ) العق ا انع ا آم دوما تمام ان مع آ
ه على سلف إسالمي                   ،الجاهلية، وأن محاولة حمل الواقع العربي المتهالك لترآيب

ة          ات عقل   عن   أسد، الجابري يتحدث       آمن يحاول ترآيب رأس ديك على رقب مكون
ه أوال دوم، فعلي ل  مع ه جدال أن العق و سلمنا ل نقش، ول دأ ال م يب  أن يثبت العرش ث

ل      اد بالعق م ع ثالث، فل ات ال ور المنظوم د ظه شكل بع دأ يت ا ب ا وفكري ي ثقافي العرب
شكل       د ت ة إال بع ة العقائدي ون الدول ل تتك ة، وه ة النبوي صر البعث ى ع سياسي إل ال

ًا    غتصابا،   عقلها، إنها ليست انقالبا أحمر وال أبيض، وليست غزوا وا             وليست ملك
ة متشظية                     ة، أو حتى بقي وراثيا ورثه محمد عن أسالفه، وليست انفصاال عن دول

ر    ابقة أآب ة س ن دول ت .ع ةآان ة     دول ة وفكري ة عقائدي ة فكري ية  ذات بني وسياس
ر مسبوقة          دة وغي د اآتمال          واقتصادية وعسكرية وسلوآية جدي م تنهض إال بع ، ول

  . تربوية وسلوآية صلبةوبعد قاعدة األولية، تلك البنى
ة وال  ة فكري د هروبي ي أج د إنن ررأج وى ا مقنعامب ة س ذه الهروبي تالء  له االم

اه    دلوجيا تج المواقف واإلي رة،  ب ك الفت از    تل ل إنج ة بك صاق العروب ة إل أو محاول
تم     و ، أو خروجا على اإلسالمية،     إسالمي حتى ال تكون المنادات بها نشازاً       حتى ال ي

ة ا بالجاهلي ي اربطه ا  لت ودة إليه ن الع ة م نفس العربي أنف ال ل  . ت ط العق ع أن رب  م
ة أنسب       الفترة الجاهلي ر إنصافا من ربطه        العربي ب ذا        وأآث ة اإلسالمية، وه  بالحقب
ل لوضعه في موضعه الصحيح، فالجاهلي      ،ليس إنقاصا من العقل العربي     ة آانت   ب
ة صرفة       الواقع العربي ت        ،حقا تمثل حقبة عربي ة شبيهة ب ا من حيث     وهي حقب مام

  : مقارنتها بمن حولها من األمم في األمور التالية
ا ديانات احتواؤه ع ال ى جمي مة..  عل ف س ضعف التخل ى  وال دول العظم ة بال  مقارن
نهم   واستجداء اآلخرين،   .. وشعوبها ا بي تى أحصى    ح،آثرة النزاعات والحروب فيم
آانوا يسمونها   سالم  قبل اإل ؤلفين أآثر من ألف ومائتين معرآة فيما بينهم         مبعض ال 

راء وغيره       شبه     ،  اباأليام، آيوم داحس والغب ا ي ة    الواقع العربي     آم ة الجاهلي عروب
 استخفاف العالم القوي بهم، وتصنيفهم        من حيث مقارنتها بمن حولها من األمم في       

 التي، باإلضافة إلى األشياء في ذيل قائمة دول العالم علما وإبداعا وتصنيعا وزراعة
اد تكون واحدة      األمميفاخرون به    ه االنتماء العرقي، واإلقليمي واللغوي، وهذ         :  تك

د           لإلنسان دون جهد، هو       األمور ليست إنجازات، إنها توهب     ه ي ا وليس ل  ال ينتجه
اخر قوض اإلسالم         ..في الحصول عليها   ه، وهي مف  يولد في وسطها دون إرادة من

ه سوى           والعربية اليوم لي  . التعالي بها، ورفض احتسابها آمنجز     اخر ب ا تف ا م س له
وم تهاجم اإلسالم      .  في اختيارها، وال حيلة لهلها في إنجازه   ماض ال يد   ا الي ا أنه آم

ين الرجل             يباللغة والعنف نفس   ين ومفرق ب هما، فهو بالنسبة للجاهلية أساطير األول
ه و سبة.. وابن ة اوهو بالن وم ر للعلماني ة الي ة وتخلف وتمزيق للوحدةلعربي .. جعي
ة وال     ألمور المشترآة   وهذه ا  د أن الجاهلي افي واحد          تؤآ وم ذات مكون ثق ة الي ، عربي



 ٢٤٥

ي ل العرب ا وأن العق يس عقال عربي ابري ل ه الج ذي آتب عن ب ، ال ل إسالمي القل  ب
  . والقالب

ه الجابري ليس عقال عر           العقل العربي  ه     ب الذي تحدث عن ا ألن اً  –ي ا    ثقافي  واجتماعي
القرآن وسنة     )بإقرأ(صر العباسي، بل بدأ بـ  لم يبدأ من الع    – وأخالقيا وسياسيا  دأ ب ب

 ،استغناؤه  هو،، وأآبر خطأ وقع فيه الجابري في قراءتهالنبي صلى اهللا عليه وسلم 
راءة      ه لق راءة  ، مؤسس العقل العربي   إن لم أقل تجاهل رآن والحديث   :النص ( ق  الق

ين األول والثاني، أهم من القراءة البيانية والعرفانية والبرهانية للنص، فهي )النبوي
د من     تم االستغناء عنها وطرحها جانبا من قبل المفكرين العرب،           قراءة  هذه ال  وال ب

ستكشف أن هناك عقال عربيا أم ال، و      إعادتها للواجهة من جديد، ألنها ستكشف هل        
ة آانت              ة العلماني راءات العربي ع الق ا    –أيضا أن جمي ا     في حقيقته د اختباره  –  وعن

  .حص أو دراسة أو استنتاجفة، تعتمد على التلقي دون فقراءة وثوقية صر
د النص                   ه، نق اره وتداعيات نحن بحاجة إلى قراءة تتوجه مباشرة للنص نفسه ال آلث

دها   )الشروح والتفاسير    ( الظل  – ال االتكاء على النص       ،ريخيانفسه علميا وتا   ، عن
ا العقل العربي ح     ا، فقط سنعرف م راءة هذه    ق ر من   وإعادة الق دة روريةض أآث  لع

  :أسباب
نص األول ور ال احبت ظه ي ص ة الت شف البيئ ه وجمآ هع ورته  وإخراج ي ص  ف

  . العقل العربي– المكون األول لموضوع هذا الكتاب النهائية، نظرا ألنه
  الفكر العربي، ألن النص األول هو السبب لوجود 

 .بيفلوال النص األول لما وجد ما يسمى بالفكر العر -
وال النص - ا وجد سالمي اإلل ر لم سلفي وال األشعري والالفك ل وال ال ي ب   المعتزل

 .الفكر الفلسفي اإلسالميما يسمى ب الفكر العرفاني وال
اة     - ق بالحي اط وثي ا ارتب ة له ي األهمي ة ف وم غاي ا وجدت عل نص األول لم وال ال ل

 .اليومية آالفقه والحديث والتفسير
اهج بحث دقي          - ه          لوال النص األول لما وجدت من ة آمصطلح الحديث وأصول الفق ق

 .وأصول التفسير
ة- وم اللغ ا وجدت عل وال النص األول لم النحو والصرف والبالغة والعروض :  ل

 .وغيرها
 . لما وجد اليوم ما يسمى بالدول العربيةلوال النص األول -
ة، فمصر        - الد عربي ة إلى ب ر عربي سودان   لوال النص األول لما تحولت بالد غي وال

ا     والصوم ا وإريتري ان وسوريا ال وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتاني   ولبن
راق  موأجزاء من الع رآنل ل الق الدًا تكن قب وال محاآم التفتيش التي  ب ة، ول  عربي

الد       دلس لكانت إسبانيا ب ة ًاأقامتها الكنيسة للمسلمين في األن ، لكن   حتى اآلن  عربي
ة  ازر الرهيب االمج ا بيت واب بيت ي عن اإلسالم أو  ، وطرق األب ى التخل راه عل واإلآ

 .المغادرة حولت األندلس إلى إسبانيا
ة    طوع النص  ة العثماني دول اإلسالمية      وهي   الخالف را   أطول ال ة    ( عم  حكمت لثماني

مي العربي إلى    أن تحول النص اإلسال   ةدلم تستطع خالل تلك الفترة المديف،  )قرون
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خصي للنص اإلسالمي األول، ولم     اآتفت بوظيفة الحارس الش   نص إسالمي ترآي، ف   
ذه الد  ع ه نص بتطوي ى أ ويكتف ال ل إل ل تغلغ ة، ب ة العمالق ا، ل ا عماقه ت لغته فكتب

 . إلى عربابأحرفه، وتجاوز ذلك بتحويل جزء آبير من أبنائه
ر علمي                    هناك من يقول أن القرآن     القوة، وهو قول غي  حول تلك األمم إلى عرب ب

 .ترآية تتريك العربيستطع القوة الومتهافت، فلم لم ت
نص األول   ود ال ي أن يتوا  دون وج ر العرب ن للفك د ال يمك دام   ج ة ص ل تجرب ، ولع

ة مع إقصاء النص                  ة العروب ل،     الفاشلة في تعريب األآراد تحت الفت ر دلي األول أآب
د سقوط صدام النص اإلسالمي األفبع وا ب ة واحتفظ راد عن العروب ى األآ ول،  تخل

ع من يعتنق اإلسالم               ومن األدلة األخرى تلك ال     تقارير واألرقام التي تتحدث عن ول
ذا مع النظرة                   ي، يحدث ه ا لغة النص القرآن ل ألنه ة ب ا عربي بتعلم العربية، ال ألنه

 .السائدة في العالم عن تخلف العالم العربي
ه للنص                      ين قراءت اني العربي وب ين العلم بقي أن أنوه إلى سبب خطير جدا يحول ب

ا             األول قراءة توثي   اك منه ه سيقع في ورطة ال يستطيع الفك ة، ذلك أن ر   ،قي ذلك آث  ل
اح         ت إلح ضطر تح ه سي ي أن ة ه ك الورط ام، تل ى األم روب إل سالمة واله ال

ذا   )الكتاب المقدس ( األول المسيحي    الموضوعية والحياد أن يتطرق إلى النص      ، وه
الم العر         ي، فعليك  التناول سيوقعه في رهاب ال يطيقه، خاصة من يكتبون خارج الع  ب

ا مدلال بم أرآون لن يكون ةهاجمإذا أردت أن تكون مثقف ط، ف  النص اإلسالمي فق
وراة                     و تطرق للت ا ل رآن، أم ه عن الق  مرحبا به لوآتب آتابا عن اإلنجيل مماثال لكتب

   . فسيعتقل بتهمة العداء للساميةواليهودية
ي       دس الت اب المق ة للكت ة والحداثي ة والنقدي راءات الحداثي ا الق يس  م دمها أدون  ق

د، وفرج       وصفدي وعلي حرب و       وأرآون وصادق جالل العظم وطرابيشي         و زي أب
   .ال شيء: يين والليبراليين وغيرهم؟ اإلجابةفوده والمارآس

يم                ! شيء غريب  راث واقتحام المقدس، وإعادة تقي اختراق الت سوا مأخوذين ب أولي
  ..!! شيء أغرب.. المسلمات والمحرمات

ل  (األول   المسيحي قراءة النص عدم  إن   الكشف  الخوف من      تعني    )التوراة واإلنجي
ي  ل العرب دم للعق م يق ذا النص ل ةعن أن ه اة ، أي إضافة علمي ى الحي أثير عل  أو ت

ا  اتجاه األسوأ آما     إال ب  لعقل األوروبي أخذ ا ، بل ولم ي   الثقافية والعلمية  ا   ،مر معن  وآم
 )الكتاب المقدس  (رب، بل إن     ال الع   أنفسهم سنرى ذلك موثقا من المفكرين الغربيين     

نص األصل، وأصبح لدينا ل حتى ضاع اتخلى عن لغته األصل ليكون نهبا للترجمات،
صوص ن الن ات م ة وال آمي ةالمنقح افات واإل و،معدل ذوفاتالض ات ال و،مح طبع

ا جاء      في آتاب يفترض أن يكون    والتجارية   صححةمالمزيدة و ال ا آم ، ومع ذلك      نقي
ه بجهل طافح رجل         اب        يشيد ب دما يقول أن الكت آعلي حرب بكلمات آالفضيحة عن

    )يمكن ان يقرأ في أية لغة آانت دون ان يفقده ذلك خصوصيته وفرادته(المقدس 
اإلسالمي األول   للنص    و  األول، المسيحي اليهودي   لنص  المفكر العربي ل  تجاوز  إن  
ذلك      –نوع من االنتحار الثقافي، فال يستغرب       هو   فكر العربي     ال  يتآآل   أن – نتيجة ل
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ة     الفكر الرسمي    – حقيقة   –، ورغم أنه     له رغم الدعم الرسمي الال محدود     ، ال غراب
  . في تآآله ألنه يتعامى عن أصعب إشكالياته

 وزاوية إيديلوجية، ال بد من دراسة وثائقية الكتاب منحى تمجيدياهذا وحتى ال يأخذ 
ا،             ه فيهم ى، والتعرض للمسكوت عن ذي سكت       خاصة    لتلك النصوص األول ذلك ال

د للمنهج              ولن أآون   عنه أرآون وتجاهله،   د، سأترك الحديث والنق  المتحدث والناق
ن     ة، ل ة الحقيقي الغرب وصنع العلماني ذي نهض ب نهج ال ك الم ي، ذل ي الغرب العلم

أو سياسي، أو أديب أو      أو موسيقي أو نحات     يتحدث في هذا الكتاب شاعر أو رسام        
ه ال يمكن الوثوق              فهؤالء مع آامل االحت        رجل دين،  رام لهم ولتخصصاتهم، إال أن
   .بنتائجهم
دخل في            هنا سيتحدث ائج التي ال تت ة فقط، النت  أصحاب البحوث ذات النتائج القطعي

سياسي وال   وروث وال ال ون وال الم ة، ال العواطف وال الظن صياغتها سوى الحقيق
ة                    ذة تاريخي د من نب د ال ب ل النق ة ترسم الطريق      وتوثالمواقف المسبقة، لكن قب يقي

ا           .الذي سلكته النصوص األولى إلينا     وقبل البدء ال بد من التنويه إلى أن الحديث هن
د عن آالم اهللا، وهي         بشرية عادية ليس عن وثيقة     ، بل عن رسالة إلهية، وبالتحدي

ائق أو النصوص ال                ر من    وثائق يؤمن بها أآث     ارات من البشر، هذه الوث ة ملي ثالث
ي  سامح ف ن الت ة   يمك ة أو رواي ة تاريخي ا آتحف ل معه ا، أو التعام ا أو ترجمته نقله

ا يفترض أن ال يسمح                     ا وصلت، آم رائعة، بل هي رسالة يجب أن تسلم لألجيال آم
دي    وى أو اإلي دافع اله ا ب صها، أو تمريره ي فح صير ف أدنى تق ن ب ل م لوجيا، ب

رض صالمفت تخدام أق ي قب   اس ل وف ا، ب ي قبوله ت ف شدد والتثب واع الت ن ى أن ول م
  . يحملها

اريخي                سياق الت هذا األمر يخيف المفكرين العرب ويصيبهم بالهلع نظرا لجهلهم بال
ك   ه تل ال مبعث ال، والخوف من ردود األفع ائق، ولخوفهم من ردود األفع ك الوث لتل
النوايا المبيتة واألحكام المسبقة التي ال يستطيع المفكر العربي التنازل عنها ويصر             

ة               . ممارساته الثقافية  على اصطحابها في   ا من خوض تلك العملي د لن تجاه تلك    ال ب
النصوص المقدسة، إن آنا حقا ننشد الكشف عن المسكوت عنه في دراسات العقل           

اريء     ال.. العربي ة               بد من تعريف الق درك أي ثقاف  العربي بأقدس المقدسات حتى ي
ا تلك ا                 ة آانت تحاط به ة   انتقائية آانت تقدم له، وأي هالة زائف ذا   .لدراسات النقدي  ل

  اريخيًا تباعا آما عرفها اإلنسان تةسأبدأ بتلك النصوص المقدس
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  )نبذة تاريخية(الكتاب المقدس : أوال
  

ا    الكتاب المقدس يحتوي على       ابين هم ه      :  آت اب يعتنق وراة آت ل، الت وراة واإلنجي الت
  .اليهود والمسيحيين معا، واإلنجيل يعتنقه المسيحيون فقط

  راة حتى اآلنالتو
ا حفظا             ،ليس هناك وثائق أو معلومات     وراة متخصصين فيه  أو علماء عاصروا الت

دوينا سعفونا بالمعلومات ح،وت ا لي تول الظروف التي نزلت فيه ة ، ودون  أو اآللي
التي تم بها نقلها، آما أننا نفتقد لعلم الرواة أو الطبقات التي تحدد أسماء األشخاص               

ا عنهم        الذين نزلت عليهم التو    ذين تلقوه ا،        .راة، واألشخاص ال سعفنا هن  ال شيء ي
ل         فال  .لذلك فالمرجع الوحيد هنا هو التوراة نفسها، واألمر تماما ينطبق على اإلنجي

آما ال توجد أسماء للعلماء      وجود وجود ألسماء من آتبوا التوراة وال من جمعوها،          
ذين عاصروا        الذين قاموا بدراستها وتفسيرها، وال توجد مرويات ألول        ئك الرجال ال

  .موسى عندما نزلت عليه التوراة
ذي    ل ال ابعين، أي الجي ستوى الت ى م ل موسى وعل ال جي د  ت سالم، ال توج ه ال  علي

مرويات تفسيرية تبين تعاطيهم مع النص التوراتي، وال يوجد مؤشر على أي نشاط 
ماء مجهو    ل إن األس سير، ب د والتف ل والنق وراة بالنق داول الت ي يت ذه  علم ي ه ة ف ل

  .الطبقة تمامًا
ذلك الخامس          ع وآ ر من          . الجيل الثالث أيضا غائب والراب وراة وهي الجزء األآب الت

  .هي فقط المصدر الوحيد لكل ذلك) الكتاب المقدس(
وحتى تداول التوراة آان يتم بطريقة مغلقة تماما، وباحتكار يمارسه الكهنة في بيت             

الغش  المقدس لوحدهم، وهم رجال طالما اتهمه     م الجزء الثاني من الكتاب المقدس ب
  .الهيكل المقدسوالكذب والخداع والمراباة، بل وبالبيع والشراء داخل 

ك؟          آاألسلحةأين أرآون بمصطلحاته التي آان يحملها للقرآن          !، أين هو عن آل ذل
  . لنعش قصة وصول التوراة إلينا حسب رواية التوراة نفسها. ولكن ال بأس

  لتوراةالتوراة بقلم ا
نزلت التوراة على نبي اهللا موسى صلى اهللا عليه وسلم في سيناء بعد غرق فرعون 
ا             ا عشر وصايا، وهي آم وحين آتبت عليهم مصر، وآانت في البداية عبارة عن ل

  :تقول التوراة اليوم
  .ال يكن لك آلهة سواي -
ا في     ال تصنع لك تمثاًال منحوتًا وال صورة شيء مما في السماء من فوق، و              - ال مم

 .األرض من تحت، وال مما في المياه، ال تسجد لها وال تعبدها ألني أنا الرب إلهك
 .ال تحلف باسم الرب إلهك باطًال -
 .اذآر يوم السبت وآرسه لي، أي اجعل يوم السبت عطلة للعبادة فقط -
 .أآرم أباك وأمك ليطول عمرك -
 .ال تقتل -
 .ال تزن -
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 .ال تسرق -
 . غيرك شهادة الزورال تشهد على -
وره وال     - ه، وال ث ده وال جاريت رك وال عب رأة غي شته ام رك وال ت ت غي شته بي ال ت

 . وال شيئًا مما لههحمار
ابوت   ر بوضعها في ت واح وأم ه –أخذ موسى األل وراة أن ول الت من خشب،  – تق

طوله ذراعان ونصف،وعرضه ذراع ونصف، وارتفاعه ذراع، ووضع للصندوق           
ات ع حلق ل    :أرب ي آ دخل ف ي ي ة األخرى، لك ن الجه ان م ة وحلقت ن جه ان م  حلقت

وراة                       ة الت ابوت نحو أرض فلسطين، وفي سيناء نزلت بقي حلقتين عصا لحمل الت
   . على موسى، وآلما نزل عليه شيء منها وضعه في التابوت

 خاللها مات موسى  ..بقي األمر آذلك مع بعض التفاصيل الصغيرة مدة أربعين عاما         
ه ال  ان     علي ى أرض آنع دخول إل ن ال رائيل م و إس تمكن بن ل أن ي األرض (سالم قب
ذ موسى )المقدسة ن تلمي ون(، لك ن ن تح األرض المقدسة ) يوشع ب ن ف ن م  ،تمك

دخول      ل            هاوقيادة بني إسرائيل ل سنة من    ) ١٤٠٠(، وآانت تلك األحداث تجري قب
حتى جاء عهد  ميالد عيسى بن مريم صلى اهللا عليه وسلم، حيث بقي التابوت هناك        

    . النبي سليمان صلى اهللا عليه وسلم، حيث اختفت التوراة
  

  اختفاء التوراة
ام     شريعة واألحك ت ال أين ذهب ط ،ف ريين فق وحين الحج رائيل إال الل و إس د بن م يج  ل

ر                       .. ؟ ال أحد يعلم   )التوراة( ه أحد غي م يقل ديم، ل ا جاء في العهد الق ا حدث آم هذا م
ديل           .التوراة نفسها اليهود أنفسهم، بل قالته      أليف ب م ت اختفت التوراة الحقيقية، ثم ت

ه                  ولها،   ا مكانت ا اسمه م ا، م ذي أعاده ة  لم تذآر لنا المصادر اليهودية من ال الثقافي
التي أخذ عنها، أو الوثائق التي اعتمد  وما المراجع ،والدينية والسلوآية بين اليهود

ا    ة النصوص وفحصها، و      وما المنهج الذي اعتمد عليه في مقارن       ،اعليه استبعاد م
ا  ..ل آل ذلك مجهو      ؟يستحق اإلبعاد منها   وراة فقدت صفة ال           مم ة   يعني أن الت وثيق

ىةالرسالو ا إل تم نقله ة، لي ذاآرة االجتماعي ات واألساطير ، حيث تختلط ال  بالحكاي
ا      . والموروث الشعبيالمغرقة في الخيال  ة، آم وراة البديل وبعد سنوات تم تدمير الت

ة ملك       )رحبعام بن سليمان    ( تدمير األلواح أيضا، وذلك في عهد الملك         تم د حمل ، بع
 من هزيمة رحبعام، وسلب هوتمكن) أورشليم( بيت المقدس هغزو و)شيشنك (مصر

ه        ليمان علي د س ان عن ذي آ ذهب ال ل ال واح وآ وراة واألل رب والت ت ال زائن بي خ
  ).قبل الميالد ٩٤٥(السالم، وذلك عام 
  ع أرآون مصطلحاته أن يتحفنا بدراسة حول هذا الموضوع؟ترى هل يستطي

  .هو أجبن من ذلك: اإلجابة
  اإلعادة الثالثة

وراة في بيت      ) سنة ٣٢٠(وبعد أآثر من    ادعى حلقيا الكاهن أنه وجد جزءا من الت
 ذلك   على فعل   حلقياأحد يملك أدلة على قدرة، وال )الهيكل الذي بناه سليمان(الرب  

ال سيما أنه لم يكن      من الطويل، في وقت لم يولد هو وال أبوه فيه،           بعد مضي هذا الز   
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ادة أخذها        هناك سوى    وراة المع وعلى فرض    .معه ) شيشنك (نسخة واحدة من الت
ا من النسخة األصلية      : أنها منقولة عنها يتبادر سؤال مهم     ذي نقله  ، وآيف ،من ال

ا       ومن الذي رشحه؟     أين أرآون عن هذه        ترى    .. .أسئلة نقدية آبيرة لم يجب عليه
  !!!اإلعادة

  اإلعادة الرابعة
رب،       ) بخت نصر   (أغار ملك بابل    )  ق م  ٥٩٧(في عام    على أورشليم وهدم بيت ال

اره ع آث ن    ،وأزال جمي ر م ل أآث ى باب ه إل اق مع ى، وس اث وأفن ر وأحرق وع  ودم
د، حتى                  ا آعبي أربعين ألف أسير من اليهود، حيث أبقاهم هناك قريبا من سبعين عام

تهم األصلية         هؤالء   أن   قيل سوا لغ ة (اليهود ن د ظل اليهود في العراق           )العبري ، وق
قام بإعطائهم الحرية في الحرآة والعقيدة،      ،ف)قورش(حتى استولى الحاآم الفارسي     

د أربعين سنة من عودتهم                      ر منهم  إلى أورشليم، وبع ل  –فعاد آثي  أن عزرا    – قي
وراة م        ) عزير( ة الت د، وعزرا أو       أعاد بناء الهيكل وآتاب ذا   ن جدي ر ه ان من     عزي  آ

   :علمائهم، وقد أختلف اليهود فيما بينهم حول آيفية إعادته للتوراة
   .استعان ببعض األنبياء:  وقيل. أعادها من حفظهفقيل أنه
   .من األحبار من أجل ذلك) ١٢٠(سا آنسيا مكونا من لآون مج :وقيل

ه أ             اب االحتماالت ال يمكن إقفال ا وهذا يعني أن ب  ،االختالق والمواقف واألهواء      مم
ا ات،وغيره ن الممارس ا الفوضى  م ة وتعمه ر دقيق ة غي ن .  فالعملي ن يالحظ م لك

ة على              نصوص التوراة الحالية  قراءة    أنها صنعت لمواجهة هذه الضربات المتتالي
 ،اليهود، ولحفظ آيانهم من الضياع واالنصهار، فهي تتضمن نقاطا عنصرية حادة             

ؤم ا ال ت شريعة،  وأحكام دة وال ستوى العقي ى م اآلخر عل ى ن ب ستوى أو حت ى م عل
دين اليهود     هذه األحكام مكنت اليهود من    الوصف والممارسة،     من دين     ي تحويل ال

ى   شرية، إل م   للب ي ت ن قبل سالم      دي ه ال وب علي ى يعق ي إل ة تنتم ي قبيل صره ف  ح
عرقية، وساعد لقبلية والمما عزز وحدة اليهود ا) إسرائيلبني (هي قبيلة  )إسرائيل(

زالهم العرقي ديني وعلى انع أثير ال ا ت ة له الم، والقبيل ة الع ر في جمع عن بقي  آبي
ا، ومن ي       ا الشعوري      أتأبنائها شعوريا واجتماعي ة ورابطه رة العربي ل الجزي  مل قبائ

وينص آتابها المقدس على   بل   يدرك ذلك، فكيف بقبيلة خرج منها عشرات األنبياء،       
  ) رشعب اهللا المختا (مأنه

ز     ل من اإلرث المتمي م الهائ ذا الك ة تحمل ه ة شعورية  قبيل ا ستشعر بعزل د أنه  ال ب
وم          فوقية د    .. واجتماعية آبيرة، وهو ما عليه اليهود حتى الي دور      وق وراة ال ان للت آ

ة،      الهادختم إ  نصوصاألول في ذلك من خالل        ومن   في التوراة المعادة للمرة الرابع
  :تلك النصوصأهم 

  . ال شريك له وهو إله لبني إسرائيلاهللا واحد -
 ).يهوه(مهمة اهللا هي حفظ بنى إسرائيل من أعدائهم، وقد سموا ربهم هنا بـ -
 .لبنى إسرائيل فقط) التوراة(شريعة موسى  -
 . وال يكون إال من آل إسحاق،هناك نبي منتظر أخبر به موسى -
 ).اليهود(األمم آلها خدم لبنى إسرائيل  -
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  .سرائيليين أال يختلطوا بغيرهميجب على اإل -
ة عنصرية           هكذا تم تحويل     دة قبلي ة إلى عقي دة اليهودي ة  العقي وراة   لتتكفل  ، مغلق  الت

اجح، وال أدل             ا وبشكل ن بوضع السياج حولها دون اآلخر، وما زال هذا الجدار قائم
ه السالم     عليه من قلة أعداد اليهود رغم أنهم هم أصل المسيحية، بل إن عيسى علي

وراة، حال دون               يه ودي ابن يهودية، لكن الطابع القومي الصارم والعنصري في الت
ولس      د ب ى ي ة عل ى عالمي ت إل ي حول سيحية، الت ة بالم يهم مقارن رهم ف ول غي دخ
ال اليسوع في                        ا ق ة، آم ة يهودي ا أن تكون قومي الرسول، مع أنه من المفترض به

أين أرآون    )  ئيل الضالة   إلى خراف بيت إسرا        لم أرسل إال   : ٢ -١٥متى  (اإلنجيل  
  ..!!!وأدونيس وأبو زيد عن ذلك آله

  التدمير الخامس
ة   ك أنطاآي د مل ى ي ادة عل وراة المع سخ الت دمير ن م ت ين (ت ذي )  ق م١٧٠ –أنتن ال

ب          ن آت ه م ا في ع م رق جمي رب، وأح ت ال ر بي دمرها ودم ليم ف اجم أورش ه
د ف      وضع صنماً   السفاح  الوثني ، بل إن هذا   ومخطوطات ي الهيكل اليهودي،      آي يعب

ذا الملك     رارٍ ر اصد  قيامه بإ وتطرف فذبح الخنازير في المعبد، ومن شدة طغيان ه  ق
وراة   ن الت ه شيء م د لدي ن وج ل م دام آ ث بإع ات ، حي ي الطرق وده ف شر جن  ..انت

ا لورقات              ان الموت ثمن وراة  يطرقون أبواب اليهود ويبحثون في بيوتهم، وآ  إذا   الت
   .وجدت

  التدمير السادس
د        ، ثم تم تدميرها للمرة الخامسة      ،ام اليهود بكتابة توراة أخرى    ق دمير بع وهو أول ت

لم    ه وس ريم صلى اهللا علي ن م سى ب يالد عي ام  ،م ك ع ان ذل اد ) م ٥( وآ دما أب عن
ال   (أآثر من مليون من اليهود         ) تيتس(اإلمبراطور الروماني    ا يق ، مع استحالة     آم

في هجوم شنه على أورشليم، وأحرق           )  لقبيلة في ذلك الوقت     مثل هذا العدد   وجود
  .بذلك الهجوم بيت المقدس، وأخذ ما تبقى من اليهود أسرى وعبيد عنده

   السابعالتدمير
ام     ان ع ن الروم وا م ود أن ينتقم اول اليه ال،  )م٧٠ (ح ا فاش شنوا هجوم ث   ف حي

وا           ،هزموا ار اليهود في أورشليم، وقتل  والحقهم جيش الرومان حتى سحق آل آث
ن  ر م تهم،   ) ٥٠٠(أآث د آله دا ألح ه معب وا مكان ل وبن دموا الهيك ودي، وه ألف يه

  ).  بدرين(وذلك في عهد ) إيليا(وغيروا اسم أورشليم إلى 
   الثامنالتدمير

  . حيث أزال الوثنيون الرومان جميع آثار الديانة اليهودية)م٤٠٠ (عام
   التاسعالتدمير

ع  ) ٩٠ (أآثر من) برويز( وفيه قتل شاه إيران  )م٦١٣ (عام ألف يهودي وهدم جمي
  .األماآن المقدسة، وأحرق آل ما وجده من آتب مقدسة

ذا ف           وراة، ل ا الت رت به ي م ل الت م المراح ي أه ك ه د    تل ي والنق ث العلم إن البح
وراة      الموضوعي ال يمكنه اإلفالت من اإلقرار بعبثية         اب  التمسك بمقولة بقاء الت آكت

 لقد تم تحويلها إلى نص بشري ..لت بها ونص نقي بعد تلك الكوارث التي حسماوي
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اك   ا أو هن وحي هن ن ال ين أسطره ومضات م ضم ب ا . ي ليبينم راث  الحت  شعبيالت
  .اليهودي بقية نصوصها

ديلوجي المتعاطف      قد يقفز    د اإلي وراة  – جدا  –الناق دميرات   مع الت ع  :  على الت الراب
حيل أن يتجاوز     بل من المست    ،والخامس والسادس والسابع، ولكن من غير الممكن      

وراة من                     ل ذلك يستحيل تجاهل ضياع الت ث، وقب تأثير التدمير األول والثاني والثال
ا ابوت في العهد م سالم الت ا الصالة وال ين موسى وسليمان عليهم أن  ال يمكن ..ب

  . ا تخلى عن عقله وضميره معا ذلك إال إذيفعل الناقد
ة يمك ة والوثائقي ات التاريخي ك المعطي الل تل ن خ طورية م فة األس الق ص ن إط

وراة    ى الت شائية عل وم،  واإلن ودة الي سنى   "( أينف الموج راءة األل ول الق بروتوآ
دى ا إال  " النق ددها أو يعرفه د أن يح ن ألح ي ال يمك وني  الت ق "األرآ ن طري ع

ا،       ل ال    "االستعانة بأقوال الجيل الشاهد عليه ل المؤمنين األوائ وحى   جي ُوا ال ذين َتَلقَّ
ى  م موس ن ف د    مم ا بع ا فيم وه عملي ذين طبق رة، وال ن ، "باش ا "وأي رف الع م الظ

ه     ، الذى يحدده أرآون    "للخطاب ٌل              "  بأن ا فع مجمل الظروف التى جرى فى داخله
ا أم شفهيا          ان مكتوب ائى            . آالمىٌّ، سواء أآ ا المحيط الفيزي  -ويخص ذلك فى آن مع

صورة         ّص ال ا ويخ الم، َآَم ه الك ق في ذى ُنِط اعى ال ادى واالجتم كلها  الم ى ش  الت
المستمعون عن الناطق لحظة تفوهه بالخطاب، ويخص هوية هؤالء، والفكرة التى            

آما ويخّص األحداث التى سبقت مباشرًة . يشّكلها آل واحد منهم عن رأى اآلخر فيه
عملية التلفظ بالقول، وبخاصة العالقات التى آان المخاطبون يتعاَطْونها فيما بينهم،           

أين هذا الهراء األرآوني  )الت التى اندرج فيها الخطاب المعِنّىثم بشكل أخّص التباد
ل                     وراة فهي المجال الخصب لنجاح مث من الكتاب المقدس، لماذا لم يطبقه على الت

  .هذا الهذر
د الت          ي، وال يري ا المفكر العرب ة ال يعرج عليه ا، فهو يرتكب     هذه الحقيق عريج عليه

ة ا جريم ك    تجاهله ى ذل ا، حت امي عنه ة     والتع ي لألقلي ذي ينتم ي ال ر العرب المفك
 –ي هذا الجانب، وهو استهالآي يكرر       المسيحية أو حتى اليهودية يعيش في أمية ف       

اص    ارس دوره الخ ز    –دون فحص ودون أن يم ذي أنج ي ال ر الغرب ائج المفك  نت
شر اً   م د علماني ستحيل أن تج ن الم اح، فم وراة بنج اه الت ويري تج ًاوعه التن   عربي

وره النقدي للتوراة، وهو أمر محير وغريب، وليت جورج طرابيشي           مسيحيا قام بد  
  .يتصدى لهذه المهمة فهي أولى من تتبعه للجابري
  لغة التوراة

نزلت التوراة باللغة العبرية على موسى عليه السالم، والنص العبري األول مفقود،            
ة الرسمية  والتوراة العبرية المتداولة اليوم هي إفراز ترجمة، وحصولها على الصف  

 أي بعد أآثر من ألفي عام على نزولها، والترجمات  )م٨٩٥ (يعود إلى عاميقال أنه 
   . وغير رسميةاألم لهذه التوراة الرسمية مجهولة

راف       و ، الكثير ن الكوارث العلمية  النص آمحتوى، فله م   ال أتحدث عن     م االعت التي ت
سليم سهم   والت دين أنف ال ال ل رج ن قب ا م شفها  به ال، وآ ي  رج م التجريب  العل

   .والتاريخي، وعلماء التاريخ واآلثار آما سيمر معنا
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ديث االح نص   هن ن ال ة ع ةآوثيق التوثيق ، ف لغوي ة ب ة اللغ ة،  عالق رورية للغاي  ض
 ، ألن الترجمة ستغدو     )لغة (ن األصل    ال يمكن قبولها آنص أول عند فقدا      الترجمة  و

ا،         ا    قراءة أخرى أو تفسيرا أو نصا رديف  لعوامل    أن الترجمة تخضع     والخطورة هن
ه        عديدة قد تقلب النص رأسا على عقب       ا يهدف إلي اك عامل   .، وتوحي بعكس م  هن

ه         ة وموقف رجم الثقافي ة المت ل هوي اك عام ا، وهن تمكن منهم اللغتين وال ة ب الثقاف
ديلوجي  العقائدي ا         واإلي ه، وهن الترجمة في    ألن   ، العامل األخالقي    ك من النص ذات

ي، عمل علمي يحتاج إلى علماء يقومون به بكل موضوعية            جانب منها عمل توثيق   
دنيا       .لنص إلى تفسير مرادف للنص أو ضده      وحياد ونزاهة، وإال تحول ا     م ال م تق أول

صليبية،  الحرب ال راق ب ستان والع ه في أفغان دما وصف بوش معارآ د عن م تقع ول
ه  . مة  خطأ في الترج     بداعي ورود فاضطرت الجهات الرسمية األمريكية لالعتذار       إن

فإذا أضفنا إلى آارثة . إقرار بخطورة الترجمة وأن زلة منها تحول األمور إلى آارثة
وراة   سابقة أصبح الحديث عن الت دمير ال وارث الت ة آ ةآالترجم الة آ أو ،وثيق رس

  .سماوية نوعا من العبث
اول    صدد تن يس ب ا ل ديث هن الي  الح نص الت ه ا( ال شرح أو الفق سير أو ال ل )لتف ، ب

ستهدف ي ال يتح    ي ضلة الت إن المع ذلك ف ر آ ا دام األم نص األول، وم ر ال دث المفك
عنها، هي تحديد هوية الجهة الرسمية المخولة بالترجمة،         العربي وال يريد الحديث     

وراة،           اك صمت مطبق يخيم       والكشف آذلك عن هوية المترجم أو المترجمين للت هن
اتهم    دخل  على العلمانيين العرب تجاه هذا الموضوع وآأنه ال ي         ة  ضمن اهتمام النقدي

 الغريب أن الشعراء العلمانيين .يمس الثقافة من قريب وال بعيد   تراثهم، آأنه ال   تجاه
ا         المتطرفين أمثال أدونيس وغيره قرأوا التور      اة ومتحوا من مصطلحاتها ورموزه

اطيرها ر  وأس ي تزخ ري   الت ا يث ا م يدها وأغانيه ا أناش ك ال  به ع ذل عارهم، وم  أش
ررا واحدًا لع        إنني   . لى الحديث عن التوراة آوثيقة    يجرؤون ع  ساؤل  ال أجد مب دم الت

ات      اب، ال أعرف سبب                  واإللحاح في طلب إجاب ذا الكت ار إنسان يعتنقون ه  تهم ملي
ل عنصرا  اب يمث ذا الكت ا دام ه سكوت، لكن م ر ذلك ال ه تبري ا يمكن من خالل مقنع

 هي فمن حق     العقل العرب    ه في  المسكوت عن  في إعادة قراءة   – إلى حد ما     –مساهمًا  
دين                   ة رجال ال د مقول د من األسئلة وعدم التوقف عن آمن وتخل عن      : طرح المزي

  . عقلك
سعفنا  ال الوثائق ،   أن األسئلة التي أطرحها ال تجد إجابة       :اإلشكالية الكبرى هنا    وال   ت

اريخ ار،الت يط     ، وال اآلث ة تح ديدة العتم ة ش اك منطق سها، هن وراة نف ى الت  وال حت
ه على                ب دافع ل ه بالمهمة، وال ال رجم، وال من آلف عملية الترجمة، ال يعرف من المت

ه                هذا المشروع، وال مدى ثقافته باللغة العبرية واللغات المترجم لها، وال حتى ديانت
ة التي استخدمها، وهل                   اده، وال اآللي ه وحي أو عصره، وال مدى مصداقيته ونزاهت

ات لترجمته، ال يوجد لدينا حتى مجرد اسم           آان معه فريق عمل، وهل جرت مراجع      
اال                نص، أضرب مث يمكن االتكاء عليه وتوظيفه، ولتقريب دور الترجمة في تغيير ال

  :بسيطًا
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ه إلى العربي                    د ترجمت ة خذ نصا عربيا ثم ترجمه إلى لغة أخرى، ثم أعطه آلخر ليعي
ربيتين  سختين الع ين الن ارن ب م ق رة أخرى ث يم ر ف م التغيي ل حج  عشرات ، لنتخي

دمير والضياع الت                   م نضيفها إلى مراحل الت وراة، ث ا الت ي التراجم التي تعرضت له
   .تعرضت لها

راف    آل ذلك  ى،              :  يسلمنا إلى االعت ذ ظهور الترجمة األول وراة ماتت آلغة من أن الت
ا                 على المستوى     –يعني أنه لم يكن لها أي تأثير على لغات معتنقيها، ولم تمثل يوم

جذب لآلخرين، بل على العكس من ذلك هي التي ذابت في لغة                      عنصر   –اللغوي  
آيف يمكن االدعاء    - علميا –وال أدري    .ورؤاه، وتحولت إلى انجذاب وتحول    اآلخر  

  . موسىهي توراةهذه التوراة التي بين أيدينا أن 
ى      اج إل ي يحت وحي القرآن دعي أن ال ون ي وحي      أرآ ظ ال ين اللف سافة ب شف الم آ

ة          وتدوينه، مع أنه ب    لغة عربية واحدة، بينما يلوذ بالصمت عن هذه الكوارث اللغوي
شيء مخجل ومقزز     .  تعرضت لها التوراة، وتلك الترجمات المجهولة المصدر       التي

لدفاع عن   الذي يتبرع با  " علي حرب "كلمات  أما األآثر تفاهة، ف    .ما يقوم به أرآون   
ائال في         التوراة د النص     " بكل حماقة وصفاقة ق ه إذن      يفق ": (٨٨نق رآن فرادت د الق

ير       ين التفاس سير ب رد تف ى مج ول إل رى، ويتح ة أخ ى لغ رجم إل ا ت ازه إذا م وإعج
ت دون ان       ة آان ة لغ ي أي رى ف ة األخ ب المقدس رأ الكت ن ان تق ا يمك رة، بينم الكثي

  )يفقدها ذلك خصوصيتها وفرادتها
ه يقر في البدا        وتناقض في نصف س      الكاتب من صفاقته  أال يخجل هذا     ة أن   طر، إن ي

ود       ل اليه ود ليجام م يع ير، ث ين التفاس سير ب رد تف ى مج نص إل ول ال ة تح الترجم
وا، ال  : والمسيحيين ويربت على أآتافهم بعد فقدانهم للنص األصلي، فيقول          ال تحزن

ة لغة آانت دون ان          (داعي للقلق، فإنه     يمكن ان تقرأ الكتب المقدسة األخرى في أي
لكتب المقدسة األخرى حتى ولو آانت هندوسية ا) يفقدها ذلك خصوصيتها وفرادتها

صوصيتها       ك خ دها ذل ت دون ان يفق ة آان ة لغ ي أي رأ ف ن ان تق ة يمك أو بوذي
ا   تب مفكرًا أو حتى محترمًا هل يمكن أن يكون هذا الكا     .. يا اهللا  !! وفرادتها لقلمه، م
ة، و   المقدس، وأدونيس الذي يمج    نه وبين البابا الذي يمجد      الفرق بي  أرآون  د الوثني

أي أمة .. يد هؤالءماذا ير ..  آل الكتب الدينية ويتفرغ للطعن في القرآن       الذي يتجاهل 
شاآلة      مفكروها تعيسة ، الترجمة    شاء حرب أم أبى       ..الترجمة تفسير   .  على هذه ال

ر   ر ف ره، وهي تغي رآن أو لغي ت للق سير سواء آان نصتف م ادة ال  وخصوصيته، فل
  ! يا، هل يكتب بعقله أم بهواهتأثيرها آالهبات والهدا" حرب"وزع ي

  
  التوراة متنا

الكثير من المعلومات حول              المتن هو    نص الكتاب أو محتواه، ونص التوراة يمدنا ب
 ما سبق، ولو آانت ريخية التوراة، وهي معلومات خطيرة وهامة في دالالتها علىتا

ان   وأشكال المالئكة والجن لك،ألفاظا تتحدث عن عالم الغيب والجنة والنار      ان باإلمك
   . باعتبارها خارج اإلدراك البشري،تمريرها
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ة ضمن اإلدرا   ات داخل ا معلوم ي أعنيه ات الت ة للفحص  المعلوم شري، وقابل ك الب
م          ا، وحك ا، وهي     والدراسة، معلومات محسوسة رآها اإلنسان وأدرآها وحلله  عليه
  .تقع ضمن نطاق إدراآه، وبالتالي يمكن تمييز المعطى البشري منها

ة      تقول: مثال د الرب في            : ٥ - ٣٤: ( التوراة في سفر التثني اك موسى عب فمات هن
 مقابل بيت فغور      ،أرض موآب حسب قول الرب، ودفنه في الجواء في أرض موآب          

    )ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم
ة    السالم   التوراة آتاب أنزل على موسى     ل      ، وهذه الجمل داد لنص طوي  التي هي امت

 التوراتي،  النص حول   ي لتصور هول الفراغ ومساحة الجهالة      تكف ،نهقبلها وجزء م  
ضخموت سؤال ال ا نطرح ال ا دام  جعلن ى طرحه م ه عل ون وأمثال ذي ال يجرؤ أرآ  ال

ة               :يستطعم بكتبه في فرنسا    أين يمكن تمييز آالم الرب من آالم موسى من آالم بقي
واريخ وحقب        ، ثالث في العبارة السابقة  فالمشترآين في تأليف التوراة،       جمل ذات ت

ة  شريتها متفاوت وراة وب ة الت ين تاريخي ا، وف. تب ط بينه اال راب صادر له ن ال م  يمك
  :تحديدها

  .فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب: الجملة األولى
ى      وح إل م ت رب، ول الم ال ن آ ست م ا لي ي أمامن وراة الت ي أن الت ة تعن ذه الجمل وه

ا إلى موسى            فالخطاب هنا ليس خطابا إ     موسى، ه ليس موجه ه     .لهيا، آما أن ا أن  آم
دم                        ة تق ة التالي ليس خطاب موسى نفسه، فهل هو خطاب من حول موسى؟ الجمل

  .إجابة آاألسئلة
  .فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب: الجملة الثانية

حسب قول الرب     -  هيوهذه الجملة يناقض أولها آخر، فكيف تكون توراة موسى          
  . تصف مرحلة تلي موت موسى-

ودفنه في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان   : الجملة الثالثة 
  .قبره إلى هذا اليوم

ا ينكشف رهن دخل البشري أآث وراة الت ة الت ا تنكشف تاريخي ة، وهن ال ( :، في جمل
اريخ ذل       من المتحدث هنا؟   ) قبره حتى اليوم   يعرف أحد  ا ت وم  كم  ؟ وفي أي عام  ؟ الي

   ؟  وإلى أي جيل يهودي ينتمي المتحدث
ا        ة فحصا علمي ا     ،عند فحص هذه الجمل وراة وقائله ول    نجد أن آاتب الت ال يمكن قب

 بالتأآيد ليس و.  حي  أنزلها على موسى وموسى    ن اهللا أل ، على اإلطالق   اهللا فكرة أنه 
  ليس أحدا من       أيضاً آيدوبالتأ .موسى، ألن موسى قد مات ودفن آما يتحدث الكاتب        

ذي         أصحاب موسى الذين آانوا معه     انوا معه هم ال وه في سيناء في         ، فالذين آ ن دفن
ال    ن أصحاب موسى لق ان م و آ ه، ول نوات التي اك؟ : س ه هن سيله ودفن ا بتغ  فقمن

د الي ألصحاب موسى وبالتأآي ل الت ابعين( ليس من الجي ألنهم قضوا سنوات ) الت
اك           سيناء  ليست بالقليلة مع أهلهم في        ًا هن ، وال يمكن    ، وأهلهم قضوا أربعين عام

راً    سى قب ى أن ين صل بأصحاب موس ل مت ا لجي دا  هام ر ج ود آقب د اليه م عن  أعظ
  إذا آان األمر آذلك فإلى أي جيل ينتمي آاتب التوراة؟  .)موسى( أنبيائهم
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دهم ،ه رآ ولم ير من،شخص لم ير موسىإنه المنطق يقول     شخص  .. ولم ير من بع
 .. سحيق عنهم، لدرجة أنه ال يعرف قبر نبي اهللا موسى عليه السالم            ل بزمكان ينفص

سيانه إال                     ان ال يمكن ن د اليهود، وهو مك  في   ال يعرف مكان قبر أعظم شخصية عن
 وبعد انقراض  موسى،عن فترة دفنزمانا ومكانا  هي االنقطاع الطويل ،حالة واحدة

   .ةين موت موسى وآاتب التورا بتلو أجيالأجيال 
ر       ذا  ههناك أآثر من جيل انقرض بعيدا عن قبر موسى مما أحدث هذا الجهل بقب ، وه

م               تاألمر يؤآد أن التوراة آتب     ذين ل  بعد حقبة األسر البابلي، أي بعد عودة اليهود ال
  .من العراق، وهم جيل ولد بعيدا عن مقدساته وقبور أنبيائهيدرآوا موسى 

حتى  آقبر موسى، يته الخاصة لدى آل يهوديت هذه الجهالة في أمر له أهمإذا حدث
ر اليهودي مع بلغت ه غي ساوى في ر مقدس  مستوى يت ة بقب  اليهودي في الجهال

ذاآرة             وخالل   العشوائية والمتراآمة فقط،        آهذا، فكيف بنص منقول عن طريق ال
طهاد    شرد واالض ة بالت ب مليئ ي م ،حق ذوبان ف القوة    جت وال ة ب ر يهودي ات غي مع

خل في الصياغة واإلضافة       دالت جعل التوراة تتسع لقدر آبير من        والبطش،  آل ذلك   
شعبي و      ة واألسطورة   والحذف، واالختالط بالموروث ال سنية أرآون       .الخراف أين أل

  !!!!وحفرياته وهراءه عن آل هذا 
  الجانب األسطوري في التوراة

دة          ت العقي ي نح ساهم ف وراتي، وت نص الت شكيل ال ي ت وة ف طورة بق دخل األس تت
د            الهودية و الي دخل، وبالتحدي  من أول    مسيحية بشكل آبير، وتبدأ بشكل مبكر في الت

ا مجرد ناقل            – أسطرها حيث تقول   وراة، وأن  :  وأرجوا المعذرة فهذه هي صياغة الت
  . في البدء خلق اهللا السموات واالرض -١(
ة-٢ ة وخالي ى ،  وآانت االرض خرب ة وروح اهللا يرف عل ى وجه الغمر ظلم  وعل

  .مياهوجه ال
  . فكان نور، وقال اهللا ليكن نور- ٣ 
  .وفصل اهللا بين النور والظلمةى اهللا النور أنه حسن،  ورأ- ٤ 
ارًا- ٥  ور نه ا اهللا الن يال،  ودع ا ل ة دعاه ا ، والظلم ان صباح يوم ان مساء وآ وآ

  واحدا
  . بين مياه ومياهوليكن فاصًالقال اهللا ليكن جلد في وسط المياه،  و- ٦ 
د             فعم - ٧  اه التي تحت الجل د،         ل اهللا الجلد وفصل بين المي اه التي فوق الجل ، والمي

  .وآان آذلك
  . يوما ثانيًاا وآان صباحوآان مساًء ودعا اهللا الجلد سماًء، - ٨ 
ان  مع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة،              لتجت :وقال اهللا  - ٩  وآ

  .آذلك
سة أ - ١٠  ا اهللا الياب ًا ودع اراً   .رض اه بح اه دع ع المي ك أ .ومجتم ه ورأى اهللا ذل ن

  .حسن
زراً          : وقال اهللا  - ١١  زر ب راً    ، ذا ثمر    وشجر   لتنبت االرض عشبا وبقال يب   يعمل ثم

  .وآان آذلكآجنسه بزره فيه على االرض، 
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زراً        فأخرجت األ  - ١٢  زر ب راً     وشجراً  ، آجنسه  رض عشبا وبقال يب زره    يعمل ثم  ب
  .نه حسنك أورأى اهللا ذل .فيه آجنسه

  . وآان صباح يوما ثالثا وآان مساًء- ١٣ 
تكن أ- ١٤  ال اهللا ل سماء  وق د ال ي جل وار ف ون  ن ل، وتك ار واللي ين النه صل ب ، لتف

  .يام وسنينآليات وأوقات وأ
  .وآان آذلكسماء لتنير على االرض،  في جلد الون أنوارأ وتك- ١٥ 
م   ، والنور األ  لحكم النهار  آبر فعمل اهللا النورين العظيمين، النور األ      - ١٦  صغر لحك

  .والنجوم .الليل
  . وجعلها اهللا في جلد السماء لتنير على االرض- ١٧ 
ور والظلمة،         ولتحكم على النهار والليل    - ١٨  ه      ، ولتفصل بين الن ورأى اهللا ذلك ان

  .حسن
  ) وآان مساء وآان صباح يوما رابعا- ١٩ 

ة تعرض      –اب المقدس    ظ الكت  ا وهي أول ألف     –في الفقرات السابقة      مغالطات علمي
  :المغالطات بالتاليتلك ، وتتلخص  للغرقمصداقية الكتاب المقدس

أن                 )٥(في الفقرة رقم     ذا، وآ ور صباحا، والظلمة مساء هك  بدأت األيام بتسمية الن
  . الكون آوآب واحد

وراة  ا الت ي ذآرته ستة الت ام ال ك األي ساب تل ويم ،احت ان حسب التق ى  آ ومي عل الي
ذه سط ةح األرض، وه ة علمي امغالط ن قبوله د،   ال يمك ق بع م تخل شمس ل ، ألن ال

    .فكيف يكون هناك صباح ومساء
اب المقدس     ة في الكون  ق اهللا الدقي  لسننثالثة  مغالطة علمية    )١١(في الفقرة    ، فالكت
بينما تم خلق الكواآب التي  ، يوم الثالثاء على األرض آان نمو النباتاتيقول أن بدء

ر د تني ا يؤآ وم آم ن المعل اء، وم وم اإلربع شمس ي منها ال ن ض  األرض وم
 .لمةات تحتاج للشمس فكيف تنموا في الظ بوآاي أن النباتالفرنسي موريسالدآتور

اب المقدس يصف      ،خطأ علمي آخر     )١٦(في الفقرة     الشمس والقمر وصفا        فالكت
  : ينفعمل اهللا النورين العظيم: غير دقيق حيث يقول

  . والنجومصغر لحكم الليل، والنور األ ،ر لحكم النهارآبالنور األ
وران، أي    ا ن سبة له ا بالن ر فكالهم شمس والقم ين ال رق ب ارة ال تف  حسب –والعب

ه              –مصطلحات التوراة     أنهما مصدران للضوء، وهنا خطأ علمي ال يمكن أن يقع في
ا مصدر                   ان مزورا، فالشمس  علمي د اهللا إال إذا آ ا   آتاب يقول أنه من عن ور، أم للن

  .انعكاس لضوء الشمسمجرد ف القمرنور 
و   ر ه ارثي آخ أ آ صباح      :خط ق ال الي لخل وم الت ي الي ا ف ر خلق شمس والقم  أن ال

والمساء، وال أدري آيف يتوافق هذا مع سنن اهللا في الكون، فالعلم والواقع يقوالن              
ا شمس  ،لن وع ال د طل ون إال بع ار ال يك ن ال ، أي أن الن أن النه اتج ع ار ن  ،شمسه

األآثر حيرة هنا وتناقضا أن التوراة تصر على تعاقب الليل    .وليس شيئا يحدث قبلها   
ل أن تخلق الشمس والقمر                    ذا وقب ام، هك ة أي ر من ثالث لطات  تلك مغا   .والنهار ألآث
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د    دًا، تؤآ رة ج ة خطي ود وفلكي ت وج اب     تثب ن الكت زء األول م ة الج ي آتاب ل ف  خل
  .لعبث في نصوصهوتؤآد تدخل يد ا )التوراة(المقدس 

   :، فهو في ما يسميه الكتاب المقدسدرجة فاضحة إلى أما ما يناقض العلم
  )شريعة الغيرة(

ر  دس،    نص خطي اب المق ب الكت ن آت سميه م اذا ي ول  وال أدري م ن عق ال أدري أي
ه انيين العرب وخاصة المسيحيين عن ن ..العلم ي غصت أي ون الت  مصطلحات أرآ

ة  سبت(بكلم ورث آالل (و) أم ح نين(و) ةي ن )س سنى  (، أي راءة األل ول الق بروتوآ
ام للخطاب       الوضعية  " و "النقدى  سخافات علي حرب       أين ") العامة أو الظرف الع

د     و زي يس وأب ن أدون ا، أي د فرادته ة وال تفق أثر بالترجم وراة ال تت ول أن الت ح
  :مما يليوطرابيشي 

ا من االستخفاف بعقل المرأة         و،  أمر غاية في التخلف     ارات فيه ا ال  عب   واإلنسان م
ه وشك           : حدود له، وملخص شريعة الغيرة هو      أن الرجل إذا شعر بغيرة على زوجت

م                  شعير، ث فيها مجرد شك، فعليه أن يأخذها إلى القس، وبصحبتها آمية من دقيق ال
اء   ارة عن م ة، وهو عب سقيها شراب اللعن اهن ويكشف رأسها، وي ام الك تقف أم

ذي ال يصدقه إال               وضعت فيه ورقة مكتوب فيها لعنات،      ذا األمر وال  المضحك في ه
انين هو شراب : المج ذا ال ة وشربت من ه رأة إذا آانت مذنب ا ،أن الم إن مرارته  ف

إن   أما األشد إضحاآا فهو أن المرأة إذا آانت بريئة وصادق          .تتورم ويسقط فخذها   ة ف
 .ليس أنا من يقول ذلك، وال الطبري .هذا الماء سيتحول إلى جنين

وراة  ول تالت دد   ق فر الع ي س ى   إذا  (:٥:١٥:Nmف ار عل رة وغ راه روح الغي اعت
ه وهي ليست نجسة                أ ،امرأته وهي نجسة   ، و اعتراه روح الغيرة وغار على امرأت

 وياتي بقربانها معها عشر اإليفة من طحين شعير            ،لى الكاهن يأتي الرجل بامرأته إ   
ا،    ةنه تقدمة غير، وال يجعل عليه لبانا، أل   ال يصّب عليه زيتا    ذّآر ذنب ذآار ت  ، تقدمة ت

 ويأخذ ،ناء خزفها الكاهن ويوقفها أمام الرب، ويأخذ الكاهن ماء مقدسا في إ     فيقّدم
اهن المرأة       الكاهن من    اء، ويوقف الك الغبار الذي في أرض المسكن ويجعل في الم

ذآار التي هي تقدمة                 ،س المرأة  أمام الرب ويكشف رأ     ديها تقدمة الت  ويجعل في ي
ا       ،في يد الكاهن يكون ماء اللعنة المرّ       و ،الغيرة :  ويستحلف الكاهن المرأة ويقول له

لإ ك رج م يضطجع مع ان ل ك  ، وإن آ ى نجاسة من تحت رجل م تزيغي ال ن آنت ل
وني بر ّر، فك ذا الم ة ه اء اللعن ة من م ك  ن إ ولكيئ د زغت من تحت رجل ت ق ن آن
ر رجلك مضجعه،وتنجست  اهن المر،وجعل معك رجل غي ستحلف الك أة بحلف  ي

ين شعبك          :اللعنة ويقول الكاهن للمرأة    ا ب ة وحلف أ   يجعلك الرب لعن الرب  ن يجعل    ، ب
ا،   ك وارم اقطة وبطن ذك س بطن      فخ ورم ال شائك ل ي اح ذا ف ة ه اء اللعن دخل م  وي

ورم           .آمين آمين : فتقول المرأة  .والسقاط الفخذ   ويدخل ماء اللعنة هذا في احشائك ل
   .أة آمين آمين المر:فتقول .البطن والسقاط الفخذ

 ويأخذ الكاهن من يد دخل فيها ماء اللعنة للمرارة، في،ويسقي المرأة ماء اللعنة المّر
  ويقبض الكاهن مام الرب ويقدمها الى المذبح،مة أ ويردد التقد،المرأة تقدمة الغيرة
   .مذبح وبعد ذلك يسقي المرأة الماء ويوقده على ال،من التقدمة تذآارها
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قاها الم ى س إاءومت ة   ، ف اء اللعن ا م دخل فيه ا ي ت رجله د تنجست وخان ت ق ن آان
ا وتسقط فخذها        ة في وسط شعبها، وإ         فتصي  ،للمرارة فيرم بطنه م  ر المرأة لعن ن ل
رة إ      تكن المرأة قد تنجست بل آانت ط         زرع، هذه شريعة الغي ل ب رأ وتحب ذا اهرة تتب

   ).زاغت امرأة من تحت رجلها وتنجست
ذا         أين من يتصدون للتابوهات       انيون العرب من ه  والمقدس، أين المفكرون العلم

المرأة،                  ذا النص ب النص الخطير، أين آتاب دوائر الخوف ألبو زيد من استخفاف ه
ده                    ذي أآدت فوائ ان ال أين نوال السعداوي التي ال هم لها سوى االحتجاج على الخت

ة   الواليات المتح   الصحية آخر التقارير والدراسات العلمية الصادرة من        ،دة األمريكي
  !  أليس سكوت هؤالء مريبًا.  من هذا النصهؤالءأين 

اب ينسب هللا        ومن المغالطات التي   اب يحتوي على     .. ال يمكن حصرها في آت  في آت
ل الكثير من    ادر            هللا   التبجي ار الق رازق المحيي المميت الجب وم ذلك      أن ،الخالق ال  يق

سف   دس بن اب المق ات الكت ة بكلم ل والمهاب ك التبجي ر هللا ذل ي التحقي ة ف  ، غاي
ث  ة، حي ام األلوهي ر،  واالستخفاف بمق ة منحى آخ ذات اإللهي ديث عن ال ذ الح يتخ

مها     ة يرس ى لوح ة إل ذات اإللهي ول ال طوريا، لتتح ى أس صاصومنح ا الق ن ويلونه
ات     والكهنة والكتاب بمشاعرهم ال بوثائقهم، لتكون النتيجة تصادم صارخ بين معطي

   .وراةالعلم والعقل ونصوص الت
شرائع    أألسطورة هنا تخضع الخالق للخالق، تخضع اهللا الذي         ا رسل الرسل وأنزل ال

ديلوجيا،     ا في إحراجات       للمذهب واإلي ا أوقعه ا وال القفز           مم م تستطع الهرب منه  ل
  : على سبيل المثال. عليها

  .هللا وتجسيده في التوراةاتحجيم 
 .ظاهر الحياة عن آل مظهر من ملتبرير تكريس السبت للعبادة فقط، واالنقطاع التام      

ررة وراة مب ول الت وتق سبت  آ وم ال ي ي ة األسبوعية ف سبت (: ن العطل وم ال ر ي اذآ
سابع سبت للرب                وم ال ك، والي ع أعمال ام تعمل وتنجز جمي وآرسه لي، في ستة أي
ذي             إلهك ال تقم فيه بعمل ما، أنت وابنك وابنتك وعبدك وجاريتك وبهيمتك ونزيلك ال

بك، ألن الرب في ستة أيام خلق السماوات واالرض والبحر وجميع ما            في داخل أبوا  
ه  ه ل سبت وآرس وم ال رب ي ارك ال ذلك ب تراح، ول سابع اس وم ال ي الي ا، وف فيه

  )٢٠-الخروج )(
ة،  ذات اإللهي سفا لل ه وصفا م ى آون ذا النص باإلضافة إل ا عن  ه وتجسيما خارج

ي،  و وصف أسطوري إغريق ول واألدب، ه ث اآللالمعق ب   حي ب وتلع ي تتع ة الت ه
ة،                ،وتتزوج وتلد  ة الخرافي ة اليوناني ذيبهم داخل العقلي  وتتمتع بمشاغبة البشر وتع

ين معطي            وراة        هذا النص أوجد تناقضا حادا ب م الحديث وآلمات الت ة   .ات العل  العقلي
حتى تضفي على السبت قدسية          ) السبت (اليهودية تدخلت في النص بإضافة آلمة       

اب     جعلت هللا ذاته عطلة في يوم السبت      ،  فيهاما  توجب توقف الحياة تم     أولى ، فمن ب
ار،   عبه المخت ا ش ا      أن يجعله ائرات، وال إيق سيارات والط دواب وال وب لل ال رآ د ف

وفي   آاتب هذا النص     لكن .للشموع أو المصابيح الكهربائية امتثاال وتأدبا وتعبدا هللا       
ه  ديني وعاطفت رة حماسه ال ةالجياشة يغم ة علمي ي إ رتكب آارث سبب ف قتت  اطس
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ا، و  نص وثائقي تال اقض تثب ه من ن    أن ة ال يمك ة علمي ا لحقيق ا تمام ك تجاهله ، تل
اء خلق السموات واألرض، ألن              الحقيقة تتلخص في    أنه ال وجود أليام األسبوع أثن

د        د إال بع م توج بوع ل ام األس ق، وأي شكل وخل ة ت ي حال ا ف شمس واألرض آانت ال
اخلق ر أي  .هم رى غي ام أخ ا أي ا إنه ذه،امن ول     ه ي ح نص القرآن اء ال د ج ق  وق خل

  :لنص التوراتي من جهتينالسموات واألرض مستدرآا ومعقبا على ا
 .نفي السمة األسطورية عن الذات اإللهية ووصفها بالتعب:  أوال
رقم سبعة غ             : ثانيا ل إن ال ام األسبوع، ب ر أنه يتحدث عن أيام ذات مسافات غير أي  ي

م يحدد              تحدث القرآنموجود بتاتا، ف    عن خلق السماوات واألرض، وعن أيام ستة ل
ا في ستة أيام وما مسنا من   ولقد خلقنا السماوات واألرض وما بينهم     : (ما هي فقال  

ات، واللغوب هو         )٣٨ ق     -لغوب    أي أن اهللا لم يصبه اللغوب الذي يصيب المخلوق
را للجمعة وال للسبت وال        ام    لألحد  التعب، ففي النص القرآني ال نجد ذآ ة أي وال لبقي

ا                   األسبوع،   ام، مم ا والطول تلك األي هو يتحدث عن أيام ستة فقط ولم يحدد ماهيته
يعني أنها ليست أيام األسبوع، والقرآن يشير إلى أن أيامنا على هذا الكوآب ليست                

وم    : (آما يقول  ) وإن يوما عند ربك آألف سنة مما تعدون       (آغيرها، فهو يقول     في ي
  . وهناك أيام أخرى فلكية ال نعرفها).لف سنةآان مقداره خمسين أ

اليوم على            م الفلك الحديث، ف ه عل ا يثبت إذا هناك أيام مختلفة في هذا الكون وهو م
الغ في التفاصيل، والتفاصيل           القمر ليس آاليوم على المريخ وهكذا، أما التوراة فتب

ة،  ات واألحاديث الموضوعة والمكذوب ة والرواي لتفاصيل افسمة القصص الخيالي
م    ل والعل ضة للعق اءت مناق ذلك ج وراة، ول ست من الت وراة لي ي الت ي ف ة الت الدقيق

أين أرآون الذي يردد أقوال المستشرقين ويحتفي بها، ويقول أن  .التجريبي الحديث
رآن نقال عن                     ان الق و آ ا النصان أمامه، ل اب المقدس، هاهم القرآن ينقل عن الكت

رآن ينقل     . التزوير والمغالطات الكتاب المقدس لزادت األخطاء و     إنهم يرددون أن الق
ارن، ألن النقل والتوثيق العلمي  ون النصين لنق نهم ال ينقل اب المقدس لك عن الكت

  .يفضحهم ويفضح إيديلوجيتهم ومواقفهم عند المقارنة
ة التي            في الجانب األسطوري أيضا       ة الخرافي ة      تتن نجد هذه الرواي اسب مع العقلي

ة واإلغ  ة الروماني ة الوثنيةريقي د اهللا وصفاته التي ال      الخرافي افى مع تمجي التي تتن
  :فتحت عنوان آبير هو. وتتنافى مع فكرة الفالسفة عن اهللا تشبه صفات البشر،

  صراع يعقوب مع اهللا
 في  الليل فأخذ امرأتيه وجاريتيه وبنيه األحد عشر – يعقوب –وقام (: تقول التوراة

ه، وبقي يعقوب      وعبر مخاضة يبوق، أخذهم وأ     رسلهم عبر الوادي مع آل ما آان ل
 فصارعه رجل حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه ال يقوي على يعقوب في هذا          ،وحده

: فقال يعقوب   .طلع الفجر فاترآني  : الصراع ضرب حق ورآه فانخلع، وقال ليعقوب      
  ما اسمك؟ : فقال الرجل .ال أترآك حتى تبارآني

 بل إسرائيل، ألنك غالبت     ، يدعي اسمك يعقوب بعد اآلن     ال: فقال. اسمي يعقوب : قال
ت  اس وغلب وب  .اهللا والن أله يعق مك؟ : وس ا اس ي م ال أخبرن ن  : فق سأل ع اذا ت لم
اك    ال            .اسمي؟ وبارآه هن ل، وق ألني رأيت اهللا     : وسمى يعقوب ذلك الموضع فنوئي
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ل عارجا من             .وجها إلى وجه ونجوت بحياتي     ر فنوئي وأشرقت له الشمس وهو يعب
وم،           ذا الي ورك إلى ه ورآه ، لذلك ال يأآل بنو إسرائيل عرق النساء الذي في حق ال

  )ألن الرجل ضرب حق ورك يعقوب على عرق النساء
ذا النص  ىسطورياأله ذي تمت إضافته إل اب المقدس ال   تهور يثبت مدى، الكت

إلى   ة التورا لى الجرأة اإليديلوجية التي حملت آاتب     ، ويدل ع  التدخل البشري السافر  
ه إلى تشكيل             ،  تطويع النص  درجة   اليهود    آلهة آي يصل من خالل آلهة   .. خاصة ب

م  عة له طورة،     ، خاض ذه األس وا ه سيحيين قبل ا أن الم ب هن ن   الغري ا م ا تاله وم
اريخ     مرة أخرى يعيدناولعل إعادة قراءة آخر أسطر القصة      .أساطير  إلى إشكالية ت

   .تدوين التوراة
ورك إلى       لذلك ال : (هذا السطر يقول    يأآل بنو إسرائيل عرق النساء الذي في حق ال

وم ذا الي ظ) ه دما نالح ة عن وم ( آلم ذا الي ى ه رن   ) إل ى الق وم إل ذا الي صل به د ن ق
ذا الجزء من جسد             اطون ه العشرين، نظرا إلى أن اليهود في شريحة منهم ال يتع

و آ                     . الحيوان ه ل ه ليس من بني إسرائيل، ألن د أن آاتب ا أن النص يؤآ ان منهم  آم
لذلك ال يجوز أآل عرق النساء الذي في حق الورك إلى هذا اليوم، لكن الكاتب       : لقال

  .بالتأآيد غير يهودي يكتب آتابا لليهود
ا   ، و تحولت إلى عالم األساطير    أن التوراة    هذه العبارة تؤآد مجددا     نصاً أصبحت   أنه

شريا ل    ب ع آ وى تطوي سخيفة س صة ال ذه الق ه ه ذي تعني ا ال ي  ، وإال فم يء لبن  ش
ذات اإل  ، ابتداء من األرض الموعودة    ..إسرائيل د تمكن يعقوب     وانتهاء بال ة، فق  لهي

 وحصل منه شخصيا على لقب         – تعالى عما يقولون     – من هزيمة الرب     )إسرائيل(
ضا ب   ه تفوي ذ من رائيل، وأخ ود    إس ل اليه شاء، ولع ا ي اس م الم وبالن ل بالع أن يفع

  .هم الحاليةاستلهموا هذا اإلسم المنتصر لدولت
  !إذا وصلت التوراة بالذات اإللهية إلى هذا المستوى، فما الذي تعده لألنبياء

  األنبياء في التوراة
وا النموذج                 د اهللا ليمثل األنبياء يقفون في الصدارة بين البشر، تم اصطفاؤهم من عن

ال وم،  ..والمث ذا المفه م ه وم تحط وراة الي ي،    الت وم النب اول مفه ي تن اقض ف  وتتن
ا ى ) إسرائيل(لتوراة التي رفعت يعقوب ف وة، تهوي إل ى من اهللا في الق ة أعل رتب

دم    .. بآخرين إلى الحضيض   اءً  الكتاب المقدس يق ة،         أنبي  لهم سلوآيات منحطة للغاي
د احيين  هممتق اع الطرق واإلب ة واللصوص وقط ابيين والقتل  آمجموعة من اإلره

ول رؤي        والكذابين والخونة،    اب المقدس      ةوال أدري آيف يمكن قب ة     الكت لهذه النخب
 ال أدري آيف يمررون       ..هذه الكوارث من البشر، وآيف يسكت المفكر العربي على        

اء مجر           وصف أنبياء  مين إلى أناس      اهللا بهذه الوضاعة، وما الهدف من إرسال أنبي
ا،                 !أقل ذنوبا وأخطاءًا؟   م يناقشها المفكر العربي وال يستطيع طرحه  هذه معضلة ل

ادا ا مع ا،   إلنه ة عليه ا أو اإلجاب سيحيون تبريره ستطيع الم سامية، وال ي ى فة لل عل
ا  ال ال الحصر، فالحصر يطول بن ام  سبيل المث ذي ق صة إلسرائيل ال ذه الق أتي ه  ت

  :بمصارعة الرب، لتصفه بصفة سافلة
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   يعقوب وما ألصق به
وب د.. يعق لم  اوال ه وس ود صلى اهللا علي ن  ليه حاق ب ن إس يم، اب ي العظ ذا النب  ، ه

اب              : إبراهيم الذي يصفه نبي اإلسالم بأنه        ريم، يتهمه الكت ريم بن الك ريم بن الك الك
ه                ه وأم ابني ة أبي : المقدس باإلباحية، ويتهم ابنه رابين وهو نبي عندهم بالزنا بجاري

  . أي أن رابين زنا بأم أخويه) دان ونفاتلي(
) بلهة(ين فنام مع وبينما هو ساآن في تلك األرض ذهب راب( :يقول الكتاب المقدس 

  )محظية أبيه فسمع بذلك يعقوب
ة هي في ردة                  هكذا يتم وصف يعقوب وب     را، لكن الكارث ال آثي م يب نظرة عنصرية ل

ين   وا أن رجًال اسمه        فعل راب دما علم ه عن ة    ،)شكيم ( نفسه وأخوت ر مدين  وهو أمي
   )!!دينة(د اغتصب أخت رابين واسمها شكيم ق

د د  سوتها، وجريمة ال يمكن وصفها،         لقد ارتكبوا مجزرة ال حدود لق       وا مدي  لق ة ن خل
ال       شكيم، فقتلوا آل الرجال،        ة من         ،وأخذوا آل النساء واألطف وا مافي المدين  ونهب
الحوهم صغدروا برجال شكيم وآذبوا عليهم، بعد أن  لقد.. أموال وغنم وبقر وحمير

ا اطمأن            افقوا على مصاهرتهم    وو وا وأعطوهم األمان، ولم ر   ا بشرط أن يختتن ألمي
غدروا وخانوا  ف ، قام هؤالء األنبياء بجريمتهم،    )رابين وأخوته (إلى أصهاره األنبياء    

ة        بعد أن    ..واغتصبوا وسرقوا وقتلوا   وا من رجال قري وا،    شكيم آلهم      طلب أن يختتن
دفاع           مباشرة  قام هؤالء األنبياء بغدرهم      ة ال بعد الختان، حتى اليستطيع رجال القري

   .عن أنفسهم
اب المقدس أخالق        هكذا يص   اء   ور الكت ل    ،وممارساتهم األنبي اتهم األسرية    وعالب ق

بعمل ال أخالقي،    أحد أنبيائهم   واالجتماعية، حيث انحدر األمر إلى مستوى يقوم فيه         
ن    ط م ن الح ه م صيرها   وفي ا وم ا وإرادته رأة وحريته ة الم ر، آدمي شيء الكثي   ال

 في قصة     .. تباع وتشترى وتورث    التي قا أشبه بالمتاع و المقتنيات    واعتبارها مخلو 
رى صها أخ ة ملخ اء     : طويل ة أبن ه ثالث ان ل وذا آ مأن يه يله (: ه ان(و) ش ، )أون

ان أن ينجب               يرًا فمات،   وآان عير شر   ،)عير(و ه أون ا مات طلب يهوذًا من ابن ولم
ة المسماة           عن طريق  )عير(نسًال ألخيه    ه األرمل ا بزوجت ار ( الزن ان  فعل أ   ف .)ثام ون

ه ل ه أبي ه، ماطلب ان فأمات ى أون رب عل م ينجب، فغضب ال ه ل اكن ن الثالث وآ ن االب
ر شيله،     فطلب األب من زوجة ابنه أن تبقى عند أه      صغيرًا وهو شيله،     ا حتى يكب له

سكينة   ذه الم أن ه ار(وآ اث ) ثام ة أث ي أو قطع اء منزل ستعملها إال أصحاب إن  ال ي
ة إلى أ          وآأنها حيوان أليف     المنزل،   رة من      و. خرى يجره أصحابه من زريب د فت بع

ه،        الز د الحد   من ماتت زوجة يهوذا وأم أبنائ ه،           وبع ارة زوجة أبن اد ذهب يهوذا لزي
فراودها عن ، فحسبها من البغايا، فغيرت مالبسها ولبست برقعًا وجلست في طريقه      

ه وعصاه  ا خاتمه وعمامت دم له د أن ق ا به،نفسها فقبلت بع م يتعرف  فزن ا وهو ل
د   عليها حتى اآلن،     ة أشهر سمع يهوذا       وبع أمر        أن زوجة     ثالث د زنت ف ه هذه ق أبن

ا،   ذ  بإحراقه د التنفي ه الخاتم والعمامة والعصا   وعن ه أرت ذ    فأحرجت م يستطع تنفي  فل
  ..الحكم فيها
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م على       نبي يمارس الز     .. أنبيائه واليهود عن لمسيحيين  هكذا يتحدث آتاب ا    ا ويحك ن
م سوى الفضيحة التي ارتكبها هو        هذا الحك  من مارسه باإلعدام، واليمنعه من تنفيذ     

   .تلك الفتاة التي حكم عليها باإلعداممع 
   !لذين صنعهم مؤلفوا الكتاب المقدس، وأي وحي يتلقونهأي أنبياء هؤالء ا

اء من آتابنا والذين أزعجونا بالثرثرة عن اآلخر، فأعذرهم، ألنهم مجرد              أما البسط 
  : يتموفي قصة شريرة وأآثر شناعة .ببغاوات

  ث تاريخ داوديولت
ه السالم  )داود (ي من أروع أنبياء بني إسرائيل هو   نب  يصف الكتاب المقدس   ، علي

، ويصف محمد      وأنه تقي نقي   أواب، الذي يصفه المسلمون وقرآنهم بأنه نبي        داود
ه  لم صيامه بأن ه وس صيامصلى اهللا علي ضل ال ان ، أف ث آ ا ويفطر  حي صوم يوم ي

ا والصفات    داوود قائمة  اع،  ئد الشهم الشج  داود القا  ..يوما  .. من اإلنجازات والمزاي
ه      ي  نبي  الكتاب المقدس إلى  يتم تحويله في    هذا النبي العظيم الكريم      رتكب ماال يرتكب

      .أخس المجرمين
ة    صاب والخيان دس باالغت اب المق ه الكت سالم يتهم صالة وال ه ال ة داود علي والنذال

ه   ! وأي جار ذلك الجار       ، جاره  ع جاره ومع زوجة      م  ومع من؟    .والغدر والخسة  إن
   .)أوريا الحثي: (ه اسمهقائد من قواد جيش

اب المقدس  ،)أوريا( قصة داود مع جاره وقائد جيشه        عن د المساء   ( : يقول الكت عن
رأى على السطح      ،   عن سريره وتمشى على سطح القص            قام داود عليه السالم     ف

زوجة ) بتشابع بنت اليحام  (هذه  : فقيلمرأًة تستحم وآانت جميلًة جدًا، فسأل عنها،        ا
ي( ا الحث ا). أوري ادوا به ًال ع ا رس دخل فأرسل إليه سلت وتطهرت، ف ، وآانت اغت

ذلك       ، ثم رجعت إلى بيتها       ونام معها  عليها ه ب وحتى   )وحين أحست أنها حبلى أعلمت
ه من جرم،                 يتمكن داود    ا فعل  من االحتفاظ بزوجة قائده الفاتنة، وحتى ال ينكشف م
دة  ر مكي ة  دب اء المعرآ ا أثن ى زوجه ضاء عل ة للق ل   ،خبيث ن أج شه م ضحيا بجي م

ال داود. شهوته وا : (ق ا(وجه ال شديدًا،  ) أوري ون القت ث يك ى حي وا من وارجإل ع
  )ورائه فيضربه العدو ويموت

ن ماال يتوفر في قاطع طريق قذر، ومع        إن في هذه القصة من النذالة والخسة والجب       
سوبًا لنب          الك ذلك يجعل المسيحيون وآتبة    ان من ي عظيم   تاب المقدس هذا العمل الجب

  :تلك القصة السخيفة أدت إلى آوارث عديدة .آريم آداود عليه السالم
  .أن زوجة أوريا هذه قد أنجبت طفال: الكارثة األولى

ة  ة الثاني فاح   : الكارث ن س ود م ل المول ذا الطف و  أن ه وراة ه ر الت ي نظ ي اهللا ف  نب
 . أي أنها تحكم على سليمان بأنه ابن حرام.سليمان صلى اهللا عليه وسلم

ة   ه وسلم  هو               أن عيسى    : الكارثة الثالث ، من نسل سليمان     بن مريم صلى اهللا علي
ه السالم            أن  والمسيحية تنفي    يكون النبي أو الملك من نسل محرم، وسليمان علي

     . ملك ونبي وعيسى عليه السالم أآثر من نبي بالنسبة للمسيحية
ات أ دي، هل أصيب أين حفري رآون عن هذه الفضائح، أين منهجه العلمي والنق

اره  ه أفك ى علي ل تمل شلل، أم أن الرج ا .. بال رادة ي ن الف ي حرب"أي ذه " عل ي ه ف
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م تسكت عن هذه                            ة، ث د الحقيق د النص ونق ة آتب عن نق القصة، وأنت تكتب ثالث
م تستح فاصن      : هناك حقيقة واحدة لديك هي     . .األساطير والفضائح  ا شئت    إذا ل  .ع م
  .، بل إن أبناء األنبياء لم ينجوا من ذلكهمتلويث ليس األنبياء فقط تم

  .أبناء األنبياء
ه السالم،      في الوقت الذ  ف راهيم علي ه       عاي عاش فيه إب وط علي صره نبي آخر هو ل

اذا يقول               والذي عانى م   السالم، رهم وشذوذهم الجنسي، م ن قومه الكثير بسبب آف
ة        قصة غريبة  الكتاب المقدس عن لوط؟     يذآرها الكتاب المقدس بعد أن دمر اهللا قري

ارة        ،  )قرية قوم لوط  (سدوم على أهلها وهي      يقول الكتاب المقدس أن لوطا سكن مغ
ه ل هو وابنتي ي جب صغرى( ف رى لل ت الكب ا  :فقال ي األرض رجل شاخ أبون ا ف وم

راً    زوجنا على عادة أهل األرض آلهم،       يت يم من    ونضاجعه و   تعالي نسقي أبانا خم نق
  .....وجاءت الكبرى فسقتا أباهما خمرًا تلك الليلة، .أبينا نسًال

امي معه أنت           : وفي الغد قالت الكبرى للصغرى     ضًا ون ة أي يم   ،فلنسقه خمرًا الليل  لنق
  ..... فسقتا أباهما خمرًا وقامت الصغرى .من أبينا نسًال

، وهو أب المؤبيين )موأب(نا وسمته  فولدت الكبرى أب  وحملت أبنتا لوط من أبيهما،      
وم،     ًا وسمته           إلى الي دت إبن ضًا ول و بني عمون إلى      ) عمي بن(والصغرى أي وهو أب

  )اليوم
ه      الكتاب المقدس إبراهيم،    آتاب  ذا يشوه   هك ًا وابنتي هكذا يمزق الكتاب المقدس لوط

ا من      لهاربتين من قرية القذارة سدوم،       ا ،الطاهرتين المؤمنتين   الهاربتين مع أبوهم
ا أبو      ائم الشرك والزنا والشذوذ،   تفشي جر  ال عنهم ل خروجه         فتاتان ق ا النبي قب هم

  .لي بنتان ما ضاجعتا رجال: من قريته المنحلة
م  ذا وبجرة قل اب المقدس آتبنممهك وط النظيف الكت اريخ ل وده  وجه، ينتهي ت

آل ذلك التاريخ المجيد  ينتهي      محاربة الرذيلة،   و  نشر اإليمان والفضيلة   الجبارة في 
  .ارة، بليلة حمراء بالخمر والزنا، والزنا بمن ؟ بابنتيهدعب

 حياد المفكر العربي، ويثير الريبة في سكوته وتجاهله لنقد مكون            ينغص على ومما  
ين العرب            عنصرية  ، تلك ال   هام من مكونات العقل العربي، وتراث عربي يقدسه مالي

ا      ذا الجزء من       التي آتب به وراة، حيث أراد آاتب تلك ا         ه لسطور تشويه نسب    الت
ون ي عم وآبين وبن فاحالم اء س م أبن ة شرعية ، وأنه اء عالق سوا أبن يض، ولي   بغ

ى درجة ت  .ونسب مشرف دين إل ال ال غ برج صرية تبل ن هل العن اء لك شويه األنبي
ه آالم صادر عن اهللا                   ذا الهراء على أن ل ه وأبنائهم وبناتهم، ال أعتقد أن عقال يقب

   .سبحانه
ة   صة التالي ا الق ن    أم ر اإلسالمي م اجم الفك ن ه ل م ون، ولك ة صريحة ألرآ فإدان

ا   ي عناه ة، والت رب، فاألسطورة التالي انيين الع اي. د(العلم اد ) بوآ ن نق ره م وغي
ده                ه ومصطلحاته ونق الغرب بالخيال الشعبي، ال تجد قلمًا عربيا يسلط عليها عبارات

وتزييفه لآلرقام ) (تأم حسب (للمقدس، آنت أتمنى بدال من أن يحرق أرآون نفسه بـ         
رآن ي الق ي ) (ف ي الغرب م التجريب ه للعل شتغل باأل) واتهام ي أن ي ة ف طورة التالي  س

دم       )المقدس(ليكشف لنا ما تقوله حفرياته في        دا  ) علي حرب   (، آنت أتمنى أن يق نق
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اب المقدس               للنص وللحقيقة بتناوله لهذه األسطورة، فهي في نظر البابا وأتباع الكت
 المقدس يحافظ على فرادته   استغفال قرائه بالقول أن الكتاب    ال من   بد) نص وحقيقة (

د ى بع هحت اب   ..  ترجمت ن الكت صًا م صة مقدسة ون ة ق صفحات التالي ي ال أسوق ف
  المقدس، لرجل اسمه شمشون

  شمشون الجبار
وراة         و الجسدية،   إنه ليس بنبي، بل رجل اشتهر بالقوة       اتبي الت شهرته تلك جعلت آ

د        ارقة تضفي على الكتاب المقدس وع      ينعمون عليه بقوى خ    لى بني إسرائيل المزي
ا                  وة آكرامة مقدسة، بينم ه تلك الق من الهيبة، لكن المصيبة أن التوراة تضفي علي
زارع        رق الم سل، يح رث والن ك الح ًا، يهل ريرًا لئيم ان ش ه آ ى أن دل عل ه ت أعمال

ارىء،    سأورد القصة باختصار، ثم أترك ال      . ويحرق حتى الحيوانات البريئة    م للق حك
وأترك للقارىء أيضًا أن يكتشف المزيد من تحيز المفكرين العرب، مع أن في هذه                 

  .القصة من العداء للفلسطينيين الشيء الكثير
وراة   ول الت ى  . ١ (:Jgs:14:1تق شون ال زل شم ة"ون ي  ورأى ام"تمن رأة ف

امرأة في    قد رأيت  :خبر اباه وامه وقال  فصعد وأ ٢ من بنات الفلسطينيين     "تمنة"
وه وامه        ٣لفلسطينيين فاآلن خذاها لي امرأة       من بنات ا   "تمنة" ه اب  أليس   :  فقال ل

سطينيين     في بنات اخوتك وفي آل شعبي امرأة حتى انك ذاهب ل        تأخذ امرأة من الفل
ّي         إياها خذ لي أل     فقال شمشون البيه     الغلف؟ ا حسنت في عين وه        ٤نه م أب م يعل   ول
وفي ذلك الوقت آان    ان يطلب عّلة على الفلسطينيين،      ه آ  الن ،ن ذلك من الرب   وأمه أ 

  ) ٥ الفلسطينيون متسلطين على اسرائيل
اء               ثم تبدأ األسطورة   سينمائية، وتتصاعد األحداث بلق ، ويبدع المخرج في الخدع ال

  .، لتتشقق األساطير وتتشعب بشكل آرتونيشمشون بشبل األسد
ة ت"ى  مه ال فنزل شمشون وأبوه وأ   ( : تقول التوراة  وا الى آروم    "من ة " وأت ، "تمن
، فشقه آشق الجدي وليس في فحّل عليه روح الرب ٦سد يزمجر للقائه وإذا بشبل أ

ل   ا فع ه بم اه وام ر أب م يخب ده شيء، ول زل  ٧ي ي فن رأة فحسنت في عين م الم وآل
ر من     ، وإ   ولما رجع بعد ايام لكي ياخذها مال لكي يرى رّمة االسد             ٨ شمشون ذا دب

ل٩األسد مع عسل ف النحل في جو ان يمشي وياآ ه وآ ى آفي ه عل ،   فاشتار من
ه من جوف األ   ا أن م يخبرهم أآال ول ا ف ه وأعطاهم ه وأم ى أبي تار وذهب إل سد اش

اك شمشون و    ،بوه الى المرأة    ونزل أ  ١٠العسل ان يفعل       فعمل هن ذا آ ه هك ليمة الن
ان  ه     ١١الفتي انوا مع حاب فك ن األص ين م ضروا ثالث ا رأوه اح ا ١٢ فلم م فق ل له
ام الولي  ألحاجينكم أحجية، فاذا حللتموها لي في سبعة أ          : شمشون مة وأصبتموها    ي

، تعطوني ن تحّلوها لي وإن لم تقدروا أ١٣ ثالثين قميصا وثالثين حّلة ثياب عطيكمأ
ه    .نتم ثالثين قميصا وثالثين حّلة ثياب     أ الوا ل ال    ١٤ حاج أحجيتك فنسمعها        :فق   فق

م ل :له ل خرج أآ ن اآلآ افي خرجت حالوة وم، م ستطيعوا .ن الج م ي وا  فل أن يحّل
 تملقي  :نهم قالوا المرأة شمشون    وآان في اليوم السابع أ     ١٥ األحجية في ثالثة أيام   

ا ام          رجلك لكي يظ  سلبونا دعوتمون ار، ألت ئال نحرقك وبيت أبيك بن ة ل ا االحجي هر لن
ه       ١٦ !ال؟ ا آرهتني وال تحبني      :  وقالت  ،  فبكت امرأة شمشون لدي د حاجيت     إنم ، ق



 ٢٦٦

اك        هوذا أبي وأ  : فقال لها ! بني شعبي أحجية وإياي لم تخبر؟      ا فهل اي مي لم اخبرهم
سبعة األ        ١٧ اخبر ه ال ا آانت لهم الوليمة             فبكت لدي ام التي فيه وم       ي ان في الي ، وآ

ه رجال       ١٨ حجية لبني شعبها   ، فاظهرت األ  نها ضايقته السابع أنه أخبرها أل    ال ل فق
ا أجفى        ي شيء أ  أ: بع قبل غروب الشمس   المدينة في اليوم السا    حلى من العسل وم

   .سدمن األ
ه روح الرب        ١٩ رثوا على عجلتي لما وجدتم أحجيتي      لو لم تح   :لهم فقال  وحّل علي

ل لمظهري    وقتل منهم ثالثين رجال   "شقلونأ"لى  فنزل إ  ، وأخذ سلبهم وأعطى الحل
شمشون لصاحبه      فصارت امرأة       ٢٠ بيه وحمي غضبه وصعد إلى بيت أ      .حجيةاأل

  الذي آان يصاحبه
شمشون  ن   وآان بعد مّدة في أيام حصاد الحنطة أ         ١( :Jgs:15:1ثم تقول التوراة    

ا         ال أدخل الى امرأتي إلى حجرته م   ولكن أ . قد افتقد امرأته بجدي معزى، وق ا ل باه
ا فأ      :   وقال أبوها   ٢ ن يدخل يدعه أ  ا لصاحبك   إني قلت أنك قد آرهته ، أليست   عطيته
ا ال ا؟ أخته ك عوضا عنهاصغيرة أحسن منه تكن ل ال لهم شمشون٣ فل  إني :  فق

مسك ثالث     وذهب شمشون وأ  ٤ ذا عملت بهم شرا   بريء اآلن من الفلسطينيين إ 
 بين آل ذنبين في     ، ووضع مشعال  ،لى ذنب ، وجعل ذنبا إ   خذ مشاعل ، وأ مئة ابن آوى  

ط م أ٥، الوس اراً    ث شاعل ن رم الم سطين  ، وأض ين زروع الفل ا ب أحرق يينطلقه ، ف
ون  األ روم الزيت زرع وآ داس وال سطينيون  ٦  آ ال الفل ذا؟  : فق ل ه ن فع الوام  :فق

ي    ،شمشون ه وأ        صهر التمّن ه أخذ امرأت ا لصاحبه،   ، ألن سطينيون     عطاه  فصعد الفل
د       ولو فعلتم هذا   :  فقال لهم شمشون    ٧ باها بالنار وأحرقوها وأ  ، فاني أنتقم منكم وبع

ّفأ ذ    ٨ آ ى فخ اقا عل ربهم س زل وأ   وض م ن ا، ث ربا عظيم ي شق صخر   ض ام ف ق
يطم" سطينيون ٩ "ع ي لحي   وصعد الفل وا ف وذا وتفّرق ي يه وا ف ال ١٠ ونزل   فق

ا          صعدنا لكي    : لماذا صعدتم علينا؟ فقالوا   : رجال يهوذا  ه آم نوثق شمشون لنفعل ب
ا ل بن ّق صخر   ١١ فع ى ش وذا ال ن يه ل م ة آالف رج زل ثالث يطم"  فن الوا "ع  وق
ا؟              أما عل  :لشمشون اذا فعلت بن ا، فم ال لهم   مت ان الفلسطينيين متسلطون علين  :فق

م  ت به ذا فعل ي هك وا ب ا فعل ه١٢ آم الوا ل د  :  فق ى ي سلمك ال ك ون ا لكي نوثق  نزلن
ال لهم شمشون      .الفلسطينيين م أ      : فق وا لي أنك تم ال تقعون عليّ      احلف فكلموه   ١٣ ن

ائلين ال، : ق دهم   آ ى ي سلمك ال ك ون ا نوثق تال ال ،ولكنن ك وق اوثقوه  .نقتل ين ف بحبل
صخرة  ن ال دين واصعدوه م اء إ١٤ جدي ا ج ى  ولم ي"ل سطينيو صاح"لح ن  الفل

ان اح         ،فحّل عليه روح الرب    .للقائه ار    فكان الحبالن اللذان على ذراعيه آكت رق بالن
، فمّد يده وأخذه وضرب به الف    ووجد لحي حمار طرّيا١٥فانحّل الوثاق عن يديه     

ار قتلت الف رجل      بلحي حمار آومة آومتين،      :   فقال شمشون   ١٦رجل   بلحي حم
م   ١٨" رمت " من يده ودعا ذلك المكان       "اللحي"  ولما فرغ من الكالم رمى        ١٧  ث

ذا الخالص العظيم               إ: عطش جدا فدعا الرب وقال     دك ه د عب د جعلت بي ن ، واآل نك ق
ة التي في      ١٩ أموت من العطش وأسقط بيد الغلف        فخرج  "لحي "  فشّق اهللا الكّف

انتعش،       منها ماء  وري التي في             ، فشرب ورجعت روحه ف ذلك دعا اسمه عين هّق ل
   يام الفلسطينيين عشرين سنة  وقضى إلسرائيل في إ٢٠إلى هذا اليوم " لحي"
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وراة   ١ م ذهب شمشون الى غّزة و          ١: (ثم تقول الت دخل     ث ة ف اك امرأة زاني رأى هن
ا، فأ      قد أ :   فقيل للغّزيين   ٢اليها   ه           حا تى شمشون إلى هن ل آل ه اللي وا ل ه وآمن طوا ب

ّزيين   فقي  ٢عند ضوء الصباح نقتله     :  فهدأوا الليل آله قائلين    ،عند باب المدينة   ل للغ
ة           قد اتى شمشون الى هنا،       اب المدين د ب  فهدأوا   ،فاحاطوا به وآمنوا له الليل آله عن

دي  امرأة في وا   نه احب  وآان بعد ذلك أ    ٤عند ضوء الصباح نقتله     : آله قائلين الليل  
مها   ورق اس ة"س ا أ ٥" دليل صعد إليه ا   ف الوا له سطينيين وق اب الفل ه :قط  تملقي

عطيك آل واحد  فن،ذالله، وبماذا نتمكن منه لكي نوثقه إلوانظري بماذا قوته العظيمة
ضة  اقل ف ة ش ا ومئ شون ٦ الف ة لشم ت دليل ة أ:   فقال ك العظيم اذا قوت ي بم ، خبرن
ك؟  ق إلذالل اذا توث شون  ٧ وبم ا شم ال له سبعة أ: فق وني ب م  إذا أوثق ة ل ار طري وت

سطينيين سبعة            ٨ .صير آواحد من الناس    ، أضعف وأ  تجف ا اقطاب الفل   فاصعد له
ا          ه به م تجف فاوثقت دها في الحجرة،      ٩ اوتار طرية ل ه   والكمين البث عن  :فقالت ل

ل المشاقة إ            .ن عليك يا شمشون   الفلسطينيو ا يقطع فتي ار آم ار      فقطع األوت ذ شّم الن
اخبرني  ها قد ختلتني وآلمتني بالكذب،      :   فقالت دليلة لشمشون    ١٠ م قوته ولم تعل  ف

صير  إذا أوثقوني بحبال جديدة لم تستعمل أضعف وأ         :فقال لها  ١١ اآلن بماذا توثق  
اس ن الن د م دة ١٢ آواح اال جدي ة حب ذت دليل ا، وأ  فأخ ه به ه،وثقت ت ل :  وقال

ا شمشون     الفلسطينيو ا عن ذر    رة،     والكمين البث في الحج        .ن عليك ي ه  فقطعه اعي
يط ة لشمشون١٣ آخ ت دليل أ :   فقال ذب، ف ي بالك ي وآلمتن ى اآلن ختلتن خبرني حت

 .  فمكنتها بالوتد   ١٤ سي مع السدى  إذا ضفرت سبع خصل رأ    : فقال لها  .بماذا توثق 
ه  ت ل شون  :وقال ا شم ك ي سطينيون علي سيج     . الفل د الن ع وت ه وقل ن نوم ه م فانتب
د         .حبك وقلبك ليس معي        تقول أ  آيف:   فقالت له   ١٥ .والسدى هوذا ثالث مرات ق
وم           ١٦ ي ولم تخبرني بماذا قوتك العظيمة       ختلتن ا آل ي ا آانت تضايقه بكالمه ، ولم

ا             ١٧لى الموت     وألّحت عليه ضاقت نفسه إ      ال له ه وق ا آل قلب م يعل     :  فكشف له  ل
وتي وأضعف     م ارقني ق ت تف ان حلق ي، ف ن بطن أم ذير اهللا م ي ن وسى راسي الن

ه ارسلت فدعت            ١٨ حد الناس ر آأ وأصي ا بقلب  ولما رأت دليلة انه قد اخبرها بكل م
ا   .اقطاب الفلسطينيين وقالت اصعدوا هذه المرة فانه قد آشف لي آل قلبه            فصعد اليه

ا ودعت رجال          ١٩ الفلسطينيين واصعدوا الفضة بيدهم   اقطاب   وانامته على رآبتيه
ه     وابتدأت باذالله وفارق   ،وحلقت سبع خصل رأسه    سطينيون   :وقالت  ٢٠ته قوت  الفل

م            : فانتبه من نومه وقال    عليك يا شمشون،   م يعل تفض، ول أخرج حسب آل مرة وأن
هأ د فارق رب ق ه٢١ ن ال وا عيني سطينيون وقلع ذه الفل ّزة،  فأخ ى غ ه ال وا ب ،  ونزل
 وابتدأ شعر راسه ينبت        ٢٢  وآان يطحن في بيت السجن     ،وثقوه بسالسل نحاس  وأ

داجون      ما اقطاب الفلسطينيين فاجتم   أ  و  ٢٣ ن حلق بعد أ  عوا ليذبحوا ذبيحة عظيمة ل
د دفع إ    :  ويفرحوا وقالوا  ،لههمإ دنا شمشون عدونا       ق ا لي ا رآه الشعب       ٢٤ لهن   ولم

ذي خرب أ            : نهم قالوا مجدوا إلههم أل   دنا عدونا ال ا لي ا     قد دفع إلهن ر قتالن  رضنا وآث
دعوا شمشون        ادعوا شمشون :   وآان لما طابت قلوبهم أنهم قالوا       ٢٥ ا، ف  ليلعب لن

ين األ    وه ب امهم وأوقف ب أم سجن فلع ت ال ن بي دة عم الم  ٢٦م شون للغ ال شم   فق
ا       : الماسك بيده  ا ألستند عليه ائم عليه ان   ٢٧دعني ألمس األعمدة التي البيت ق وآ
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ع أ       ،البيت مملوءا رجاال ونساء    اك جمي ان هن سطينيين وعلى السطح         وآ قطاب الفل
 :  فدعا شمشون الرب وقال٢٨مرأة ينظرون لعب شمشون الف رجل وانحو ثالثة آ

ة واحدة عن عينّي     فانتقم نقم  ،يا سيدي الرب اذآرني وشددني يا اهللا هذه المرة فقط         
  وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين آان البيت    ٢٩من الفلسطينيين   

 لتمت  : شمشون   وقال  ٣٠ليهما الواحد بيمينه واخر بيساره      قائما عليهما واستند ع   
قطاب وعلى آل الشعب     فلسطينيين، وانحنى بقوة فسقط البيت على األ       نفسي مع ال  
  )، فكان الموتى الذين أماتهم في موته أآثر من الذين أماتهم في حياتهالذي فيه

وني        الخرافة -هذه القصة    اء، وإال      ال تصلح حتى لمسلسل آرت ال تنضح بالغب  لألطف
وراة شمشون ز       ر النساء   فكيف تعتبر الت ل   و  الغبي  ي اذب     والقات د الك .. المفسد الحاق

   !! متى ما شاء وأرادآيف تصوره على أنه قديس تحل عليه روح الرب
فشّق اهللا الكّفة   : (أما ما يكشف اختالق هذه القصة فهو قول الراوي يا سادة يا آرام            

ذلك دعا اسمه             " لحي"التي في    فخرج منها ماء، فشرب ورجعت روحه فانتعش، ل
ي ع ي ف وري الت وم" لحي"ين هّق ذا الي ى ه ة )إل وم" إن آلم ذا الي ى ه ي " إل تعن

ي   ا يعن ة، مم ين الحدث والرواي سنوات ب رون وآالف ال ال عشرات الق ة إدخ إمكاني
ن    ث ال يمك ا بحي دماجها معه م ان وراة، ث ائق الت ى وث شعبية إل سرب األسطورة ال ت

ائق       ا الهدف من تلك الرواي            .فرزها عن تلك الوث م م ل         ث ا والقت ة التي تنضح بالزن
ات اءوالتخريب والمبالغ سطيني   والغب ل ألف فل ، لدرجة أن شمشون اليهودي يقت

ى     ه أو حت سيفه، أو رمح تلهم ب ه ال يق ا أن سلحًا، المضحك هن ضهم م ان بع ا آ ربم
ك      ر إضحاآًا فتل ا األآث ه، أم م فك ه عظ د أن ار، وأعتق م حم ل بعظ ي، ب ه اآلل رشاش

ا     اصطياد وبيده  ه استطاع لوحده    المهزلة التي تقول أن    ة، مم ثالثمائة سبع في البري
م                      بعض، ث ا ب ال يمكن فعله ولو آانت داخل حضيرة مغلقة، ثم يتمكن من ربط أذياله
سباع بخط مستقيم أو حتى متعرج                      وضع المشاعل بين تلك األذيال، ثم سير تلك ال

تخلص من   نحو األمام والنار تأآل أذيالها، وبدال من أن تلتف حول نفس   ها محاولة ال
بعض،                      ر بعضها اآلخر ب ال، ويتعث ر بعضها بالحب دال من يتعث اللهب العالق بها، وب
ذ المهمة                        ام بانضباط لتنف وبدال من أن تتحول إلى آومة من اللهب تسير نحو األم

  .الخارقة، فتحرق زروع الفلسطينيين
ان يمسك بجه                   د أن شمشون آ تحكم عن   أنا أجزم أن من يقرأ هذه القصة يعتق از ال

د  ونترول (بع وت آ ول      ) الريم ين حق يرها ب يم س ات وتنظ ك الحيوان ضبط تل ل
  .يالظلم اليهود للفلسطينيين، حتى في الخرافات .الفلسطينيين

ا افة عقل مفكر عربي، ال ب     ألم تثر هذه الخر    ات العقل        ل دراسة    كونه مكون من مكون
ي  دس(العرب اب المق دفاع   ) الكت ة وال اب الحمي ن ب ن م نولك سطينيين، ع  الفل

     .  ال يستحقون ذرف دمعة عليهم الذيننجرميموتصويرهم آال
 بتقويض األلوهية، وتدمير النماذج البشرية العظيمة، وال           ال يكتفي الكتاب المقدس   

دما   . بل يتمادى إلى تدمير الواقع   ، آما مر معنا    النماذج السيئة والمنحطة   بإعالء فعن
اب المقدس    تعاطيننتقل   ائج       المع     الكت ا نخرج بنت ا       مرأة، فإنن ة ال يمكن معه    آارثي

احترام               ا ب اب   ،للمرأة أن تعيش آإنسان سوي، وال يمكن للرجل أن يتعامل معه  فالكت
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ا                  ا وعلى من يحيطون به وهي أشياء   . المقدس يحول حياة المرأة إلى جحيم عليه
ا،             ائج ال   محرجة وخطيرة ال أدري آيف تغاضى عنها المفكر العربي وأهمله  تقل    نت

راءة العقل                     ا لمن يتبجحون بادعاء ق ه عن إحراجه في إحراجها لمن عمن يعتنقون
  .والتراث العربيين

  
  ر ال ينضب للشروردالمرأة في الكتاب المقدس مص

ذائفهم في وجه النص          إلطال  ،الفوهة التي يستخدمها المفكرون العرب    .. المرأة ق ق
ع والفقاإلسالمي اء والمجتم رأة. ه والعلم دما قرأ.. الم اب المقدس عن ي الكت ا ف ته

على المفكرين العرب الذين  ليس على من آتب الكتاب المقدس، بل        .. شعرت باألسى 
ا ا وعن حقوقه ي ضجيجا عنه ا العرب وا و ..مألوا عالمن م اخترق دعون أنه ذين ي ال

دة     و  وطرابيشي وعلي حرب       أين أرآون وأدونيس       . التراث وقرأوه قراءة جدي وأب
رهم من هذ       راث  زيد وغي د         !!  ا الت و زي د أب م ينتق ا، أول ا عربي ر   أليس تراث في دوائ

  ) الكتاب المقدس(خوفه من نقل من المفسرين قصة آدم وحواء من 
ا من      آيف يشير بسرعة الضوء للكتاب المقدس، بينما يلتف     ة حول من نقله آالحي

سرين؟ صدر    !!المف د الم وعية نق ن الموض يس م لي أل ة   األص شفه وتعري  وآ
ون  ) الناقل للكفر جرم الكافر   ( بدال من تحميل     مصداقيته، ناقل الكفر    : (أوليسوا يقول
  .  ، أي فكر أسود هذا الذي يتجاهل المنبع لينشغل بالمجرى)ليس بكافر

دمها    ذا يق ذر، هك وان ق رأة حي دس(الم اب المق رأة ..)الكت ة   الم ن الدرج وان م حي
 قذارة يصعب التخلص    ، لكنها قذارة تماما رسمها آال فهو ي   في ذلك،  ال أبالغ لعاشرة،  ا

امرأة     والتطهر منها، مما ألقى بظل ثقيل على آل ما يتعلق بالمرأة           ،  وآل من يتعلق ب
وجعلها تعيش في ظل تلك النصوص آالف السنوات حياة مليئة بالعقد والذنوب التي         
دى المرأة المسيحية في                      ا ل لم ترتكب منها شيئا، وهو ما ولد أيضا انعكاسا متطرف

ا                  رفضها   ك، فهي تمارسها وم للمقدس، وفي ممارستها الواسعة لالنحالل والتهت
ستيرية ودون تعقل، وال يمكن تحميل المرأة أو المجتمع المسيحي    يزالت بطريقة ه  

صوص      رأ ن ن يق سلوآيات، فم ك ال ب تل دس (ذن اب المق صاب   )الكت رأة ي ن الم  ع
يال ون   بالذهول والدهشة من تطرف األحكام التي تجلد الم        سنوات    رأة ل ارا آالف ال .. ه

 في آل ممارساتها المنحرفة، بل إن مجتمعا تسود فيه تلك إنني أجد للمرأة ألف عذر
  .  مجتمعا مريضا– في نظري – النصوص وال تسود فيه تلك الممارسات يعتبر

 وأصمنا ضجيجهم حول قضايا       ،أزعم أن آل العلمانيين العرب الذين أعمانا غبارهم       
المية رأ،إس اب الم ل آحج ة الرج رى، ال ،ة وقوام ة الكب رأة والوالي راث الم  ومي

آوارث ال تليق     يعرفون شيئا عما جاء عن المرأة في الكتاب المسيحي المقدس من            
ة                     واع التزييف والخيان انوا يعلمون فهم يمارسون أحط أن ا إن آ  ،حتى بالبهائم، أم

دعون       دة، فـ       تجاه تراثهم الذين ي راءة جدي ه ق اب المقدس   (قراءت راث عربي     )الكت  ت
   .قل العربي اليوم وليس القرآن فقطومكون رئيس من مكونات الع

 ليحكم القاريء العربي على ،سأنقل نصوص الكتاب المقدسمثلهم لن أآون إنشائيا 
يس و  ون وأدون ي حرب و سكوت أرآ شي وعل انيين  طرابي رهم العلم د وغي و زي أب
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ذرو         راث ن ين أي ت راث ليتب راءة الت دعون ق ه، وأي  العرب، ومن ي ا أنفسهم لقراءت
  .   تراث قرروا السكوت عنه، أو الخوف منه

التوراة الت     ة، ف  كتفي يقدم الكتاب المقدس المرأة على أنها مخلوق بشع وشرير للغاي
    . من الجنة ارتكاب الخطيئة األولى، وسببا في الخروجبجعل المرأة هي السبب في

ة ، حيث تقول      المرأة هي أول من عصى اهللا ، وهي سبب خرو      – ١ ج آدم من الجن
دة لألآل وأ     ( :٣:٦: Gnالتوراة في سفر التكوين    رأت المرأة أن الشجرة جي ا  ف نه

ا                 ا وأآلت وأعطت رجله بهجة للعيون، وأن الشجرة شهّية للنظر، فأخذت من ثمره
ه في حق البشرية،                    )أيضا معها فأآل   ا ارتكبت لذلك حول حياتها إلى جحيم نتيجة م

 أول من نزل به عقاب اهللا باالشتراك مع الحية، بسبب أآلها            –ن   قبل الشيطا  –وهي  
شهرية     دورة ال ا ال ة ، وم رة المحرم ن الثم يض(م ن اهللا  ) الح اب م ي –إال عق   ف

ا،             –تصور من آتب الكتاب المقدس       ا له ا عقاب ا وحمله  على فعلها ، بل جعل والدته
  .ي نظر الكتاب المقدسبل إن سيادة الرجل وقوته ما هي إال عقوبة ثالثة للمرأة ف

ألنك فعلت : فقال الرب االله للحّية(  :٣:١٤: Gn: تقول التوراة في السفر السابق      
ة،         هذا ملعونة أنت من جم     ع وحوش البري لى بطنك تسعين    عيع البهائم، ومن جمي

  )يام حياتكوترابا تأآلين آل أ
ك،        (: تقول التوراة ثم   الوجع وقال للمرأة تكثيرا أآثر أتعاب حبل دي  ب لى  ن أوالدا، وإ   تل

  )رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك
ومدى  مكلف يستحق التقدير واالحترام،     إلى واقع المرأة آمخلوق     عندما نتحول   أما  

ا تمارسه من أنشطة       معتعاطي الكتاب المقدس   ا وم ه يتحول إلى    ، نجد  يومياته أن
رام  ما يبرر هذا السجن، فهو ال ي  المرأة ال تجد     .سجن آريه للمرأة   ضفي عليها االحت

ه الرجل، المرأة        اب   جد الت أو الرعاية، أو حتى الحماية في عالم يتسيد في  داخل الكت
ات،       المقدس   ذا           عن أرض تصلح لحياة طبيعية آسائر المخلوق شاز في ه م ن ا نغ إنه

ور       لمشاآلها االجتماعية والنف    حلوال العالم المتناغم، ال تجد فيه     سية، فضال عن العث
رًا، وفي        المرأة  مانية تلقي فيها همومها اليومية، ستبحث       واحة إي  على رًا ومري  آثي

م             مل تفحم على أرض       عن أ  .. النهاية ستكتشف أنها آانت تبحث عن وهم، عن حل
دس اب المق ر  الكت و س ذا ه ل ه داد   ، ولع وق أع داد تف الم بأع رأة لإلس اق الم اعتن

  .الرجال
د         بين آلمات مقدسة     ، نفسها أين تجد المرأة المسيحية    ا عن اقتالع عينه ا ب ما  تطالبه
ا، و ى يعجبه ى فت صابها، آلمات تنظر إل تم اغت دما ي ا عن م بقتله ين تحك قصص وب

اف،     ا والعف ارة فيه رق الطه اء     تح ن األنبي ة م ا العظيم رق رموزه اتوتح  هموبن
ا ذف ؟ئهموأبن ات تق ساء  آلم ال والن م الرج ذه األرض   ، أعظ ى ه وا عل ذين عاش  ال

دعار ة وال لغتصاب والة واالبالخيان ي، و الخلتحل اءتصف ق ات األنبي  الطاهرات بن
ا            المؤمنات با  ل معان واتي عانين مث ائهن في     تلشبق والخنا واالنحطاط، وهن الل  آب

  . والتوحيد للعالم آله والطهارةسالة الوعيالمجتمع وحمل رالرقي بمحاوالت 
ام التناق       لن تترد في طرح تساؤال     الفتاة المسيحية  ا أم ذفها     ضاتتها وحيرته  التي تق

ا    ين أمواجه وراة ب ا،      الت ا وروحه رة التي تتجول في عقله د  ، والحي نهارت تلك   الق
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ا أن ت   ن حقه ا، وم ام عينيه اذج أم ا  النم ب منه ا طل دود آلم تج دون ح  رفض وتح
اف اء أو العف ال ،الحي ا ب ي عالقاته ة ف ى العقالني ا  أو حت ل وعالقاته ر، ب جنس اآلخ

اة    .المثلية وم المسيحية    الفت وم      ،الي م          حق تطرح ..  وفي آل ي ا في ممارسة عمل ل ه
ه   ورع عن اءيت دس أنبي اب المق اتهم الكت ويح      وبن ن التل ف ع س أن يك ى الق ، فعل

اء عند الناس من    بأفضل وال أعظم عند اهللا و      ، فهي ليست  بالفضيلة أو الخطيئة    أنبي
دس  ه المق اتهمآتاب ا  ..  وبن ه بقوله ا تحرج ر:إنه ال   مى أالت ؤالء الرج ه ه  ا يفعل

  ؟المقدسون، وما تفعله بناتهم
ان هؤالء األطهار      ومضرب األمثال،اإللهام والقدوةإذا آان هؤالء هم مصادر   إذا آ

زواتهم،         لم ي  روا في مقاومة ن اة المسيحية     فمن   فك  محيط   التي تعيش في      هي الفت
  !؟ وماعجزت عنه ابنة نبي،عنه نبي ماعجز  آي تقاوماإلباحية الملتهب

صاعق   وي آال ؤال يه ى رؤوس س صامتين   ة عل ائفين وال رب الخ رين الع المفك
آمرين شلل،  والمت صيبهم بال ذف ب، ي ين الع يق ي ع م ف فةه ا  اص ة، أم ب الظلم  وقل

ساؤل المسيحية ن                 :سهاف السؤال األآثر تدميرا لما بقي من قدسية للتوراة فهو في ت
ا   واإلجابة ال يمكن أن تنجوا من تقديم ا؟مكن أن يكون هذا النص إلهياهل ي  لعزاء لم

  .تاب المقدس من مصداقيةتبقى للك
ا سأذآره          إذا اجتمع هذا التساؤل      اب المقدس         العنيف والملح مع م ام الكت  من أحك

ة      منذ خلقها وحتى مماتها مخ     المرأة   التي صنفت  ا للغاي د   لوقا شريرا قذرا ومتخلف ، ق
ذا آ          ه         يقول المفكر العربي أن ه ديلوجي سخيف ال يلتفت إلي نصوص   لكن ال   .الم إي

  :ت العقل العربيالتالية تبين جهل المفكر العربي بنصوص تعتبر أحد مكونا
  المرأة مصدر للنجاسات في الكتاب المقدس

ا                     في الفقرات السابقة حكمت التوراة أن دم الحيض هو عقاب من اهللا للمرأة، ألنه
ا وحرضه على األآل من تلك الثمرة، لكن المصيبة هي أن                         هي من أغوى زوجه

زول أشد وأقس                 العقا د الن ا يحدث بع ل إن م دم، ب زول ال ى، حيث  ب ال يقتصر على ن
ذارة   ى ق رأة إل ول الم ا، أو   تتح ل معه ا، أو األآ وم معه سها، أو الن وز لم ال يج

ا أن  ا ال يجوز له ًا، آم و آانت أم ا ول ا أو التعامل مع أدواته مصافحتها، أو تقبيله
  ... قبله ولو آان طفلها وإالتلمس أحدا أو تلمس أدواته، أو تأآل معه أو ت

ة      ة معنوي ي نجاس ل ه ة ب ست معنوي ته لي سا، ونجاس صبح نج سها في ن يلم ا م أم
زول إال     ة وال ت ك النجاس ذهب تل ث ال ت ر، حي دث األآب وع الح ن ن ا، وم ة مع ومادي

طفلها أو باالستحمام وغسل الجسد آامال، فمثال لو لمست المرأة وهي فترة الحيض 
، وال بد من غسل جسده بالماء آي يتطهر من نجاسة                 نجسارضيعها، فإنه يصبح    

أمه، ولو قامت أمه بغسله لظل الطفل نجسا، لذلك فال بد أن يقوم شخص آخر بتلك          
زوج فهو يعيش     . العملية، وحتى لو استحم فيبقى نجسا حتى تغيب الشمس              ا ال أم

أو التعامل  مصيبة ما بعدها مصيبة حيث ال تسمح له التوراة بلمس زوجته أو النوم    
  . أين العلمانيين العرب عن هذه الكوارث.. يالها من آارثة!! .وال تلك الفترة طمعها

 وآان سيلها دما في لحمها      واذا آانت امرأة لها سيل    (: ١٥:١٩:Lv: تقول التوراة   
  ) وآل من مّسها يكون نجسا الى المساء،يام تكون في طمثهافسبعة أ
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And if a woman have an issue, and her issue in her flesh be 
blood, she shall be put apart seven days: and whosoever 
toucheth her shall be unclean until the even   

  المرأة تنجس غير البشر
ل     ال ، ب ة تنجس الرجال واألطف وراة بجعل المرأة المسيحية واليهودي ال تكتفي الت

ادرة على جعل آل شيء       و لمست عصفورا لصار نجسا     المرأة ق و نجس، فل ، ول
ست    نجسةالجميلة  مست وردة ألصبحت تلك الوردة      ل انا جميال ألصبح     ، ولو ارتدت ف

ة األشياء آالكراسي والطاوالت           ، والشيء نفسه ين   فستانا من نجاسة   طبق على بقي
  ...و ...والطائرات والقطارات ووالكوؤس والمالعق والسيارات 

ول دس يق اب المق ون   ( :١٥:٢٠:Lv : الكت ا يك ي طمثه ه ف ضطجع علي ا ت ل م وآ
  ) وآل ما تجلس عليه يكون نجسًا،نجسا

And every thing that she lieth upon in her separation shall 
be unclean: every thing also that she sitteth upon shall be 
unclean  

صور وضع األجهزة مع       ت  أن ي  ،وللمفكر العربي المغرق في الجهل بهذه النصوص       
ة                 ا ة الطواريء، أو غرف لطبيبة التي تمر بالدورة الشهرية في عيادتها، أو في غرف

    . حتى في داخل بيتها، أوالعمليات
  المرأة جسم مشع بالنجاسة

ر        تها ذات أث ل إن نجاس سة، ب سة منج رأة نج ل الم دس بجع اب المق ي الكت ال يكتف
ز بعدي  اء أ، أي أن نجاستها ال ت شامبو ول بالم صابون أو ال دات ،و ال  أو حتى المبي

زة    النجاسة التي تترآها    الحشرية، ف  اراً       لد المرأة المسيحية مرآ ا آث د  رجة أن له  تمت
ه ألصبح   ، فلو جلس  بالتالمس، حيث تنجس آل من لمسها      الزوج على سرير زوجت

سا سا      ، نج صار نج سها ل سيارة نف ي ال ب ف سه أو رآ ق نف ن الطب ل م و أآ ، أو ول
ه أو قلماستخدم ا ب سماعات زميلت ه لطبي ذي أمسكت ب اب ال ا أو أمسك بالب ، أو ه

فبم يفسر العلماني العربي جهله بهذا البؤس       . صبح نجسا قدمت له تقريرا أو آتابا أل     
  .الذي يخيم على المرأة المسيحية

وراة  لتقو  ه ويستحم بماء         ( :١٥:٢١:Lv : الت وآل من مّس فراشها يغسل ثياب
ه ويستحم           اءويكون نجسا الى المس     ه يغسل ثياب ، وآل من مّس متاعا تجلس علي

  )بماء ويكون نجسا الى المساء
And whosoever toucheth her bed shall wash his clothes, and 
bathe himself in water, and be unclean until the even.    
And whosoever toucheth any thing that she sat upon shall 
wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean 
until the even  

هل الشمس  ف،  آخر هو غروب الشمس    بد من شرط     ال بل   ،حمام ال يكفي  تأي أن االس  
ا         يتجاوز حدود العقل والمنطق، و    أما ما    !للنفاياتمقلب   زل به ما يسحق المرأة وين
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ات فهو في ق     إلى درجة أسفل من د     وراة  رجة النفاي ان  ( :١٥:٢٣:Lvول الت وإن آ
ذي هي جا       على الفراش أ   دما يمّسه يكون نجسا إ            و على المتاع ال ه عن سة علي لى  ل

  )المساء
And if it be on her bed, or on any thing whereon she sitteth, 
when he toucheth it, he shall be unclean until the even 

  
  حائضامرأة إلى المرأة قادرة على تحويل الرجل 

ل المرأة المسيحية إلى مأساو          ال تكتفي التوراة ب    ل إن  تحوي اة    ، ب المرأة تحول حي
اني من                دم المرأة الرجل إلى مأساة، ف     إذا أصاب الرجل يحول الرجل إلى حائض يع

  . سبعة أيامالنجاسات
ان        وإ( :١٥:٢٤: Lv: تقول التوراة    ا رجل فك ه يكون       ن اضطجع معه ا علي  طمثه

  )وآل فراش يضطجع عليه يكون نجسابعة أيام، نجسا س
And if any man lie with her at all, and her flowers be upon 
him, he shall be unclean seven days; and all the bed 
whereon he lieth shall be unclean   

اب المقدس دى الكت اذا ل م م د انقث اهرة، و  بع رأة ط صبح الم دم، هل ت اع ال ود ط تع
  ، أو حتى راهبة؟ربة بيت أو معلمة أو طبيبة: لممارسة حياتها الطبيعية

دم عرضا        على اضطهاد المرأة بشكل ال يطاق        ، وتصر  ال :التوراة تقول  وراة تق ، الت
  )اشتر قطعة تأخذ أخرى مجانا: ( التجاريةالذي نشاهده في المحالتآ

ى ال  م عل وراة تحك ة الت سيحية بالنجاس رأة الم رع و ،م ام  تتب بعة أي ن تحيض س لم
ل         آهدية بعد انقطاع الحيض   أخرى  بعة أيام   بنجاسة قدرها س   ذلك ب دا ب ، وال تكتفي أب

ه بن    واء تتحمل ب ح ى أن ذن د عل اتؤآ داته ن    ، وال ب رت م ا طه ه آلم ر عن  أن تكف
 بل عند – ليس في المنزل –الكفارة عبارة عن ذبح حمامتين عند الكاهن و، الحيض
  !، وآأن اهللا ال يعلم السر وأخفى وحيدة نحو اهللا والجنةوآأن القس بوابة، القس

ام     هنوإذا طهرت من سيال ( :١٥:٢٨:Lv :تقول التوراة  ا تحسب لنفسها سبعة أي
ام           ثم تطهر،  ا إلى       ،وفي اليوم الثامن تأخذ لنفسها يمامتين أو فرخي حم أتي بهم  وت

ة   فيعمل الكاهن الواحد ذبيحة خط     مة االجتماع، الكاهن إلى باب خي     ،ية واآلخر محرق
  )ويكّفر عنها الكاهن أمام الرب من سيل نجاستها

But if she be cleansed of her issue, then she shall number to 
herself seven days, and after that she shall be clean.    
 And on the eighth day she shall take unto her two turtles, 
or two young pigeons, and bring them unto the priest, to the 
door of the tabernacle of the congregation 
And the priest shall offer the one for a sin offering, and the 
other for a burnt offering; and the priest shall make an 
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atonement for her before the Lord for the issue of her 
uncleanness.    

ه وسلم       هذه التعاليم  ، تعني أن المرأة    التي تنسب هللا ولرسوله موسى صلى اهللا علي
لتقضي ن ا ، ل عام نصف آ، أي شهر في نجاسة وتنجيسصف آ ا مم يعني أنه

اق    اة ال تط ي معان ا ف بابها وآهولته صف ش ضي ن ف إذا، تق ا معفكي ام  جمعن ا أي ه
المرأة إلى     :  يقول يردد ذلك لسان حال من    آأن  والنزيف والوالدة والنفاس،     اذهبوا ب

  . سوى الزريبة، فال حل لدى الكتاب المقدسالزريبة
ة              هذه التعاليم ذات مساس خطير للغاية بحياة المرأة والرجل واألطفال واألسرة بكاف

   . آكللها مساس ال يقل خطورة على المجتمعفأفرادها، وبالتالي 
ا من   ن وتطبق هذ آيف يمكن تصور أسرة تؤم     ه التعاليم، واإلجابة التي أحصل عليه

ا          : آل مسيحي أناقشه بهذه التعاليم هو      اليم أو يعمل به وهي  . ال أحد يؤمن بهذه التع
دس، ألن تلك  اب المق ة اإليمان بالكت اقض مقول ة تن ا هي إال جزء إجاب ارات م العب

بشرية هذه النصوص       اعتراف ب  على اإلطالق إال  عدم تطبيق هذه التعاليم     منه، وما   
رب،     و ال ا وه ع صفات منزله ضها م را لتناق صدر، نظ ة الم ا إلهي تحالة آونه واس
سفها               ا من الصفات العظيمة التي ين آصفة العدل والرحمة والحكمة والقوة وغيره

  .الكتاب المسيحي المقدس
اب   يس الكت ذه النصوص، أول د من ه و زي يس وأب ي حرب وأدون ون وعل ن أرآ أي

   !!؟التراث العربي ومكونات عقله س مقدسات أقدالمقدس من
 سأنقل ألرآون وأمثاله نصا عن عائشة زوجة النبي صلى اهللا عليه وسلم تقول ولذا
اه على           : (فيه آنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى اهللا عليه وسلم فيضع ف

رق  رق الع شرب وأتع م  –موضع في في ه لح ذي علي م ال ل من العظ ا – أي تأآ  وأن
م  صحيح مسل –ئض ثم أناوله النبي صلى اهللا عليه وسلم فيضع فاه على موضع        حا
ا ) ٢٤٥ - ١ ا         : (وقوله ه وسلم يتكئ في حجري وأن ان رسول اهللا صلى اهللا علي آ

  ) ٢٤٦ - ١ صحيح مسلم –حائض فيقرأ القرآن 
ا ال     : (وقوله سجد، فق ي الم لم ف ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص ا رس شة  : بينم ا عائ ي

اوليني ا  وبن ال. إني حائض : فقالت . لث دك  : فق ه . إن حيضتك ليست في ي  –فناولت
   )٢٤٥ - ١ -صحيح مسلم 

ا حائض                 : (وقولها ه وسلم وأن  صحيح   -آنت أغسل رأس رسول اهللا صلى اهللا علي
   )٢٤٤ - ١مسلم 

ه دم امر                      ام إذا أصاب ثوب وراة من نجاسة الرجل سبعة أي ه الت ا قررت ا  أين م أة مم
آنت أنا ورسول اهللا صلى اهللا   (:  عن عائشة وهي تقول١٢٠ – ١يرويه أبو داود     

 فإن أصابه مني شيء غسل      ،عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث        
ده                   م يع ه ول مكانه ولم يعده ثم صلى فيه وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكان

  .صلي فيهأي لم يغسل إال موضع الدم، ثم ي" لم يعده"ومعنى   )ثم صلى فيه
ا      العلم التجريبي مرة أخرى، ومع         لننتقل إلى تناقض التوراة مع       الطب الحديث فيم

ذا يسمى        ، والطب ال    هناك ما يسمى بنزيف المرأة       :رأةيتعلق بالم  حديث يقول إن ه
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الحيض  ه ب ة ل ر دم الحيض، وال عالق ه غي ف، ودم ، فمن المفترض أن مجرد نزي
ام أخف وألطف،      ،تختلف عن أحكام الحيض   تكون له أحكام     وراة تصر        أحك  لكن الت

ا واحدا        على مخالفة الطب   ذا     والعلم الحديث والعقل، وتجعلهما دم  يفضح مدى   ، وه
ات والق   دخل الحاخام ول     ت ي تق وراة الت صوص الت ي ن صان ف : ساوسة والقم

Lv:ا               ( :١٥:٢٥ ر وقت طمثه  ،وإذا آانت امرأة يسيل سيل دمها أياما آثيرة في غي
د طمث ام أو إذا سال بع ل أي ون آ ا فتك ا  ه ا، أنه ام طمثه ي أي ا ف تها آم سيالن نجاس

ل  نجسة،  ه آ ضطجع علي راش ت ل ف ا،  آ راش طمثه ا آف ون له يلها يك ام س ل أي وآ
ي تج ة الت ا،  األمتع ون نجسة آنجاسة طمثه ا تك ون  لس عليه ّسهّن يك ن م ل م وآ

  )ستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء فيغسل ثيابه وي،نجسا
And if a woman have an issue of her blood many days out of 
the time of her separation, or if it run beyond the time of 
her separation; all the days of the issue of her uncleanness 

shall be as the days of her separation: she shall be unclean  
Every bed whereon she lieth all the days of her issue shall be 
unto her as the bed of her separation: and whatsoever she 
sitteth upon shall be unclean, as the uncleanness of her 
separation.   
And whosoever toucheth those things shall be unclean, and 
shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be 
unclean until the even.    

م،      ير السخرية في حق المر       أما ما يث   فهو في هذه المقطوعة التي          أة والعقل والعل
  : مرت معنا تحت عنوان

  شريعة الغيرة
ه وشك       :   وملخص شريعة الغيرة آما مر هو     رة على زوجت أن الرجل إذا شعر بغي

م           فيها مجرد شك، فعليه أن يأخذها إ       شعير، ث لى القس، وبصحبتها آمية من دقيق ال
ة     تقف أمام الكاهن ويكشف    سقيها شراب اللعن ة    ماء " رأسها، وي ه ورق  وضعت في

ذي ال يصدقه إال المجانين هو               "مكتوب فيها لعنات   أن :  المضحك في هذا األمر وال
   .المرأة إذا آانت مذنبة فإن مرارتها تتورم ويسقط فخذها

ة فإن هذا الماء سيتحول     أن المرأة إذا آانت بريئة وصادق     في    فهو أما األشد سخرية  
   .إلى جنين

ررون      العرب عن جهلهم به    العلمانيونا سيقول   ذ ما ال أدري بعد هذا    ، وبأي شيء يب
ل نهار                ،ذلك الجهل وذلك الصمت    ائس لي ين أجراس الكن ل  وهم يعيشون ب  آالتماثي

اه  ون بالرف م يتمتع ة، مع أنه وا بكلم ة دون أن يتفوه ة ديموقراطي  داخل دول غربي
  تكفل لهم حرية الكلمة وانتقاد المقدس؟
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   في الكتاب المقدساضطهاد األرملة
ا          المرأة األرملة    وراة على أنه ة    "شيء "تصنف في الت المرأة التي   ف ،   يورث وراث

م ينجب          ما ذي ل ا أن ترفض            ت زوجها يرثها أخوه ال ه ويحرم عليه ، فتصبح زوجت
ه    ،إذا سكن أخوة معا ومات واحد منهم       ( :٢٥:٥:Dt :تقول التوراة   . .لكذ  وليس ل

خو زوجها يدخل عليها ويتخذها  امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي، أ      ابن فال تصر    
  ) زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوجلنفسه

  لة ال يحق لها تسمية ابنهااألرم
ه المي             ( :٢٥:٦:Dt: تقول التوراة    وم باسم أخي ده يق ذي تل ئال يمحى     والبكر ال ت ل

  )اسمه من إسرائيل
  األرملة تتزوج رغما عن أنفها

ا فرضا         الزوجة التي مات   ا          زوجها تفرض على شقيق زوجه ان يكرهه و آ ، حتى ل
 ،ن لم يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه       وإ( :٢٥:٧:Dt: تقول التوراة    .وال يحبها   

ه      خو زوج    قد أبى أ    :تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول        يم ألخي ي أن يق
   ) يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوجلمسما في إسرائيل، إ

ع              ( :٢٥:٩:Dt: وتقول أيضا    شيوخ وتخل ام أعين ال ه أم ه  تتقدم امرأة أخيه إلي نعل
ذي ال يبني بيت           هكذا يف  : وتقول من رجله وتبصق في وجهه وتصرخ      عل بالرجل ال

  )أخيه
  األرملة نجسة

ا         جسات اللواتي األرملة أيضا من النساء الن     زواج به دين ال تقول   ف . ال ينبغي لرجل ال
وراة   ة فمن هؤالء ال        ( :٢١:١٤:Lv :الت ة والمدنسة والزاني ة والمطلق ا األرمل أم
    .) بل يتخذ عذراء من قومه امرأة،يأخذ

  قطع يد المرأة التي تدافع عن زوجها
دفاع   حاولت    عجائب الكتاب المقدس ال تنقضي، ومن هذه العجائب أن المرأة إذا              ال

ه    عن زوجها ضد    ذي يحاول قتل ه ال دها تقطع    ، أو ضربه أخي إن ي إذا مست شيئا    ف
دي  ك المعت سد ذل ن ج ددا م ث .مح وراة  حي ول الت إذا تخاصم ( :٢٥:١١:Dt :تق

د               رجالن بعضهما بعضا رجل وأخوه وتقدمت امرأة أحدهما لكي تخّلص رجلها من ي
  ) يدها وال تشفق عينك فاقطعومّدت يدها وأمسكت بعورته ،ضاربه

When men strive together one with another, and the wife of 
the one draweth near for to deliver her husband out of the 
hand of him that smiteth him, and putteth forth her hand, 
and taketh him by the secrets:    
Then thou shalt cut off her hand, thine eye shall not pity 
her.   

   حائضتشريد ونفي من ينام مع
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 من تحكم التوراة على أن من ينام مع المرأة الحائض حتى لوآانت زوجته فإنه ينفى
وراة  حيث .شعبه ول الت رأة طامث  ( :٢٠:١٨:Lv  تق ع ام اذا اضطجع رجل م

  )يقطعان آالهما من شعبهما..... وآشف عورتها 
And if a man shall lie with a woman having her sickness, 
and shall uncover her nakedness; he hath discovered her 
fountain, and she hath uncovered the fountain of her blood: 
and both of them shall be cut off from among their people.    

  
  اضطهاد المرأة المطلقة

ل الت      ق جائز في التوراة، لكن الضحية هي المرأة        الطال ة تحت صنيف نفسه   ، فالمطلق
ة  مات أن يتزوج    ، فال يجوز للقساوسة والحاخا    الذي تقبع فيه الزانية    ، ألن  وا المطلق

وقال الرب لموسى ( :٢١:١:Lv: تقول التوراة  ؟...المطلقة مدنسة ال تليق بالعبادة
م  ل له ي هرون وق ة بن م الكهن ر ....آل ذواام سة ال يأخ ة أو مدّن ذوا  ،أة زاني وال يأخ

  )ألنه مقدس إللههامرأة مطلقة من زوجها، 
  ال يجوز لها العودة إلى زوجها األولوالمطلقة نجسة 

، ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها أو مات، فإنه يحرم عليها أن             إذا طلق الرجل زوجته   
  .، وال تليق به د لزوجها األول ألنها أصبحت نجسةتعو
ان         ومتى خرج ( :٢٤:٢:Dt: ول التوراة   تق ت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، ف
ه، أو     خير وآتب لها آتاب طالقبغضها الرجل األ أ ا من بيت دها وأطلقه ، ودفعه إلى ي
ا األ   ذا مات الرج  إ در زوجه ذي طلقه  ل االخير الذي اتخذها له زوجة، ال يق ن ا أول ال

 ألن ذلك رجس لدى الرب،  فال تجلب         خذها لتصير له زوجة بعد ان تنجست،      يعود يا 
  ) لهك نصيباخطية على األرض التي يعطيك الرب إ

  الحاالت التي ترجم فيها النساء
  المرأة التي تعبد غير اهللا ترجم

اب المقدس، اآلخر ضمن الجماعة نفسها             هذا هو مفهوم اآلخر داخل جماعة الكت
ا  والذي ل وراة   تقول ا م يتطرق له أدونيس، وهذا هو حكمه آم إذا ( :١٧:٢: Dt لت

ا في  حد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك رجل أو امرأة يفعل شر           وجد في وسطك في أ    
فاخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة (: ثم تقول التوراة  )عيني الرب إلهك بتجاوز عهده

شرير إلى أبوابك           الرجل أو المرأة وارجمه بالحجارة حتى            ،الذي فعل ذلك األمر ال
 )يموت

  ام الفتاة المغتصبةإعد
دي       ي اعت ة الت ذراء المكلوم اة الع ة الفت سح دمع ن أن يم دال م دس وب اب المق الكت

صبت   رفها واغت وث ش ا، ول م   .. عليه صبها يحك ة مغت اتها ومالحق ن مواس دال م ب
أال يمكن أن يخرس لسانها من الصدمة، أال يمكن          .بإعدامها، لماذا؟ ألنها لم تصرخ      

ا ؟ الت    دم  .. ال :  تقول  وراةأن يغمى عليه ل تع وراة تقول   .ب إذا ( :٢٢:٢٣: Dt الت
ل    ة لرج ذراء مخطوب اة ع ت فت ا    ،آان طجع معه ة واض ي المدين ل ف دها رج  ، فوج
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ا               ا بالحجارة حتى يموت ة وارجموهم اب تلك المدين اة  :فأخرجوهما آليهما إلى ب  الفت
   )من أجل أنها لم تصرخ في المدينة

  الحاالت التي تحرق فيها النساء 
ا المرأة          زنى م  ال وراة      .ن الحاالت التي تحرق فيه ا  ( :٣٨:٢٤:Gn: تقول الت ولم

وها هي حبلى أيضا      ، وقيل له قد زنت ثامار آنتك،      شهر أخبر يهوذا  آان نحو ثالثة أ   
   ) أخرجوها فتحرق:فقال يهوذا .من الزنى

  الفتاة البكر ترجم إذا زنت
ال      ( :٢١:٩:Lvتقول التوراة      اهن ب ا      وإذا تدنست ابنة آ د دنست أباه ار  .زنى فق بالن

  )تحرق
  الشوي بالنار حتى الموت عقوبة خاصة بالمرأة
وراة للمرأة ، فمثال ل                إن       الشوي بالنار من العقوبات التي تهديها الت اة ف و زنت الفت

وراة    عقوبتها الحرق،    د        واذا تدنست اب   ( :٢١:٩:Lv: تقول الت الزنى فق اهن ب ة آ ن
  )بالنار تحرقدنست اباها، 

  النساء غير اليهوديات وإبادتهن مع أطفالهناضطهاد 
،  عند أسرهم أو في المعرآة        مع أطفالهن  يعدمنغير اليهوديات   المتزوجات  النساء  

ا مع اآلخر خاصة النساء           : تقول   ف.فالتوراة تشرعن لجرائم الحرب وتبرر ارتكابه
Nm:ال ( :٣١:١٥ ة؟  وق ى حّي ل أنث تم آ ل أبقي م موسى ه ول )له م وتق اآلن (: ث ف

  )ة عرفت رجال بمضاجعة ذآر اقتلوهاوآل امرأتلوا آل ذآر من األطفال، اق
   وفضيحتهااضطهاد الفتاة البكر

دين        رجل فتاة ثم ادعى أنها ليست بكرا      إذا تزوج ال   أمر الوال  تصور   –، فإن التوراة ت
نها ويقدمونها لشيوخ البالد ، يزيلو  ابنتهم من أجل ذلك الرجل الكذاب       بإزالة بكارة  –

م،  ذه؟آله ول ه وراة  أي عق ول الت رأة وحين ذاإ( :٢٢:١٣:Dt: تق ذ رجل ام  اتخ
ا   ، ونسب إليها أسباب آالم، وأشاع عنها ا       بغضهادخل عليها أ   ال  ،سما ردي  هذه   : وق

ذتها ول  رأة اتخ ذرة     الم ا ع د له م أج ا ل وت منه ا دن ا   .م ا وأمه اة أبوه ذ الفت  ، يأخ
اب، ويخرجان عالمة عذرتها إلى شيوخ المدينة إلى         شيوخ      الب اة لل و الفت  : ويقول أب

 لم أجد    :وها هو قد جعل أسباب آالم قائال      ها،  بغضزوجة فأ أعطيت هذا الرجل ابنتي     
ة،       و ! وهذه عالمة عذرة ابنتي    .لبنتك عذرة   فيأخذ   يبسطان الثوب أمام شيوخ المدين

  .يوخ تلك المدينة الرجل ويؤدبونهش
  .هل تنتهي المأساة عند هذا الحد ؟ ال

ا من شنائع إلى ذلك الوغد                   الفتاة   تسحب    بأن تأمرالتوراة   ذي جرى له رغم آل ال
اة                        ا من مأساة، آيف تعيش الفت أة، ياله ا من مكاف اة؟ ياله لتكون زوجته مدى الحي

   .مدى الحياة مع رجل ال يحبها، بل فضحها وافترى عليها
اة       ( :تقول التوراة  ه أشا    ،ويغرمونه بمائة من الفضة ويعطونها ألبي الفت سما  اع   ألن

    )رديا عن عذراء من إسرائيل، فتكون له زوجة ال يقدر أن يطلقها آل أيامه
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، دون انت غير عذراء، عندها ترجم فورا، دون شهود    أما الكارثة األخرى فهي إن آ     
ولكن إن  ( :٢٢:٢٠:Dt: تقول التوراة  .، دون اعترافمعرفة السبب، دون تحقيق  

اة آان هذا األمر صحيحا ولم توجد عذرة للف         ا             ،ت اب بيت أبيه اة إلى ب  يخرجون الفت
وت   ى تم ارة حت دينتها بالحج ال م ا رج رائيل   ،ويرجمه ي إس ة ف ت قباح ا عمل  ألنه

  )فتنزع الشر من وسطكبيها، بزناها في بيت أ
  اضطهاد المرأة في الميراث

ا ترث                     و ورثت ، فإنه المرأة تورث وراثة آأي قطعة أرض أو قطعة أثاث ، وحتى ل
ها بل من أجل زوجها ، المرأة التي ترث ال يجوز أن تتزوج رجال            لكن ليس من أجل   

  . قومها أحق بالميراثلمن غير قومها لماذا ، حتى يكون رجا
 تكون سرائيلوآل بنت ورثت نصيبا من أسباط بني إ(:٣٦:٨:Nm : تقول التوراة 

  )سرائيل آل واحد نصيب آبائهرث بنو إ لكي ي،بيهاامرأة لواحد من عشيرة سبط أ
  ور غير نظيفمنش

ذي اب المقدس من نتظر ُيفي الوقت ال دم ن الكت ًا مأن يق قوذج ابًال للتطبي ابًال .. ق ق
دًال،         وللوجود   ًا معت ًا واقعي ز وي    للتشكل، نموذج سمو نحو الفضيلة في    يشبع الغرائ

ذي       ..ا استعرت حمم المادية    إليها آلم  ىيأوآدوحة  الوقت نفسه،    ؤمل  ُيفي الوقت ال
ه أن ُي هفرى في ة وي ات عاطفي سي حال ألزم ة نف ة وفكري ةة وروحي شل ..متفاقم  يف

ت  حيث آان    ،ة الغربية  وأآثر من يفتقده هي المرأ     ،الكتاب المقدس في تقديم ذلك آله     
م يكتف   تنتظره في موعد آموعد العشاق،           د سا    بخذالنها، ول ل لق هم في تصعيد    ب

ا،  ا ومعاناته ي أزماته ا ش دم له ا و يق دال من أن يرتقي به ضيلةوب ق الف  ،ئا من عب
ري أنو ا يث ا م سانيتهاويمنحه ا وإن رم وجوده ا ويحت وا ..ثته ا واليغل يئا ال يلغيه  ش

ة                    ينظ فيها، ين الجسد األنثوي المحرم والجسد الدمي ًا وال شيطانًا، ب  ر إليها ال مالآ
ًا،      وترتقي و   إنسانة تسمو   ..المبتذل د         تتعرض للهبوط أحيان ذا بالتحدي  في الوقت ه

شل الكت دسيف وذ اب المق ك النم ديم ذل ي تق ًا ف شًال ذريع ون اج،  ف ا أن تك رأة فإم لم
  .شيطانًا أو تكون متطرفًة

ا أ سمح له دس ال ي اب المق دًا،  الكت ة أب شرية معتدل اة ب ا حي ين إنن تحي ا ب ه يخيره
رف،   رف أو التط اف  التط ا بالعف و يطالبه ى وه ع  ،حت ده يتتب ارة   تج مواضع الطه

آأن هذه    هذا العفاف،    وآأنها سرقت يالها والقضاء عليها،    ها ليقوم باغت  داخلوالعفة  
  .ن آوآب مليء بالشياطين واللعناتالمرأة قد هوت م

ائس  تخجل آل الك  ،   يتحول إلى منشور إباحي    –  بعض فقراته   في – الكتاب المقدس  ن
 وهي التي  ،وال أدري آيف تخجل تلك الكنائس من ذلك     من تالوته في دور عبادتها،      

   .الرب المقدس عن الخطأ والنقصهو آالم تقول أن هذا 
  يتلون القرآن آامال من الغالف إلى الغالف       ، فهم المسلمينهذا الشعور ال يوجد لدى      

ا         ، ويبث  متنافسة ة جميل ، ويتداولونه بأصوات  يوميا  طوال ليالي رمضان منقوال حي
ا أو      ،مباشرا على الهواء عبر الفضائيات     ه أو    مسلما يخجل من تالو        فال تجد قارئ ت

اريء والمستمع       يتغلغل  –أحيانا   – سماعه، بل تجده   دمو   في وجدان الق ع  فترى ال
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راءة من   ، وآثيرًا ما توقف قارى   تنساب من عينيه خشية وخشوعا     ء القرآن عن الق
   .شدة تأثره بالقرآن

ام الناس           فيحتوي على   أما الكتاب المقدس     ا أم  ..عبارات تخجل الكنيسة من تالوته
احي أو قاص ال يملك من األساليب           لكاتب إ   عبارات لو آانت   ز    ب ارة الغرائ  سوى إث

ا،             لتعرض  ي،الجنسية لتعويض عجزه اإلبداع    دين فيه لكن   لنقد الكنيسة ورجال ال
 قمة   –  في نظري    – ثم تخجل منها فهذا هو       أن تقول الكنيسة أن هذه الكلمات للرب      

   .غاية، وسكوت العلمانيين العرب عن هذه الظاهرة محير للالتناقض
  :تقول الكلمات 

  ماأجمل خطواتك بالحذاء
  يابنت األمير 

  دوائر فخذيك حلي
  صاغتها يد ماهرة

  سرتك آأس مدورة 
  مزيج خمرها الينقص
  وبطنك عرمة حنطة
  يسيجها السوسن
  ثدياك توأما ظبية

  صغيران بعد
  عنقك برج من العاج

  وعيناك آبرآتي حشبون
  عند باب بيت ربيم
  أنفك آبرج لبنان 

  مشرف على دمشقال
  راسك مكلل آالكرمل

   وشعر رأسك أرجوان 
  جدائله تأسر الملك
  جميلة أنت يا حبيبة

  ما أحلى داللك
  قامتك مثل النخلة
  وثدياك آعناقيدها
  قلت أصعد النخلة

  وأتعلق بأغصانها 
  فيكون ثدياك لي آعناقيد الكرم

  عبير أنفك آالتفاح
  وريقك خمر طيبة

  .أترآه للقاريءن سماوي فشيء أن تنسب لدي اهللا،  لكتاب هذه الكلماتأن تنسب
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ا ذه الكلم د ه سة بع اء الكني ي تخدش حي ام  ،ت الت ا أم ن ألي قس أن يتلوه  وال يمك
الم د..الع ي  لنع ي ف شة مزاعم اب الم لمناق ز الكت وية    عج اة س داد فت ن إع دس ع ق

        .مستقيمة
  المرأة والعلم والعبادة

هو ال بل ة في دار لعبادة عورة أو فتنة للرجال، ال يعتبر الكتاب المقدس صوت المرأ
داءً  يعتبرها أهال للكالم داخل الكنيسة         أثر             ابت ، فالقضية ال تتعلق بسحر صوتها وت

م            ي دار العل سة ه ة، فالكني رأة الدوني ة الم ل بمنزل ي، ب يلهم القلب ه وم ال ب الرج
ي ا     دث ف رأة أن تتح وز للم ال يج ده، ف ل وح ن حق الرج ي م ادة، وه سة والعب لكني

ا التوجه إلى                      ل عليه تعلم، ب مطلقا، حتى ولو آانت تريد أن تسأل مجرد سؤال، أو ت
بيتها ثم تطرح أسئلتها على رجلها، وهو يتولى بعد ذلك نقل سؤالها إلى القس الذي 

ا ة عليه ولى اإلجاب ل حيث .يت ول اإلنجي لتصمت : ١٤:٣٤رسالة آورونثس  : (يق
يس مأذو     ه ل ائس ألن ي الكن ساؤآم ف ول      ن ا يق ضعن آم ل يخ تكلمن ب ّن أن ي ا له ن

الناموس أيضا، ولكن إن آّن يردن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهّن في البيت، ألنه              
  ) قبيح بالنساء أن تتكلم في آنيسة

  المرأة زوجة
سيحية   رأة الم ة، والم ات الزوجي ي العالق المرأة ه ر ب ي تم ات الت عب العالق أص

ؤثر على أهم         واليهودية آزوجة تعاني مشكالت      ال حلول لها إطالقا، هذه المشاآل ت
المرأة    ل ب ربط الرج ا ي سدية    : م ة الج شارآة، العالق ة، الم ب، الرحم اب  .الح الكت

المقدس ينظر للمرأة على أنها مخلوقة من أجل الرجل آما سبق، أي أن مهمتها في               
  الحياة هي خدمة الرجل فقط، لكن مقابل ماذا؟

ه      ى ول ال شيء، بل إنها ستعاقب حت      وم         و تفانت في خدمت ا الحيض يق دما يأتيه ، فعن
ا يعني             رام، مم الرجل بالتخلص منها خارج المنزل، فال احتكاك وال مشارآة وال احت

 تصدر مثل هذه األحكام من عند       – عقال   –القضاء على جوهر الحياة الزوجية، فهل       
أما ما . ياتهاهللا، وما مصير الزوج الذي يحب زوجته وال يستغني عن وجودها في ح

ى أقصى الحدود ف رأة المسيحية إل ل الم ى االستخفاف بعق دل عل ا جاء في ي هو م
  .الذي مر معنا) شريعة الغيرة (التوراة تحت عنوان

   أهم أسباب اإلباحية الغربية المرأة المطلقةالحكم على 
وراة تضاعف           ا، لكن الت ا وهي مؤلمة غالب ة مشاآلها التي أدت إلى طالقه للمطلق

المرأة،                   آال اة تليق ب مها مرات ومرات، فالمطلقة المسيحية ال تستطيع أن تحيى حي
  :إنها متهمة دائما، ومذنبة دائما، ونجسة دائما، وهذه هي األسباب

  .ال يجوز للمرأة الطالق وإذا طلبته فهي زانية -
  .إذا حصلت على الطالق فهي زانية -
  .من يتزوج بها فهو زان مثلها -
  . الدين الزواج بزانية أو مطلقةال يجوز لرجل -

والكاهن األعظم بين أخوته الذي صّب على       : ٢١:١٠سفر الالويين   : (تقول التوراة 
ه                  اب ال يكشف رأسه وال يشق ثياب م  .. رأسه دهن المسحة، وملئت يده ليلبس الثي ث
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اهن     ن الك ة ع وراة متحدث ول الت ة       :  تق ة والمطلق ا األرمل ذراء أم رأة ع ذ ام يأخ
وفي حال    ) الزانية فمن هؤالء ال يأخذ، بل يتخذ عذراء من قومه امرأة            والمدنسة و 

ا أن         : (٢٤:٤الطالق تقول التوراة في سفر التثنية        ذي طلقه ال يقدر زوجها االول ال
رب    دى ال ك رجس ل د أن تنجست، ألن ذل ة بع ه زوج صير ل ذها لت ود يأخ ن  )يع لك

ل متى  ام الطالق بمصيبة فيقول إنجي اقض أحك ل ين ل من طلق  (٥:٣١اإلنجي وقي
ة الزنى              ه إال لعّل م أن من طلق امرأت أقول لك ا ف امرأته فليعطها آتاب طالق، وأما أن

  )يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فانه يزني
اب المقدس المرأة               د حول الكت د لق الزنى المؤب ة ب ل على المطلق م اإلنجي إذا فقد حك

ا والمومسات     المطلقة إلى زانية والنساء المطلقات جميعا إلى    مجموعات من البغاي
ا           .. حتى الموت  واع الزن ًا من أن ان          .. وجعل االقتران بهن نوع د صرح في مك ل لق ب

م               ا في درجة واحدة من اإلث ل إن المرأة التي اعتدي         .. آخر بأن المطلقات والبغاي ب
  .عليها بإآراه واغتصبت هي من الفصيلة نفسها
ة     يقول الكتاب المقدس وهو يتحدث عن صفات ر         دين الكهن : ٢١:١٤:Lv: (جال ال

ل يتخذ عذراء من                        ة فمن هؤالء ال يأخذ ب ة والمدنسة والزاني اما االرملة والمطلق
ا الرب مقدسه                  ين شعبه الني ان م     ) قومه امرأة وال يدنس زرعه ب التوراة تحك إذا ف

  . على األرملة التي مات زوجها وعلى المطلقة بأنها نجسة ومدنسة تماما آالبغايا
دير،                     ما ال  ذا المستوى المنحط من التعامل والتق ه حتى تستحق ه ذي ارتكبت ذنب ال

سيحي         دس الم اب المق ه الكت ذي يحتوي ة ال م الكراهي صور حج تطيع ت ي ال أس إنن
ة         ل للغاي اني                . للمرأة، إنه ال شك هائ ا أنني أعجز عن تصور حجم الجهل العلم آم

إن الكتاب   الغيمة ما الذي لوثها؟   أولم يخلقها اهللا طاهرة بريئة آ     . العربي بهذا الكتاب  
إذا                دعارة، ف المقدس بتعاليمه تلك يدفع الفتاة المسيحية واليهودية بكلتا يديه نحو ال
ا                          ة إذا آانت ال تحي ا ذنب المطلق ا، وإال فم ا والزن ًا في عالم الخن رفضت رماها رمي

اة زوج  حياة مستقرة مع زوجها الذي طلقها؟ ما ذنب الفتاة إذا أرادت الفكاك من         حي
ة     واب الحري ن أب اب م و ب رم الطالق وه اذا يح ستعبدها؟ لم رأة وي ذل الم ة ي طاغي

  واالنعتاق من الظلم أحيانًا؟
  إنها تعاليم تسحق فطرة المرأة وإنسانياتها وحريتها؟ ما ذنب المطلقة المسكينة؟

ا      لماذا تحرم من حقها الطبيعي في التعفف واالقتران بشخص آخر تحبه وتجد حياته
ع الرجال                  أحالمها معه؟ و ة المسكينة وهي تحاصر وتحاصر، ويمن ما ذنب المطلق

من الزواج بها، بل يمنعهم الكتاب المقدس حتى من مجرد التفكير بها؟ إنها في نظر    
الكتاب المقدس مجرمة ال يجوز االقتراب منها وال االقتران بها، وآأنها بال مشاعر               

  . سانيتها وأنوثتها ومشاعرها وعفافهاوال أحاسيس، إنه حكم باإلعدام على إن
هل هذه هي المرأة  ؟..هل هذه هي المرأة التي يتغنى بها الشعراء ويهيم بها العشاق 

ا وأرضعتنا واعتنت           ؟..رمز العطاء رمز الحياة والبذل والسخاء       المرأة التي حملتن
ا وذرفن      ؟..بطفولتنا وتراآضنا نحو أحضانها    ا اشتكينا له دموع  المرأة التي طالم ا ال

ى صدرها دنيا  ؟..عل ا نصف ال ل عن ي تحم رأة الت ذه هي الم ا طلقت  ؟..هل ه ألنه
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اد أن ذلك          .تتحول إلى لعنة مؤبدة ؟ شيء ال يطاق          ا األسوأ من ذلك فهو االعتق أم
  .  النص، نص إلهي

  دموية مع اآلخر
امج   ي برن اهدت ف اآس(ش اه المع شهير ) االتج داتال دى الملح األجرة إح اء  (ب وف

ة)انسلط ل من الثقاف يال الوقاحة منمخزونو ، والتي جمعت القلي ه مث م أر ل ..  ل
ت اس عجيب آان ضراوة وحم رآن ب اجم الق د للعن ين ته ه المول صفه بأن ت ت ف ، آان
بوا ك آات ي ذل دها ف اب، وأي دعىإلره طحي ي د  س ا أح ال عليه ا ت اض، ولم  في

ألها  وراة، وس شديد من الت اطع العنف ال داخلين بعض مق ك لم: المت ذآر تل م ت اذا ل
المقاطع من الكتاب المقدس أو حتى تشير إليها مجرد إشارة؟ أجابته إجابة هي في                

ا   : (الحقيقة لب ما ذآرته وآررته عن العلمانيين العرب جميعا، قالت          ) إنني ال أعرفه
سطينيين، واستماتت في                بل إنها دافعت عن مجازر إسرائيل وهاجمت الضحايا الفل

ه          .المزعومةالدفاع عن المحرقة      ودافعت عن صاحب الرسوم القذرة بحق نبينا علي
  .لكنها ال تعرف حرفا واحدا عن التوراة واإلنجيل. السالم واستقبلته في بيتها

ا يكررون أن                     ا م راثهم، إنهم دائم هكذا هم العلمانيون العرب ال يعرفون شيئا عن ت
ردو ا، وهم ي ديانات وغيره ع ال راث مشترك من جمي ذا العرب لهم ت ن أيضا أن ه

ه،                   ا يفعلون ه عكس م ه، لكن التراث يجب نقده وقراءته دون استثناء، هذا ما يقولون
رآن              إنهم إيديلوجيون وانتقائيون فال يوجهون التهم والنقد وال االحتجاج إال على الق
والحدث النبوي، بل إنهم ال يوجهونه داخل اإلسالم إال ضد القرآن والسنة بالتحديد،             

ا           فالطوائف األ  ر آم ا بشكل آبي دفاع عنه ه، وحتى         خرى يتم ال  يفعل أدونيس وأمثال
  .  من العلمانيين أمثال الشخصين األخيرينالسطحيين

ه     ه ودوافع ال وأحكام دث عن القت صوص ال تتح دس ن اب المق ي الكت وضوابطه ف
ة        .  ال شيء من ذلك    ومتى يشرع، وإلى من يوجه؟     ة ومخيف بل هناك نصوص مرعب

ي الدافع الال شعوري داخل من ينتمون لهذا الكتاب في تهورهم في            للغاية، ولعلها ه  
ة غي         ات     ر مسبوقة، ففي القرن العشرين فقط          سفك دماء شعوبهم بطريق وا مئ  قتل

  . بشعةو  جشعةالماليين في حربين دمويتين، وحروب استعمارية
ه من أجل أن يتسلى                  أن اهللا خلق خلق هذه النصوص التي سأذآرها تنسب هللا، وآ

ادتهم الم دس بإب اب المق ون بالكت ة   .ؤمن صوص التوراتي ن الن ة م ذه مجموع ه
ع من                          أنهم قطي ائهم وآ ا في رقاب البشر ودم د المؤمن به المسيحية التي تطلق ي

  .الغنم
ي وراة ف ول الت تال . Ex٢١:١٢: (تق ل ق ات يقت سانًا فم ن ضرب إن ذا ودون ) م هك
  .شوط ودن بدائل
  ) باه أو أمه يقتل قتالومن ضرب أ:  Ex٢١:١٥: (تقول التوراة

  ) ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتال: Ex٢١:١٧: (ليس ذلك فحسب بل تقول التوراة
  )ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتال:Ex٢١:١٦: (تقول التوراة

ه،               ا لهيجان ه ثمن دفع حيات ور وي د      بل إن اإلنسان ليتحمل أخطاء الث ور يع  م وحتى الث
  .معه
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 وقد أشهد على صاحبه        ،إن آان ثورا نّطاحا من قبل     : Ex٢١:٢٩: (ةتقول التورا  
  ) فالثور يرجم وصاحبه أيضا يقتل،ولم يضبطه فقتل رجال أو امرأة

أما قمة التطرف فهي في الحكم باإلعدام على من يمارس تجارة أو رياضة أو أي                   
  .  شيء ال يصدق.. يوم السبتنشاط في

ه سبت               ستة أيام : Ex٣١:١٥: (تقول التوراة  سابع ففي وم ال ا الي  يصنع عمل، وأم
  ) عطلة مقّدس للرب آل من صنع عمال في يوم السبت يقتل قتال

وراة              : Nm١٥:٣٢: (وقد طبق موسى ومن معه هذه العقوبة عمليا حيث تقول الت
سبت، فقدمه   ،ولما آان بنو إسرائيل في البرية    وجدوا رجال يحتطب حطبا في يوم ال

ب حطب   دوه يحتط ذين وج ي     ال عوه ف ة، فوض ل الجماع ارون وآ ى وه ى موس ا إل
ل الرجل، يرجمه       :المحرس ألنه لم يعلن ماذا يفعل به،  فقال الرب لموسى            تال يقت  ق

ة       ارج المحّل ى خ ة إل ل الجماع ه آ ة،  فأخرج ارج المحّل ة خ ل الجماع ارة آ  ،بحج
  ) فمات آما أمر الرب موسى،ورجموه بحجارة

ة حتى            اإلنسان المصاب بمس هو إنسان مريض      ة ورحمة وعناي ، ويحتاج إلى رأف
ه يجب إعدامه    وراة فتقول أن ا الت ان في رجل أو : Lv٢٠:٢٧ (:يشفى، أم وإذا آ

  )امرأة جان أو تابعة فانه يقتل بالحجارة يرجمونه دمه عليه
وراة فن        دى الت  لكل شخص دون       المجازر  ).ازرالمج فن   ( واحد هو      في الحروب ل
  . تفريق هو تنفيذ ألمر الرب

ر     : Ex٣٢:٢٧: (ول التوراة تق ال ال ذا ق ه اسرائيل   ب إ هك ضعوا آل واحد سيفه        : ل
خاه وآل ، واقتلوا آل واحد أ ومّروا وارجعوا من باب الى باب في المحّلة،على فخذه

  ) واحد قريبهواحد صاحبه وآل 
ذلك  أمر ب سه ي ى نف ول أن موس وراة تق ضاة  : Nm٢٥:٥( .الت ى لق ال موس فق

  )د قومه المتعّلقين ببعل فغور اقتلوا آل واح:سرائيلإ
ح   ى ذب وراة عل د نصت الت ا آن ضعيفات، لق ة بهن وال شفقة مهم ساء ال رحم الن

شر   ال لهم موسى: ٣١:١٥:Nm(النساء ألنهن سبب ال تم آل انثى : وق هل ابقي
 ،مر فغورب آالم بلعام سبب خيانة للرب في أن هؤالء آّن لبني اسرائيل حسإ! حّية؟

  )عة الربفكان الوبأ في جما
ذلك               أمر ب يقول  واألطفال األبرياء يذبحون من الوريد إلى الوريد، فالكتاب المقدس ي

سان موسى ى ل ال،  (: عل ر من االطف ل ذآ وا آ اآلن اقتل رأة عرفت رجال ف ل ام وآ
ه الرب     : ٩:٤:Ez: ( ويقول الكتاب المقدس    )بمضاجعة ذآر اقتلوها   ال ل ر  : وق اعب

ة في وسط أ ون  ،ورشليمفي وسط المدين ذين يئن اه الرجال ال وسم سمة على جب
ال الولئك  ٥ى آل الرجاسات المصنوعة في وسطها        ويتنهدون عل   في سمعي   : وق

وا       ال ت  اعبروا في المدينة وراءه واضربوا،        نكم وال تعف شيخ والشاب     ٦شفق أعي  ال
ذر ن إ     والع وا م الك، وال تقرب وا لله ساء اقتل ل والن سمة  اء والطف ه ال سان علي ، ن

دئوا م  ت    وابت ام البي ذين أم شيوخ ال ال ال دأوا بالرج ي، فابت م  ٧ن مقدس ال له : وق
  )فخرجوا وقتلوا في المدينة. اخرجوانجسوا البيت وامألوا الدور قتلى، 
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ون و  ن أرآ يس أي رب و أدون ي ح اتهم    وعل رب ودراس انيين الع ة العلم ائر جوق س
  .سالميالنقدية من هذا التراث العربي، أم أنهم مشغولون بمحاربة الحجاب اإل

رهم بهذه األساطير، وتطرفهم في إقصاء                    إن من يلوم العلمانيين الغربيين على آف
ربيين                   انيين الغ وم العلم ذا الهراء المنسوب هللا، إن من يل الكنيسة والكفر بها بعد ه

وم      يس عل ي تأس ة ف ال غراب طوري، ف ي األس ر الخراف ريكا للفك ر ش نفس : يعتب ال
يرها من العلوم اإلنسانية واألدبية والتجريبية آلها واالجتماع والتربية واألخالق وغ

ات    اني جماعات وجمعي رب العلم ي الغ شأ ف ي؟ وال عجب أن تن ى أساس ال دين عل
دس            اب المق ي الكت سان ف ود لإلن ال وج ه، ف ن حقوق دفاع ع سان وال ة اإلن لحماي

  .المسيحي، الموجود هو إنسان يحمل سيفه ودمويته لينفذ تعاليم الكتاب المقدس
ات لح   و دهم جمعي شأ عن ة أن تن ة، فهم بصدد    ال غراب ة البيئ ات وحماي قوق الحيوان

زوا عن                        ه فقط، حتى يتمي زمين ب اه الملت دين يأمر جنوده بوضع عالمات على جب
البقية، فالبقية آلهم ال بد أن يبادوا جميعا، سواء آانوا عجائز أم أطفاال أم نساء، بل         

  .وحتى الحيوانات
ة هي     إن من يقرأ هذه األ   د للبحث عن اهللا     الهوال سيؤمن أن العلماني طريق الوحي

دمها،                    ة أو يق والحقيقة، وهو طريق شاق وطويل، فال أحد في الغرب يحمل الحقيق
ر،      سافات أآث ا م وا نحوه ا قطع دا آلم زداد بع ة ت ة للبحث عن حقيق ي رحل م ف إنه

د ان ال ب دما ينحدر إلى هذه القيع دين عن ات أشد، فال خضاعه  من إوتجاوزوا عقب
  .نفسه للدراسة التجريبية

م،                  الدين في الغرب بعد هذه النصوص هو أول عقبة في طريق الحب والسالم والعل
شهيرة ارتهم ال وا عب ذا أطلق ة: ل دعي امتالك الحقيق اؤهم . ال أحد ي ذا هاجم علم ول

ل              – آنص    –وفالسفتهم الدين    وه يقت ذي توارث  بضراوة، ألنهم وجدوا أن النص ال
دين     : ع والعقل والمستقبل واآلخر، وال عجب أن قال قال اسبينوزا          اإلبدا أن رجال ال

    .أآثر الناس إلحادا
وراتي،               اب المقدس بشقه الت ا الكت  هذه نماذج قليلة من آالف األمثلة التي يغص به

راءة        من التراث العربي، وهنا أتساءل      والتي تمثل جزءا ال يتجزأ       دعون ق أين من ي
اءة جادة ومغايرة لقراءة األسالف، أين أدونيس وأرآون والعظم            التراث العربي قر  

اب يشكل أحد                      ذا الكت راث، أو ليس ه ذا الت انيين العرب من ه وأبو زيد وبقية العلم
شعراء  ي، أوليس ال د العقل العرب انيالعرب رواف  يوظفون مصطلحاته نيمن العلم

 والظالمي والماضوي  التقليدويفجرونها في قصائدهم، فأين شعرهم الثائر في وجه      
هل هم  مستفيدون من      أين فكر هؤالء؟   .الظلم والقهر والتخلف من هذه النصوص     و

 بمنأى من تهمة الجهل والتجاهل، والرعب      ؟ إن لم يكونوا آذلك فهم ليسوا      سكوتهم
   .السامي الحادالسيف من المساس ب

ر العربي ول المفك د يق اب ال:ق ول من الكت ا تق د تخلص آم م مقدس إن الغرب ق  فل
اذا    التكرار؟ والسؤال هنا هو أنكم تدعون قراءة خاصة بكم للتراث أين هي؟             أرونا م

شرقون            ه المست ا قال ررون م ا تك ه، آم ن تراث ي ع ه الغرب ا قال رروا م ديكم، آ ل
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ع أن       ررون ذاك، م ذا وال تك ررون ه اذا تك ا، لم ن تراثن نوك ع ال س دون أمث الحاق
  .ل في فلسطين ولم ينزل في روما أو باريسالتراث تراثكم، فالكتاب المقدس أنز

اته    ن دراس دس، أي نص المق ول ال ي اشترطها لقب ة الت ون الجنوني ن شروط أرآ أي
ام                الخرس أم اذا يصاب ب الخارقة في آشف زيف المتعالي والغيبي واألسطوري، لم
مع          ا س الثور آلم يج آ اذا يه دس، لم اب المق ن الكت م م زء األه ي الج وراة وه الت

يفغر فاه آاألبله أمام خرافات الكتاب المقدس ودمويته وأحكامه الشرسة   بالقرآن، و 
  .السابقة

اب                      ه من الكت ا سبق أن نقلت أي عقل وأي آتابة يمارسها علي حرب وهو يقول عم
ذا  دس أن ه ك    المق ده ذل ت دون ان يفق ة آان ة لغ ي أي رأ ف ن ان يق اب يمك الكت

رب      ي ح ا عل صوصية ي رادة وخ ه، أي ف صوصيته وفرادت ذا  !!؟خ صيبة أن ه  الم
فأين النص ) نقد النص(الحقيقة، وسمى أولها الرجل ألف ثالثة آتب سماها النص و

ان     لعلمي آخر       إلى نقد  ننتقلف !! وأين الحقيقة التي تنقدها    وأين النقد   وهام مكون ث
اب المقدس           ، مكونات العقل العربي   من جدًا اني من الكت ، وهو مكون      هو الجزء الث

العرب جميعا، بل متحوا من رموزه ومصطلحاته الكثير ووظفوها تجاهله المفكرون 
   : إبداعيا، ولكن بعيدا عن العقل والعلم والفكر
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   الجزء الثاني من الكتاب المقدساإلنجيل
م   ه اس ق علي د (يطل د الجدي رب   )..العه رون الع سيحيون، والمفك ه الم اب يعتنق  آت

ل إنهم يتجنبون           شديدوا الجهل بهذا الكتاب رغ      ي، ب ات العقل العرب ه أحد مكون م أن
ك دمتهم أولئ ه، وفي مق ده وتناول ه ونق ذين يصدرون في الخوض في  المفكرون ال

ه تفسيرا             تنشئتهم  إعراض أولئك     ً.. الدينية عن هذا الكتاب، والشيء الذي ال أجد ل
أدونيس وأرآون       ه   المفكرين الذين يعيشون في الغرب آ ه وتحليل هي  ، و عن تناول

، وهي محيرة ألن هؤالء يرون أن الشيء فوق     )محيرة ( بأنها ظاهرة يمكن وصفها  
النقد، الشيء مقدس، وأنهم جاءوا لمحاآمة المقدس والموروث والنمطي والسائد،       
د أن                   ذلك أعتق ي، ل اني الغرب ا أنجزه العلم ويقدمون أنفسهم طليعة علمانية تبشر بم

   .سلفاوع من التحيز المؤدلج  نإخراج اإلنجيل من طائلة هذه المصطلحات
  

  إشكاالت اإلنجيل األساسية
 عيسى صلى اهللا      بمجرد اختفاء  ف ، جدا معقدةاإلنجيل إشكاالت توثيقية     نيا يع ابتداءا

م              اختفى عليه وسلم عن وجه األرض      اإلنجيل تماما، مما يعني أن أصحاب عيسى ل
م  عيسى عليهم شيئا،     ولم يمل    يمارسوا أي توثيق آتابي أو استظهاري لإلنجيل،       ول

ل         يقوموا باالحتفاظ بنسخ خاصة بهم، بل إن        أصحاب عيسى الذين ذآروا في اإلنجي
ل األصل                اء اإلنجي د اختف ا يؤآ  لم يتجاوزوا العشرات، وسيرتهم شبه مجهولة، ومم

   :تعترضها إشكاليات ضخمة منهاظهور عدة أناجيل تجاوزت الخمسين، 
 وجود عيسى على وجه األرض في فترة  لم يكتبأن أيا منها -
م يكلف أحداً      – حسب اإلنجيل نفسه     –أن عيسى عليه السالم      - ة     ل ل أو    بكتاب اإلنجي

 .تدوين تعاليمه
دآتور الفرنسي          أن أحدا من تالميذ عيسى لم يكتب أيا منها،         - ا ال   لدرجة يقول معه

اي (المسيحي ذي أخضع )  موريس بوآ رآن ال واة والق ل والت ائق العاإلنجي م لحق ل
ه  : ()١٥٥ إجابات العلم والكتب المقدسة      –ما أصل اإلنسان    (الحديث، في آتابه     وإن

ان           ار أنهم شهود عي اب إلى وقت قريب جدا على اعتب ديم آت تم تق ر أن ي ار آبي لع
ؤلفين    ة عن هؤالء الم ون تفاصيل وافي دم المعلق د ق ا، وق ي يروونه ائع الت  –للوق

دينا     لكي ال –وآذلك عن مهنهم   ان       يكون ل زلتهم آشهود عي سبة لمن أدنى شك بالن
 في  )دانييلو(مباشرين، ولكنهم في الحقيقة لم يكونوا آذلك، وآما أوضح الكاردينال           

ر عن نفسها                      ة تعب ام األولى للمسيحية، آانت المنافسات المذهبي دراساته عن األي
 )باألساليب المختلفة التي آانت تروى ها األحداث

 . رسائله قبل األناجيلفلأ الحاليةمؤسس المسيحية إن بولس  -
ل - ا  أن تلك األناجي لجميع ا إنجي   ينسب هللا أو حتى لعيسى نفسه، واحدليس فيه

رة،            ، أناجيل منسوبة ألشخاص   فهي رة وتناقضات آثي  وبينها فروق واختالفات آثي
ثالث سنوات                ل قصة أحداث ال اة       وهي في حقيقتها ليست إنجيال، ب رة من حي  األخي

ه                    عيسى على األ    اة عيس في آخر ثالث سنوات من بقائ ا سيرة لحي رض، أي أنه
  :ومنها أناجيل على األرض
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رقص ى ..م ا.. مت ا.. لوق ا.. يوحن ا.. برناب رس.. توم صريين. .بط ريين.. الم .. العب
.. ناسينيس .. ابللس .. مارآيون.. باسيليوس.. األبيونيين.. االثني عشر .. الناصريين
ب اس.. فيلي ريم.. ماثي اوسبرث.. م وس.. ولم ل.. نيقوديم ال.. غماالئي .. الكم

دراوس راتيين.. ان وس.. اإلنك وذا.. هيثي داوس.. يه ق.. ث ذوب.. الح ى المك .. مت
   .مما اختفى أو صودرا آثير وغيره ..السبعين.. التذآرة

د  توق ل بقي ذه األناجي آخره شكل أو ب ز ب ام،  أو تفاضل دون تميي ة ع دة ثالثمائ  لم
 حتى اعتنق اإلمبراطور     فة والحذف والتحريف بشكل آبير،    وهي قرون آافية لإلضا   

اني  سطنطين(الروم ه    )ق ن أم أثير م سيحية بت ه( الم ع   )هيالن د المجم أمر بعق ، ف
ا   (بآسيا الوسطى     المسكوني األول في مدينة نيقيه       ا حالي د ) ترآي ا من   ٣٢٤ بع  عام

ه وسلم، وذلك         غياب دة المس    عيسى بن مريم صلى اهللا علي يحية في   لمناقشة العقي
  نبي مرسل من عند اهللا؟ بشر و أم ،هل هو ابن هللا: المسيح

ا جرى من تلقي النبي صلى د أن يعرف م ذي يري أين أرآون ال ه وسلم ف  اهللا علي
  . من هذه المعلومات الخطيرةالوحي إلى أن أماله على أصحابه

الم ال     في ذلك المؤتمر المسكوني األول       وقد آان حامل لواء التوحيد       مسيحي  هو الع
ن)إريوس( اإلم، لك ة ب سياسية ممثل سلطة ال سطنطينبراطور ال ت   ق ى آان ل إل تمي

ث، دة التثلي ث  عقي صادرة  أحي ور بم ر اإلمبراط رم رأي اآلخ ل وأصدرال رارا، ب   ق
ر و ة الموجودة  بتكفي دا األربع ل ع ل األناجي ة إريوس وأتباعه، ومصادرة آ مالحق
وم ع  (.الي د يراج سيحية األللمزي ا والم ىأوروب ة األول ان ٦٦ – ١ لفي  لي

سكي ذا...  )دوبراتشين رهك دخال    وبق د ت سف، يع لطوي متع يار س ة  ف ن  عملي م
سياسي   أثير ال ن الت د ع ل البع دة آ ة بعي ة منهجي ون علمي ا أن تك رض به المفت

ل نفسه       تم إقصاء عشرات األناجيل في مخالفة صريحة      ،  واإليديلوجي  لما في اإلنجي
  ).  وما لقيصر لقيصر،ع ما هللا هللاد: (الذي يقول أن عيسى يقول

م                   وثني ل ذا القيصر ال لكن قيصر الوثني، والذي ظل وثنيا ولم يعمد إال عند وفاته، ه
ل                    ذي يمي ه ال يدع ما هللا هللا، ولم يكتف بالتدخل فيما هللا، بل حاول تشكيل وفرض اإلل

ه،  ديكتاتوري األشرس، فهي ال إلي ا ال سلطة بوجهه رز ال ا تب وى وهن صدر فت  تست
 بل تقوم بتشكيل هذه ، إلى أداةتحويل الدينتبرر لها أو تسوقها، بل تتجاوز ذلك إلى 

  :األداة في جوهرها، يتضح ذلك في ممارسات سلطوية منها
  . األصوب هو من يقرر– ال العلم –هنا  أن السلطة -
م و - ا ال تخضع للعل سلطة هن ل شيء ال لال نهج وآ م والم ل تقصي العل نهج، ب  ،لم

 .وتميل إليه دون إبداء المبرراتتقرر ما تراه لتأمر و
د تكون               ائق ق السلطة هنا تقمع وتعتقل وتقتل، مما يعني وجود آخر مخالف يملك وث
ا،           صفيتها وقمعه ت ت ك تم ع ذل سلطة، وم ه ال ا تملك صداقية مم ا وم ر إقناع  أآث

 .ومالحقة معتنقيها
 .صنعهامن يفصلها ويلحقيقة، وهي  تشكل اا ال تبحث عن الحقيقة، بلالسلطة هن -
ا ب - وم هن سلطة ال تق سير آخر للنص المسيحيال د ،تف ذي تري ل تنتقي النص ال  ب

 .وتصادر ما التريد
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ل،          – الرومانية    السلطة الغريب أن هذه   دوين اإلنجي  المسيحية تجهل تماما ظروف ت
تعرف شيئا عن ال دارتها بالبقاء والتداول، و  وتعيش حيرة حول مصداقية النسخ وج     

ي، فهي    الن ة تفصل              ص اإلنجيل ة الزمني ه، فمن الناحي ة علي سلطة عن    هذه    دخيل ال
ة نجد أن                    ة العقائدي رون، ومن الناحي المسيح صلى اهللا عليه وسلم أآثر من ثالثة ق

 ليست مسيحية، بل هي وثنية اعتنقت نوعا من           – في حقيقتها    –السلطة المسيحية   
ر أما عملية االختيا .قاش أو جدالالمسيحية بطريقة غير مفهومة، ودون قراءة أو ن 

ة    د فشلت في ت       ، محددة سلفا    والتي تمت بانتقائي ه،  حيث         فق ل متفق علي ديم إنجي  ق
 عندما لم تحدد اختيارها في إنجيل واحد،         ،أبقت الباب مفتوحا على مزيد من الحيرة      

ة     ة األناجيل تظل في حلبة المنافسة  مما جعل بقي   ، ال في مجال التكامل ولكن في حلب
ا،   اقض واالختالف بينه اط التن وفرة نق را ل صراع، نظ اد ال د اعتم ر بع ووصل األم

، بدافع تجاري بحت  و ،المطابع الحديثة والسريعة إلى إصدار طبعات منقحة ومجددة       
  . يتم القص واللزق والحذف واإلضافة في آتاب يفترض أن يبقى نقيا آما نزلبحيث

  لغة اإلنجيل
 والتي من المفترض أن تكون هي لغة   آبر تحد لإلنجيل،   األصلية أ  لغة اإلنجيل تمثل   

شر       دث وب ا تح ي به لم الت ه وس لى اهللا علي سى ص ي وعي ال  –ه ا يق ة  – آم اللغ
ل                  ه ال يوجد إنجي د أن اآلرامية، هذه اللغة نفسها انقرضت، والمصادر النصرانية تفي

ارة عن ترجمات ال أح                  ان عب د يعرف  بهذه اللغة، بل إن آل ما عرف من األناجيل آ
ا،        رجم له ا، وال باللغة المت من ترجمها، وال مدى ثقافته اللغوية باللغة المترجم عنه

ه الخلقي                  ل وال مستوى أمانت ة وال مدى سالمة ترجمته، وهل سلمت من األخطاء، ب
ان عمال                  ومدى التزامه األخالقي والديني، وهل قام بهذا العمل تدينا أم تطوعا، أم آ

   مهني بحت، أم قام به بدافع تآمري؟علميا بحتا، أم هو عمل
ا         م لتوصل إلى    مدفوعة بطموح ا     أسئلة خطيرة جداً   ة، لكنه علومات ضرورية للغاي

ل من الجها لألسف  ي بحر هائ رق ف ة، ةلتغ ات عاطفي ل من  وتواجه بإجاب ال طائ
ة،                   ورائها،   ل آتب باليوناني ك، فبعض هذه األناجي ر ذل وال أحد يستطيع أن يقول غي

أي لغة    وبعضها آتب  ل ب  بالعبرانية، وبعضها بلغات أخرى، وتستطيع أن تجد اإلنجي
 مصداقيتها ، السيما إذا – علميا –إال لغة عيسى التي تحدث بها، وهذا العيب يسقط    

ه الصالة والسالم،              ه رسوله عيسى علي آان هذا الكتاب آتاب دين ينسب هللا، ونقل
ا  (، وأزمة اإلنجيل  ويؤمن به أآثر من مليار نصراني      وراة        ) لغوي ا أزمة الت هي تمام

ى نص،من حيث الترجمة ا حولت النص إل ى  وأنه رادف أو حت  آخر شارح أو م
ه            .مناقض ا  .. أما ما يكفي لكشف تآمر أرآون وأضرابه، وجهل علي حرب وأمثال أم
ي ا يكف وي أن    م ستوى اللغ ى الم ة عل ن آارث دس م اب المق ا جرى للكت ة م  لمعرف
  : تتعرف إلى

   المعتمدة للكتاب المقدس اليوم النسخما هية أوثق
ـ شهورة ب ك جيمس(وهي الم سخة المل اب   )ن ة للكت ة إنجليزي ق ترجم أشهر وأوث

دعى        والمقدس وهي المعتمدة تقريبا اليوم لكل الترجمات،         هي ترجمة قام بها ملك ي
  . عاما١٦١١، أي بعد نزول اإلنجيل بـ ١٦١١، والتي نشرت عام )الملك جيمس(
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افة سحيقة جدا، إنها عند التأمل أطول بكثير من المسافة التي تفصلنا               يالها من مس  
ر     زل بغي رآن ن ا أن الق و تخيلن رآن ل ة للق ة علمي أي قيم رآن، ف زول الق رة ن عن فت

ر م نع ا ل ة، وأنن مالعربي ام، ول ذا الع ي إال ه ه وال من ف لفظه العرب  نعرف من نقل
ود والمجهول        ا األ   .ترجمه عن نصه األصلي المفق دهى من ذلك فهو أن ترجمة           أم

ر    ة غي ة انتقائي دس هي عملي اب المق يمس للكت ك ج ارة عن  المل ة، فهي عب علمي
، وتوماس متى في    ١٥٣٥ترجمة آوفردال في عام : ترجمات سبقتها هي ملخص ل 

ا ... ١٥٦٠، وجنيف في عام    ١٥٣٧عام   ة فهي في     . وغيره ا الفاجعة التوثيقي أم
  :المعلومة التالية

اب               أن التراجم اال   ة للكت نجليزية التي ذآرتها آلها اعتمدت على أول ترجمة انجليزي
   .عبري وإغريقي: رة مباشرة عن نصينالمقدس، والتي عملت بصو

دعى  ا رجل ي ام به د ق ة مطبوعة، وق ذلك آانت أول ترجم دال: (وهي آ ام تن ). ولي
  .ال أستطيع وصفهال يمكن تصوره وة لتصل إلى حد وتتفاقم الفاجع

ة اال دمها معلوم ي أق رهم لت يس وحرب وغي ون وأدون ة ألرآ ي أن ترجم ام ( ه ولي
   . وال قبولهالم يتم االعتراف بها من قبل الكنيسة) تندال

ر و ه الكنيسة الرسمية بالكذب والتزوي ه، واتهمت م رفض ترجمت د ت ساد لق د اف تعم
اب الم  ى الكت دسمعن دس      ق اب المق ق الكت ديف بح ه والتج ه ومعاني ر ألفاظ  وتغيي

ة الكبرى ف       وآفره إحراق تراجمه       ، ثم آانت الكارث رًا ب د من       أصدرت أم  للعهد الجدي
ألنها مزيفة، ولم تقف الكنيسة عند هذا الحد، بل أصدرت           ) اإلنجيل(الكتاب المقدس   

سيحية      شود الم ام الح ال أم ه فع م إعدام د ت ة، وق ا بإعدام ي  حكم ة ف ة غاي  بطريق
د           وبر           القسوة، ممايدل على عظم ذنبه، وذلك حرقا بع شد على الخازوق ، في اآت ال

 والخازوق هو أداة لها أداة مدببة الرأس آالعصا، يجلس عليه المذنب            .١٥٣٦عام  
  يكفي هذا للحكم على مصداقية الكتاب المقدس؟أ . أو يربط به.حتى يخرج من رأسه

ريش ى  ء آخ صاعقة عل وي آال رب رؤوس يه رين الع اقرة المفك رور  ف: عب د م بع
س   ود الكني نوات تع ل   ةس ن عم ل م دال( فتجع ات    ) تن ل الترجم ا لك ف أساس المزي

وم هي النسخة المعتمدة                     ر الي اإلنجليزية وأهمها نسخة الملك جيمس، والتي تعتب
ة ة باالنجليزي شعوب الناطق ة . لل ة القياسية المراجع ة الترجم ول مقدم ان (حيث تق

ر    يح م ة تنق ا هى عملي دس انم اب المق ة للكت ية المراجع ة القياس ا الترجم خص به
ام    شرت ع ي ن ة الت ية األمريكي ة القياس ت هي األخرى  ١٩٠١للترجم ي آان ، والت

وقد تبينت تناقضات وأخطاء    ) ١٦١١تنقيحا لترجمة الملك جيمس التي نشرت عام        
دما من تلك النسخ                   ر ق نسخة الملك جيمس بعد اآتشاف آثير من المخطوطات األآث

ك ج    ة المل ـا ترجم دت عليه ى اعتم راجم الت ي أن ال والت ا يعن و م راجم يمس، وه ت
   نظر، لكن لألسف اعتمادا على ماذا؟ اإلنجليزية بحاجة إلى إعادة

ود،...  ال جواب ات  فاألصل مفق ا للترجم ا، ونهب ا تائه اب المقدس عائم  ليظل الكت
اب المقدس إلى               ولإليديلوجيا الموجهة لتلك الترجمات، وهذا ما دفع المهتمين بالكت

ة اال   دار الترجم وام   اص ي االع ة ف ة المراجع ة  ١٨٨٥-١٨٨١نجليزي م الترجم ، ث
ا     ١٩٠١ في عام    –القياسية االمريكية    راجم ومراجعته ة تنقيح الت ، واستمرت عملي
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زال – ام         – والت دس ع اب المق ة للكت ية المراجع ة القياس درت الترجم ى أن ص  إل
  .وقس على ذلك الترجمات العربية التي تعتبر من أواخر الترجمات. ١٩٥٢

 هو ضرب من التنجيم         ،ن آتابا تتم مراجعته دون الرجوع إلى النص األصلي لغة           إ
ة على الماء والزراعة في الهواء                   ا بالك بترجمة       .والعبث، هو نوع من الكتاب  فم

أمر من       .. مزورة ره ب ذا   ترجمة تم إعدام من قام بها عقابا له على تزوي  الكنيسة، ه
ه ودقته العلمية، فكيف بمن آتب النص        ما أسميه بهوية المترجم وأمانته ومصداقيت     

ول   م المعقول  هل من ف.  أم أعلى أم أدنى)ويليم تندال(هل هو في درجة     وضوعيا قب
   النص النقي؟الموجود اليوم على أنه الكتاب المقدس

ة         ة الترجم ى آارث ي عل اني العرب ز العلم ك أن يقف ن ذل األدهى م د ف اب ،وبع  للكت
صف  دس، وي ديلو–المق اقض إي ي تن ا –جي  ف رآن بأنه دثت للق و ح ة ل  الترجم

اب المقدس،       ستحوله إلى نص آخر، ويسكت عن آوارثها التي ألقتها           هل  على الكت
يفقد القرآن فرادته إذن وإعجازه إذا ( يمكن قبول علي حرب آناقد ومفكر وهو يقول 

ما ترجم إلى لغة أخرى، ويتحول إلى مجرد تفسير بين التفاسير الكثيرة، بينما يمكن 
دها ذلك خصوصيتها                    ان تقرأ الكتب المقدسة األخرى في أية لغة آانت دون ان يفق

ا  نص –وفرادته د ال ا وال  )٨٨ نق سة   أدري م دام الكني ى إع ي حرب عل واب عل ج
اد                 م اعتم ا، ث دها شرعيتها وخصوصيتها وفرادته لمترجم الكتاب المقدس، ألنه أفق

  .الكنيسةال أدري أأصدق علي حرب أم . تلك النسخة المزيفة
  من آتب األناجيل

  فال عيسى وال أحد أصحابه آتب     !هول سؤال خطير ومهم للغاية، لكنه لألسف مج       
ل، وهذه األسماء التي ك األناجي ة، شيئا من تل ل مجهول ا األناجي ولعل  نسبت إليه

   :الصدمة األولى التي يفاجأ بها آل قاريء يحترم عقله هي في
  أول آلمة في اإلنجيل

آتاب ميالد يسوع المسيح ابن داود      : ١:١:Mt: (في إنجيل متى تقول   إن أول آلمة    
   . بأسماء آباء ال عالقة لعيسى بهم بسرد لقائمة المؤلفثم يقوم) ابن ابراهيم

وان    ك العن د ذل ى بع ل مت ول إنجي رةيق د اسحق : ( مباش راهيم ول د  . اب حق ول واس
م يتسلس   ) ويعقوب ولد يهوذا واخوته   .يعقوب ازر،      وال: (ل حتى يقول    ث د أليع ود ول ي

د                   أليعازر ولد متان،    و د يوسف رجل مريم التي ول د يعقوب، ويعقوب ول ومتان ول
وال أدري أي إنسان يملك ذرة من العقل يستطيع         )منها يسوع الذي يدعى المسيح    

ه السالم           سبه       ربط عيسى بن مريم علي ه ليس ن ذا النسب، إن ه نسب خطيب    به ، إن
ا      ، أم آالم عيسى، أم آالم شخص      الم اهللا والدته عليها السالم، فهل هذا آ      دري م  ال ي

  : ن رأسه، لقد آتب عنوانا عريضا هويخرج م
  )المسيح ابن داود ابن ابراهيمآتاب ميالد يسوع (

ه           ثم   ه ب اً . سرد نسب رجل ال صلة ل ا  ذا الكالم أقرب للجنون والهذيان،           ه  علمي أم
   .تحريف والتبديلفسه لم يسلم من الاألشد هذيانا فهو أن هذا الهذيان ن

بن هالي، الشيء المضحك  ليوسف المسيح على أنه ابن  نسب  إنجيل لوقا يأتي    ففي  
ن       سى اب ل عي ه ه ى آتابت دري حت سه ال ي ول نف ل المجه ب اإلنجي و أن آات ا، ه هن
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ين سنة                (:  ٣:٢٣:Lk: يوسف أم ال، إنه يقول     ه نحو ثالث ان ل دأ يسوع آ ا ابت ولم
  )ن هاليوهو على ما آان يظن ابن يوسف ب

And Jesus himself began to be about thirty years of age, 
being (as was supposed) the son of Joseph, which was the 

son of Heli   
ذين         والح م    ظ القوسين في النص اإلنجليزي الل د           ت ي، وق طمسهما في النص العرب

ه   المتخصص في الكتاب المقدس      ديدات  أحمد أشار المفكر   من السهل عليك أن        ، أن
د مدة            من إضافية   مة   لتكتب في اإلنجيل آ    ين قوسين، وبع دك وتضعها ب  احذف    عن

  .القوسين لتنسب آلماتك هللا
ذا النص          د العلمي له اب ينسب هللا     ..أعود إلى النق ة سيتضح        ف ، لكت اط التالي في النق

      .الجهالة المحيطة بالشخصيات التي آتبت اإلنجيل وعدلتهمدى 
  األناجيلمتى آتبت 

م يحصل على                 ا لكن حتى اآلن ل سؤال دائم ة  يطرح هذا ال يوجد  ، حيث     مقنعة   إجاب
نجيل، فالواحد أصبح متعددًا، وآأنه صار انعكاسًا للعقيدة المسيحية      اليوم أناجيل ال إ   

ا ال  بدال من أن تكون هي االنعكاس،      بتحولها من التوحيد إلى التثليث،       نفسها  ، وهن
ساؤل ال        ر جداً   بد من طرح الت ارة عن                :خطي وم عب ل الي هل يمكن أن تكون األناجي

  روايات متعددة لكتاب واحد؟ هل يمكن قبولها آترجمات متعددة لنص واحد؟ 
ه وسلم              م     ،إن األناجيل الموجودة اليوم لم يملها عيسى صلى اهللا علي ا ول م يكتبه  ول

ه   يرها، ولم تكتب في حياته وال        د رحيل م           بع ل، ول زمن قلي ا أحد     عن األرض ب يكتبه
ذا    ر ه ل    .من تالميذه وأصحابه، وال يمكن ألي مسيحي أن يقول غي رأ اإلنجي  فمن يق

ذي يتحدث   سى هو ال ل وال أن عي الم اهللا، ب ه آ شعر أن ذه، .. ال ي د تالمي ل وال أح ب
  :  الموجودة في التوراةالمشكلة نفسها

سى  ام عي سى .. ق ب عي سى .. ذه ل عي سى .. أآ رب عي سى .. ش جن عي وآم .. س ح
ة      ...مات عيسى   .. صلب عيسى .. يسىع ذا إلى النهاي ا    . وهك سؤال ال مفر من       وهن

  المتحدث؟  إذا فمن . البالطبعهل اهللا يقص حياة عيسى وعيسى حي؟ : اإلجابة عليه
إنه ليس اهللا، بل وال عيسى، بل وال من عاش مع عيسى، فالذي يدون حياة شخص                

ه    دي ب ه، أو يقت ى يدي ذ عل صاحبه أو يتتلم و ي لوب  وه ستخدم أس ذ وصاياه ي وينف
  . مصادر نقلهمشاهداته ومحادثاته، ويحدد آشاهد عيان المتكلم، ويروي 

ا  ل   ، ال يمكنعلمي ل من المستحيل أن تختفي آلمات مث ال لي عيسى، سمعت   :  ب ق
 ،قلت ، ما حدث، رأيتتعيسى، حدثني عيسى، أمرني عيسى، سألت عيسى، شاهد   

ا    نادا حدثني من رأى ومن سمع، أملى علي،       ا، أمرن ا،  ني، آنا بصحبته، خطبن ، نهان
ا،  ا،  حرم علين ا،    أوجب علين ا، شرب معن ا  أآل معن ا نفعل ذلك وعيسى معن ....   آن

را                   ه وأخي شهادة علي شته وال وغيرها من العبارات التي تعني مماسة الحدث ومعاي
ه،   ضرورية     نقل ارات ال ك العب ل تل ت آ د اختف لوب   لق ا أس ل مكانه ا، ليح  وغيره

  والجمال والسحر أسلوب قصصي رائع محلق في الخيال والرومانسية..)حكواتيال(
  .والخرافة، حيث ال مكان لشهود العيان وال للمراقبين وال حتى لألسانيد
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اك   ) أم حسبت (أين أرآون من اختفاء هذه العبارات وهو يغص بكلمة          ا أن هن زعم
   !!آالم محذوف قبلها؟

ل وال حتى                 لم من آتب هذا الكالم، إن     ف إذًا  يكن اهللا وال عيسى وال أصحاب عيسى ب
 فهي في تصديق وجود شخص        أما اإلشكالية  ال أحد يعلم حتى اليوم؟    أعداء عيسى؟   

 وتدوين ونقل أقوال     حضور تلك األحداث آلها ورصدها     الخرافية على قدرة  هذه ال له  
ه عيسى، وهو أم          ، مما يعني أنه حاضر في آل مكان وزم        عيسى تلك  ر ان تحرك في

، إال إذا آانت الكاميرات الرقمية قد تم اختراعها في تلك للتصورمستحيل وغير قابل 
ا في   األيام، ولدى مؤلف اإلنجيل فريق من المصورين جلبوا له          األفالم فقام بتفريغه

ا                   ولهم أن فالن ل ق إنجيله، أما تلك الكلمات العاطفية التي يضفيها عشاق األحالم، مث
ل فه   شائي يخفي   الطبيب آتب اإلنجي ذا الكالم اإلن ق، ه و رجل علمي ومنظم ودقي

اء            شتاين (آارثة جهالة هذا الشخص، وقدرته ولو آان له ذآ على الحضور في      ) إن
   .آل زمان ومكان وتدوين ذلك لوحده

  متى آتبت؟.. مرة أخرى
ة   ات المتفائل زم   –إن التوقع ط دون ج ات فق ة   – والتوقع رب آتاب ى أن أق شير إل  ت

د    لإلنجيل آانت  ل    سنه للميالد، أي    ) ٧٠( بع د رحي ه وسلم           بع  عيسى صلى اهللا علي
 عاما، ثم توالى المؤلفون لألناجيل بإخراج أناجيلهم، فإذا اقتصرنا على  ٤٠بحوالي  

ا       : (األناجيل المعترف بها حاليا، وهي      ا ويوحن لوجدنا احتمال    ) متى ومرقص ولوق
ين    ى ب ة مت ين  ) م١٠٥-٨٥(آتاب رقص ب ا)م٧٥-٦٥(وم ين  ولوق ) م٨٥-٨٠( ب

  .أو أقل أو أآثر) م١٠٠-٩٥(ويوحنا ال يعرف بالضبط، لكن يقال أنه فيما بين 
ا                     اني، فالصيغة التي تمت به ا وأم ا أسميها أحالم آل هذه المعطيات احتماالت، وأن
رة عن وقت الحدث،               ة آبي آتابة األناجيل توحي بأن من آتبها تفصله مسافات زمني

ان             ف  مة، واإلمالء،   أضف إلى ذلك إشكالية الترج        أي لغة آ ا وب ال يعرف من أماله
د اعتمد بعضها على                         م تعرف إلى اآلن، وق ا ل ة له اك مصادر مجهول يتحدث، وهن

ل، التي                   د  بعض في النقل، وهذا يتضح جليا في تلك الصياغة القصصية لإلنجي تؤآ
ة      ل المجهول م حذفها ل       تعدد مصادر اإلنجي اب غامض          ي التي ت ل إلى آت تحول اإلنجي

ل ومحير ومجهول  ة هؤالء           وجمي ه عدم رؤي دا من الغموض علي ا يلقي مزي ، ومم
ه أو التتلمذ على              ،األربعة لعيسى عليه الصالة والسالم       سماع من  وعدم إدراآه وال

دوين     أمايديه،   اريخ الت ا حول ت ة ال يمكن     ف تلك األرقام التي ذآرته ام متفائل هي أرق
ذا            ة، وه ل،          األخذ بها إال على سبيل المجامل سند لإلنجي ه ال وجود ل ا    يعني أن م ل  آم

  : وأقصد بسند اإلنجيل عدة أمور هامة جدًا أبرزها.يوجد سند للتوراة من قبل
ل،      -١ ة األناجي دوين وآتاب نهم ت ت ع ذين ثب ه ال سى وحواريي ماء أصحاب عي  أس

  .وتمييزهم عمن لم يؤمن بعيسى عليه السالم
  .أم ال أسماء الرواة عنهم، وهل هم عدول وثقات -٢
ل         -٣ شهادة أه ك ب اتهم وذل بطهم لمروي دى ض ة، وم رواة الذهني ؤالء ال درة ه  ق

  .عصرهم لهم أو عليهم
  . معرفة تلك الصفات في الجيل الثالث آما هي في الجيل الثاني-٤
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ة             -٥ ة على رواي رجيح رواي ا ت د وجود           ، اآللية التي يتم به ة عن ة على وثيق  ووثيق
رجيح،             اختالف أو تناقض بين روايتين، و      ه في الت ذي يعتمد علي األساس العلمي ال

   :  باإلضافة إلى أمور أخرى آثيرة ال مجال الستقصائها هنا، ولو بدأنا باألمر األول
  أسماء أصحاب عيسى عليه السالم

المعطيات التاريخية تفيد بأنه ال توجد أسماء تحمل هذه الصفات، ولم يثبت أن هناك              
د             أناسًا يمكن إثبات صحبتهم لعي      ا، والمصدر الوحي ا ووثائقي ه السالم علمي سى علي

 وهو ما نحن بصدد نقده تاريخيا وعلميًا، هذا الفراغ يهدم مفهوم السند ،هو اإلنجيل
ة                   د حلق اب المقدس، نفق ا ذلك الكت من أساسه، ألننا بجهالة الواسطة التي نقلت إلين

النص، وفتٍح ٍر لنقاء هي أهم الحلقات بعد أهمية النص ذاته، وهو ما يؤدي إلى تدمي      
 وتحريفه وتحويره حسب المواقف والمشاعر واألهداف، النص            لباب التطفل عليه  

ل      بفقده للنقلة األوائل المباشرين لألحداث يعني الطعن بنسبة النص ليس فقط هللا، ب
    :يتعلق بـفاألمر الثاني أما . لعيسى صلى اهللا عليه وسلم، بل ألصحاب عيسى
  الجيل الثاني

رواة الثقات المشهود             يفتر ض أن آتبة الكتاب المقدس هم من الجيل الثاني، ومن ال
، لكن النقد العلمي يتردد في      رجح هذا  الموقف اإليديلوجي والعاطفي فقط ي     .لهم بذلك 

  :ذلك، ويدعم شكه ذلك بمبررات مقنعة أهمها
وا      أنه ال يمكن الجزم بتحديد       ذين آتب ل    شخصيات أولئك الرجال ال ذا    تلك األناجي ، وه

ه،   يضيف عبئا آبيرا على من يتبنى ما   ان الشخص   ف  طرح اإلنجيل والتبشير ب إذا آ
د                الذي آتبه مجهوالً   ه ال ب ة، ألن داًء    – فكيف يحكم عليه بأنه ثقة معتمد الرواي  – ابت

ه    ة نقل ه ونظاف م البحث عن تاريخه وأمانت ه، ث د هويت د الشخص وتحدي من تحدي
ائق الالزمة             وسالمة عقله، وتلك أمور يفشل ن      ديم الوث ا وتق ل في إثباته اقلوا اإلنجي

دينا،  دين مت دعي الت ه ليس آل من ي ا، ألن دينله  صادقا، وليس آل وليس آل مت
اد على                 صادق ثقة، هناك متدينون غير ثقات، وهناك متدينون ثقات ال يمكن االعتم

ة، أ                 ظ، أو الغفل درة على الحف دم الق ة، آع و اإلصابة   رواياتهم نظرا لعوامل بيولوجي
  .بالخرف، وما يقال عن هذا الجيل يقال عن الجيل التالي والذي يليه

  اإلنجيل متنا
د                  ام النق ه الصمود أم ر متماسك، وال يمكن األسئلة  العلمي وال    يقدم اإلنجيل متنا غي

رة          ة من الحي المطروحة عليه، فعند قراءة أبرز النقاط التي أتت في اإلنجيل فإن حال
راب          .تصيب المتأمل لها   اإلنجيل يقدم تفاصيل عن مولد عيسى بن مريم، ثم يهيل الت

ضاها،   د يعرف آيف ق ال أح ره، ف ا من عم ين عام ى ثالث ك وعل سير تل ال يمكن تف
ر عادي على اإلطالق       الجهالة البالغة العتمة على ثالثين عامًا من سيرة إنسان             غي

ة        ه  من حيث المولد والنطق، وآونه آخر أنبياء بني إسرائيل، إن             ز عن بقي نبي ممي
ه وسلم                  د بمعجزة   األنبياء جميعا إال آدم عليه السالم، فعيسى صلى اهللا علي  من   ول

 فتحدث عن نفسه       في المهد،   وهو   تكلم  ، ثم حدثت له معجزة أخرى عندما        غير أب 
ى،    وعن أمه، وقام بتبرئة    ه شأن في       أمه من تهمة الزن  وأدرك الناس أن سيكون ل
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رة     دًا  فمن المحير ج   المستقبل، ال سيما والناس في انتظار          ،أن نفقد أحداث تلك الفت
 . نبي مخلص

  نسب عيسى
ليسوا نسب عيسى إلى آباء     ي) نسب يسوع (تحت عنوان عريض في إنجيل متى هو        

اب ميالد يسوع المسيح        (: Mt١:١  متى    آباءه، حيث تبدأ سلسلة النسب بقول       آت
راهيم صلى اهللا          النسب من     ثم يقوم بسرد     ) ابن داود ابن ابراهيم    األعلى أي من إب

 نجدها قائمة ال عالقة لعيسى بن مريم         لقائمةاعليه وسلم، لكن عند التدقيق في تلك        
ا،   سالم به ه ال ك ال  علي د ذل ول بع ث يق رة حي وان مباش حق،  : (عن د اس راهيم ول اب

م يتسلسل حتى يقول       ) ويعقوب ولد يهوذا واخوته   واسحق ولد يعقوب،     ود  : (ث والي
ومتان ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف رجل مريم  ر، وأليعازر ولد متان،     ليعازولد أ 

أي إنسان يملك ذرة من العقل يستطيع         ف .)التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح      
ذا النسب    ربط عيسى بن مريم عليه السالم       سبه      !! به ه ليس ن  وال   وال نسب أمه      إن

   . نسب خطيب والدته عليها السالمحتى عمته، بل
ا         ، تحكم على شخص تسأله عن نسبه      شيءبأي   ة    فيقوم بسرد نسب رجل ق م بخطب

ارات من        هل! أمه قبل أن تتزوج بأبيه؟     كالم اهللا،   ال  يمكن اعتبار هذا التصرف والعب
ا يخرج م               أنه آالم عيسى، أم  من  أم   دري م ذاب غبي ال ي د آتب        آالم آ ن رأسه، لق

اب ميالد يسوع المسيح ابن دا          : (عنوانا عريضا هو     راهيم    آت م يسرد    ) ود ابن اب ث
 قد يكون الخطيب من أوروبا أو أفريقيا وقد يكون من  .نسب رجل ال صلة له بعيسى     

   .هذا الكالم أقرب للجنون والهذيان علميا الهنود الحمر،
ه     آخر ل  نسب  ثم يأتي إنجيل لوقا ب     ان    لمسيح على أن ا آ  ليوسف بن هالي،       ا ابن   ربم

ا، هو أن آاتب اإلن شيء المضحك هن ى ال دري حت سه ال ي ل المجهول نف اريخ جي ت
ان       :  ٣:٢٣:Lk: (آتابته هل عيسى ابن يوسف أم ال، إنه يقول         دأ يسوع آ ولما ابت

 .له نحو ثالثين سنة وهو على ما آان يظن ابن يوسف بن هالي
  نسب البن سفاح

م يقول             ه السالم، ث ى، فهو ينسبه إلى داود علي : اإلنجيل يجعل عيسى من نسل زن
ا      داود ول و( وراة، أن داود اغتصب               ،)د سليمان من امرأة أوري ا في الت د مر معن  وق

 بالسفاح واالغتصاب دون أن يطلقها زوجها اره أوريا وأنجبت منه سليمانزوجة ج
رة    تلك ، في "أوريا" راة   القصة الحقي ه السالم،           و ، المفت داود علي تلك  التي تنسب ل

  .  آما يقول إنجيل اليوم  حلقة في سلسلة آباء عيسىالقصة وتداعياتها تمثل
هناك معضلة حول المسيح عليه السالم نفسه، فهو في زعمهم ابن اهللا، أي أنه إله، 

ا،          والدة، باإلضافة      وهذا اإلله مر بمرحلة جنينية آالبشر تمام رة للمخاض وال م فت ث
مر أن يبقى في البرية أربعين يوما ال يأآل شيئا، وذلك من أجل أن يخضع                   أنه أُ  إلى
  . تبار الصمود أمام الشيطانالخ

سؤ اال رة: ال هن ل فك القآيف يمكن تقب يم خ ه عظ ذه، إل ادر هو األول  آه  رازق ق
ر  ت واآلخ ي والممي يء والمحي ن ش م يك ان ول ذ األزلآ ام  ، من ار أم ضع الختب  يخ
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يئا،        ره ش ن أم ك م ي ال يمل عيف وغب وق ض الق    مخل ضع الخ ن أن يخ ف يمك آي
  ؟ ، فكيف إذا آان هذا المخلوق شيطانًاجهللمخلوق، ويطرح عليه أسئلة تحر

ان      مخترعة ألوهية مبتكرة   ألوهية المسيح   ن  هذه المعطيات تعني الشك أ     و آ ، وإال ل
ه و     ذي خلق و ال شيطان، فه اس بال م الن ان أعل ا لك ر   إله ة الكف اه حري كله وأعط ش

  !لتجربته، آيف يخضع  الخالق لمخلوق؟كيف يخضع ف واإليمان،
 فإنه يقع في معضلة   ، فقط  أن االختبار آان يجري على الجسد      صدإذا آان اإلنجيل يق   

  . آلة ال عقل لهامجرد  من األولى، فالجسد أشد
ل   ول اإلنجي ن      :  ٤:١:Mt(يق رب م روح ليج ن ال ة م ى البري سوع إل عد ي م أص ث

فتقدم اليه المجرب وقال    . خيرا، فبعدما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أ        بليسإ
زا           إن آنت ا  : له ال   فأ. بن اهللا فقل أن تصير هذه الحجارة خب  مكتوب ليس     :جاب وق

 ) بل بكل آلمة تخرج من فم اهللا،بالخبز وحده يحيا االنسان
  

  إله يسجد
ات       بل ت  ،اإلله ال يسجد ألحد    ه آل المخلوق ار           ،سجد ل ة االختي  إال من أعطاه اهللا حري

ة فتسجد،         اإلله ال يسجد   فاختار الكفر،  ة وليست آلهة        أما اآللهة المزيف ا مزيف  .ألنه
ه السالم ساجد          د ااإلنجيل يجعل من عيسى بن مريم علي را   ا هللا عاب ه، وهو اعت ف  ل

ل  فإن .بأنه مخلوق وليس إله    د                  :  قي ة اآلب فق ة أقل من رتب ة من األلوهي ه رتب أن ل
  . وقعوا في الوثنية، فالوثنيون بعمومهم يرون آلهتهم أقل رتبة من رتبة الخالق

ل   م أ  : ٤:٨:Mt(: يقول اإلنجي ل عال جدا           ذه أ خ ث ع   وأ ،يضا إبليس الى جب  راه جمي
ذ  حين. ن خررت وسجدت لي   أعطيك هذه جميعها إ: ممالك العالم ومجدها، وقال له    ئ

ا شيطان     : قال له يسوع   ه مكتوب   أل.اذهب ي د      للرب إلهك تسجد وإ       ن اه وحده تعب  )ي
ه،  أن اهللا رب ا يعترف المسيح ب ذوهن ى أسطورية ه دليل عل ا ال ه، أم ا النص وآذب

أي جبل عال في فلسطين، أو في غير : فيكشفه العلم الحديث الذي يتساء باستخفاف
  .  فلسطين يمكن رؤية ممالك العالم من فوق

  المسيح شخصية حدية
ال تقبل اآلخر، أو     إقصائية  شخصية المسيح عليه السالم في اإلنجيل شخصية حدية         

ال ا يق دي: (آم و ض ي فه يس مع ن ل ي عك)م سيحيون ، وه صور الم ا ي س م
    . متابعتهالمعاصرون بأنه رسول سالم، بل هو يحمل سيفا إلجبار اآلخر على

ول  ه يق ي سالما عل  : Mt١٠:٣٤(إن ت أللق ي جئ وا ان ت ى االرض، ال تظن ا جئ م
ا   بيه واالنسان ضد أ فاني جئت ألفّرق اإل  بل سيفا،  أللقي سالماً  ة ضد أمه ة  ،بن  والكن

آثر مني فال يستحقني،      سان أهل بيته، من أحب أبا أو أما أ        ضد حماتها، وأعداء االن   
ر مني فال يستحقني، ومن ال يأخذ صليبه ويتبعني فال                            ة أآث ا او ابن ومن أحب ابن

بل    جلي يجدها،   ضاع حياته من أ   ياته يضيعها، ومن أ    من وجد ح   يستحقني، كم  من يق
  نه مجرد رسول والكلمات األخيرة تعني أ)رسلنييقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أ
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واما : ٥:٤٤:Mt: (ال يمكن فهم التسامح الذي يدعو إليه المسيح آما في اإلنجيل          و
بارآوا العنيكم، أحسنوا الى مبغضيكم، وصّلوا ألجل           حبوا اعداءآم،   أنا فأقول لكم أ   
 : إال من خالل تفسيرين) ليكم ويطردونكمالذين يسيئون إ

 .   المسيحي فقط موجها للتسامح داخل المحيط يكون أن:األول
 أن يكون ما في اإلنجيل ناسفا لما في التوراة، ألن تلك الكلمات         وهو األقرب،  :اآلخر

وراة        لم تأت في حديث عن الحب والسالم فقط، بل          . جاءت في سياق الحديث عن الت
ل          ا في اإلنجي ال المسيح آم ل عين بعين وسن       :٥:٣٨:Mt: (فقد ق ه قي  سمعتم أن

ه  بل من لطمك على  تقاوموا الشر،  ال   :مقول لك  وأما أنا فأ   بسن،  خدك األيمن فحّول ل
  ) إلخ... خذ ثوبك فاترك له الرداء ايضاراد أن يخاصمك ويأيضا، ومن أاآلخر أ

وراة      ي الت ا ف رب آم ام ال ن أحك سن م سن بال العين وال ين ب :  ١٩:٢٠:Dt: (والع
 ال  .. في وسطك   الخبيثمر  ون وال يعودون يفعلون مثل ذلك األ      ويسمع الباقون فيخاف  

 ) رجل برجل. .يد بيد ..سن بسن. .عين بعين.. نفس بنفس: تشفق عينك
وراة         وال دعوة          ،من يحاولون الدفاع عن تناقض اإلنجيل مع الت  مدعين أن تلك األق

ر        ازل ال أآث رار      ،للتسامح عن الحقوق والتن اقض آخر وهو      من    اليستطيعون الف تن
إذا زنى مع امرأة         ، زنى رجل مع امرأة     وإذا: Lv٢٠:١٠: (تقول التوراة : التالي  ف
د  ،طجاع امرأة ذا اضطجع رجل مع ذآر اض       به فانه يقتل الزاني والزانية، وإ     قري  فق

ه          أنهما يقتالن دمهما عليهما، وإ    .. فعال آالهما رجسا   ذا اضطجع رجل مع امرأة أبي
ا، وإذا اضطجع رجل مع          ،فقد آشف عورة أبيه    ا عليهم ا دمهم تالن آالهم  أنهما يق

ا، وإذا اضطجع رجل مع                  ،آّنته فإنهما يقتالن   ا عليهم  آالهما قد فعال فاحشة دمهم
ا      ،ذآر اضطجاع امرأة فقد فعال آالهما رجساً       ا عليهم  وإذا اتخذ    ، أنهما يقتالن دمهم

ا        ه وإياهم ار يحرقون ة بالن ذلك رذيل نكم    ،رجل امرأة وأمها ف ة بي  ، لكي ال يكون رذيل
بل إن التوراة تحكم ) انه يقتل والبهيمة تميتونها   يمة ف وإذا جعل رجل مضجعه مع به     

: ٢٢:٢٠:Dt: (على الفتاة باإلعدام لمجرد عدم وجود غشاء البكارة، تقول التوراة       
اب             اة إلى ب اة،  يخرجون الفت م توجد عذرة للفت ولكن إن آان هذا األمر صحيحا ول

ا عملت                   دينتها بالحجارة حتى تموت، ألنه قباحة في    بيت أبيها، ويرجمها رجال م
  ) فتنزع الشر من وسطك.إسرائيل بزناها في بيت ابيها

م تصرخ،                   اة المغتصبة المقهورة إذا ل بل إن التوراة تتطرف فتحكم بالقتل على الفت
اة                      ا يلجم الفت ا من الخوف والرعب م مع أن بعض حاالت االغتصاب تصحب معه

م الت      ك تحك ع ذل ة، وم ول الكارث ن ه ا م ى عليه ا يغم ها وربم ا ويخرس وراة عليه
إذا آانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها : ٢٢:٢٣:Dt: ( التوراة تقول.عدامباإل

ة،   ك المدين اب تل ى ب ا إل ا آليهم ا، فأخرجوهم طجع معه ة واض ي المدين ل ف رج
ا   ى يموت ارة حت ا بالحج ة،     : وارجموهم ي المدين صرخ ف م ت ا ل ل أنه ن أج اة م الفت

  ) نزع الشر من وسطكوالرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه فت
أمر   سى لي ي أحضرت لعي ة الت رأة الزاني ه عن الم ك بقول ل ذل ل آ نقض اإلنجي م ي ث

ل،               : ٨:٤ Jn: (برجمها فقالوا  يا معّلم هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفع
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ولما استمروا  ... وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟       
  )  من آان منكم بال خطية فليرمها أوًال بحجر:هميسألونه انتصب وقال ل

ل                      ي، ب رجم الزان وراة التي ت د خطأ الت هنا يلغي اإلنجيل ما جاء في الناموس، ويؤآ
ك،               يعلن أن موسى وبقية األنبياء عليهم الصالة والسالم آانوا مخطئين في فعلهم ذل

ا، أليس ذلك نسفا ويؤآد آذلك أن آل الحواريين والمؤمنين لهم أخطاء الزانية نفسه       
  ؟ !للتوراة وللناموس

ال        رجم           : لو قال اإلنجيل أن عيسى ق م ال د ألغى اهللا حك ا فق ول     ،ال ترجموه  ألمكن قب
اموس بحجة أن                         م والن ا شاء، لكن أن يبطل الحك ا يشاء متى م األمر، فاهللا يغير م
اء، ألن      ن الغب ا م ل نوع ان باإلنجي ن اإليم ل م ذا يجع أ، فه اس معرضون للخط الن

مة والعقوبات والجزآت في      تطبيق القوانين واألنظ    يلزم عنه تحريم   إليمان باإلنجيل ا
دنيا رهم  بحجة ،ال ة وغي ات البرلماني شرطة والمرور والرقاب أن رجال القضاء وال

بة  وانين والمحاس ة والق ة األنظم ار منظوم ذلك تنه اء، وب ون األخط م يرتكب آله
   .شر، وآل البشر يخطئونليها من البوالشفافية بحجة أن القائمين ع

ال بد أن اإلنجيل ومن يؤمن به ينتظرون نزول مالئكة بسيارات مرور خاصة ليحلوا         
ديات والضرائب          ة للبل ة للشرطة، وثالث محل رجال المرور من البشر، ومالئكة ثاني

ه                     . وهكذا ا من المستحيل قبول واهي وهو وجود خطاي ذر ال ذا الع ثم إن االعتذار به
أن من يطبق :  نظرا ألنه يتضمن شيئا غير معقول على اإلطالق هو  ونسبته لعيسى، 

وم موسى                           م على أن ق ا، وهو حك د أن يكون معصوما من الخطاي ة ال ب تلك العقوب
انوا معصومين وهو                   ه السالم آ ومن بعده من أتباع األنبياء إلى عصر المسيح علي

     .أمر مستحيل ومضحك
ل ذلكاإلنجي الق    آ ام الط سخ أحك شراسة     المن ين ة ال ام بالغ ة بأحك ة والمعقول طقي

ام يمكن وصفها           ة بومخالفة للطبيعة البشرية، أحك ل متى      حيث يقول    المتطرف  إنجي
م أن من طلق                  (٥:٣١ وقيل من طلق امرأته فليعطها آتاب طالق، وأما أنا فأقول لك

  )امرأته إال لعّلة الزنى يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فانه يزني
 والنساء المطلقات   ، المرأة المطلقة إلى زانية     يقوم بتحويل   المؤبد كمهاإلنجيل بح إن  

 لزواج بالمطلقاتوجعل ا.. جميعا إلى مجموعات من البغايا والمومسات حتى الموت
بل لقد صرح في مكان آخر بأن المطلقات والبغايا في درجة            .. نوعًا من أنواع الزنى   

 اعتدي عليها بإآراه واغتصبت هي من       المرأة التي وتمادى فاعتبر .. واحدة من اإلثم  
   .الفصيلة نفسها

  اإلنجيل واألساطير
ا في هذه اإلشكالية، فأسطورة                       التوراة تمام ل من األساطير، وهو آ لم يخل اإلنجي
اب          ن الكت زء األول م نقض الج ا إال ب ل منه تخلص اإلنجي ن أن ي وة هللا ال يمك البن

وءاتهم، واألهم       المقدس، فالتوراة تغص باألنبياء وقصصهم وقصص        وامهم ونب  أق
ل    ز وج ن اهللا ع ل ع ديثهم الطوي ك ح ن ذل ه  م ه وقدرت ه ووحدانيت ه وأزليت  وتبجيل

ده من     فكيف ،، فإذا آان هللا ولد له صفات والده       وعظمته  خفي ذلك على آدم ومن بع
األمس      األنبياء، ولم يك   ان ب ذي آ ا وعدوا للمسيح   شف عنه سوى بولس ال  .. مجرم
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تل  ه ويق ع أتباع ا     يتتب اء جميع ام األنبي ك إال باته سير ذل ن تف م، ال يمك ل به هم وينك
ة، حيث  ذي اخت بالخيان ن ال ذا اإلب م به روا أممه م يخب  صاحب سوابق رعه رجلل

ادة        ادة دين بإب مهمته هي إبادة من آان على دين المسيح، ثم اآتشف أنه ال يمكن إب
ا شا               ه تمام ام ب ذي     شعبة، ولكن بنسف فكرته األصلية، وذلك ما ق ءول اليهودي، ال

ر منضبطة     آما أن البنوة هللا منتشرة        ).بولس(سمى نفسه بـ   ان في        وغي في آل مك
وعيسى ابن هللا، وهو أيضا ابن ليوسف بن هالي الكتاب المقدس، فالناس ابناء اهللا، 

  . يوسف بن يعقوبلالنجار، ومرة ابن 
ت عبارة عن    حادثة جرت في البحر الميت، والبحر المي      أسطورة أخرى تتلخص في     

ار،     ة البح ي بقي ا ف ة آم واج عاتي ه أم ن أن تحدث في ا ال يمك رة صغيرة، علمي بحي
ول أن     ل يق ك فاإلنجي ع ذل ات، وم ي المحيط ي تحدث ف واج الت ك األم ك عن تل ناهي

ل أن عيسى     .  في المحيطات جرت في البحر الميت      أمواجا آالتي تحدث   : يقول اإلنجي
)Mt:ميذه واذ اضطراب عظيم قد حدث في البحر         لما دخل السفينة تبعه تال    : ٨:٢٣

ائلين     . وآان هو نائما  .حتى غطت االمواج السفينة    ا سيد     :فتقدم تالميذه وايقظوه ق  ي
ا قليلي االيمان         : فقال لهم  .نجنا فاننا نهلك   اح         . ما بالكم خائفين ي ام وانتهر الري م ق ث

ال  )والبحر فصار هدوء عظيم    و ق ل أن عيسى أمر البحر فهاج   ل م سكنه  اإلنجي  ث
رة     إذا صح مصدرها  لكانت معجزة إلهية ال يمكن تكذيبها      ، لكن أن ترتفع أمواج بحي

  . عليها معجزةترآيبحتى تغطي السفينة فأسطورة استباقية أريد 
على  –وهو على صورة حية  – الشيطان  سلط"األب" أسطورة أخرى تقول أن اهللا

ة  إن هذا النوع من األساطير الملف       ابنه ليختبره،  ر من االنتقاص لمعنى     ق ه الكثي   في
صيام       رب لل ة ال ا حاج رير، وم وق ش ار مخل الق الختب ضع خ ف يخ ة، فكي األلوهي

أثم            وة اهللا تمر    . أربعين يوما، هل يريد التطهر من آثامه، هل الرب ي إن أسطورة بن
د أن تتحول إلى                  وره إال بع ام ال تستطيع عب  أشالء متطايرة اليمكن       بحقل من األلغ

  . أو الربط بينهاهاالتعرف علي
ل آخر من            أسطورة الخنازير، وآيف أخرج عيسى الجن من الممسوس، وفي إنجي

  . وسمح للجن بالدخول في قطيع الخنازيراثنين ممسوسين 
ل   ر الى آورة الجرجسيين استقبله       :٨:٢٨:Mt: (يقول اإلنجي ا جاء الى العب ولم

از من تلك       د يقدر أ  يكن أح  حتى لم    ،مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا      ن يجت
أجئت الى هنا قبل . . ما لنا ولك يا يسوع ابن اهللا:ذا هما قد صرخا قائلين  وإ ،الطريق

رة ترعى،       وآان بعي  الوقت لتعذبنا؟  ازير آثي ه    دا منهم قطيع خن وا الي شياطين طلب  فال
ذهب إ        : قائلين ازير     إن آنت تخرجنا فأذن لنا أن ن ع الخن ال لهم   . لى قطي  . امضوا  :فق
ازير، فخ ع الخن ىوإرجوا ومضوا الى قطي دفع من عل د ان ه ق ازير آل ع الخن  ذا قطي

   )الجرف الى البحر ومات في المياه
ر سؤال المحي اال ى  : هن شياطين عل سالم غضب ال سلط رسول ال ف ي ازير  آي  الخن

وأخير وليس    .، ولماذا لم يعاقب الشياطين بدال منها      ه جنت البريئة، ماذنبها وما الذي   
إن رًا ف أ  آخ دس، ويكشف خط اب المق وم بفضح من زوروا الكت ي يق م التجريب  العل

  .علميًا ال يمكن تمريره مهما آان المبرر
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ل ول اإلنجي ع    : ٤:٨:Mt(يق دا، وأراه جمي ال ج ل ع ى جب يس ال ضا إبل ذه أي م أخ ث
ذ  ح. أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي   : ممالك العالم ومجدها، وقال له    ينئ

  ) ألنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبديا شيطان، اذهب : قال له يسوع
  :هذا النص يحمل خرافات ال يمكن السكوت عليها وهي

  . وليست آرويةأن األرض مسطحة الشكل -
 .أن هناك جبل يمكن الصاعد إلى قمته من رؤية دول العالم -
 .أن إبليس يقود آل دول العالم وبإمكانه تسليم أي دولة لمن يشاء -
  ."ل إيرثجوج"أن إبليس هو صاحب برنامج  -

ين                 ا لثالث م، وحرقه ة ألف طالب عل ر من ثالثمائ وهنا أدرآت سر قتل الكنيسة ألآث
  .ألف عالم، وحكمها باإلعدام على برونو وآورنيكوس وجاليلوا

هذه هي األسئلة العلمية التي آان من المفترض أن يسبقنا أرآون وأدونيس وحرب        
ذه األسئلة التي آان من المفترض أن تمارسها العلمانية العربية وطرابيشي إليها، ه  

شكي ذي صدمنا هو أن الت دم المساواة، لكن ال ى ق ا عل ك مع الكتب المقدسة جميع
د "والتجاهل آان هو المنهج       القرآن،          " الوحي ة، التشكيك ب ة العربي از للعلماني بامتي

  .والتسامح أو الثناء على الكتاب المقدس
   النص–ة ثنائية السلط

 القيصرية بقمع   عاش اإلنجيل إشكالية معقدة مع السلطة، ففي البداية قامت السلطة         
مدفوعين بحملة يهودية قادتها السلطة عليهم السالم،  وقمع أصحابه    النص وحامله 

 السلطة القبض على عيسى بن           الذين حاولوا وحرضوا   ،الدينية ممثلة بالحاخامات  
زعم        ه وص مريم صلى اهللا عليه وسلم لسجن      وم ي ل الموجود الي د   لبه، واإلنجي  أنهم ق

سلطة                   ين من المجرمين، واستمرت ال نجحوا في ذلك حتى تمكنوا من صلبه مع اثن
 الحكم) قسطنطين(تمارس القمع تلو القمع تجاه النص وأتباعه، حتى تولى القيصر            

سلطة، إشكال        ، عندها عاش النص إشكال       في القرن الرابع للميالد     يةية أخرى مع ال
د التأمل    لكن هذا االصطفاف    .إلى جانب النص  االصطفاف  ا  في ظاهره  ان أشد      عن  آ

دس اب المق ى الكت ى  ضررا عل سلطة إل ع ال ل م سيحي انتق نص الم ه، ال  من قامعي
اق   ع، فاعتن ة القم دهورا من مرحل ة أشد ت سطنطين(مرحل امض)ق  للمسيحية  الغ

ا،     قضى على آخر أمل في الخروج بدراسة علمية جادة لمقار          نة النصوص وتحقيقه
 موقفا إقصائيا أساء من حيث أراد أن يحسن، فالقيصر       د اتخذت السلطة السياسية   لق

ة       –أصدر أوامره بتصفية اآلخر      ل في النقل والفهم والتفسير، آخر             – ال في المل  ب
وحي                    ر وأدق وأقرب لمفهوم ال ل أآث يملك مثلما يملك من يقف في صف القيصر، ب

وح و   سم بالوض ذي يت اق      ال ي أعن سف ول وض والتفل ن الغم د ع ساطة، والبع الب
ة         ا األآثري ل فقط، أم ار أربعة أناجي النصوص، فمن أآثر من خمسين إنجيال تم اختي

   ؟..فتمت مالحقتها وسحقها دون تفسير علمي أو تبرير مقنع، ومتى آان ذلك
رار          بعد أآثر من ثالثة قرون م       اًء على ق ل، وبن زول اإلنجي يجة،   ال نت،موقف  –ن ن

ه عام   ة، وذلك في مؤتمر نيقي اء ال مقارن اًء على انتق د ٣٢٥وبن ا يؤآ ل إن م م، ب
ذين حضروا                  ان ال ة من الرهب إيدلوجية القرار وتحيزه صدوره بخالف رأي األغلبي
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رز المخالفين               ل ووصفه ألب ر  –ذلك المجمع المسكوني في نيقيه، ب ) إريوس  ( الحب
ه ص دة التوح ابأن ل عقي ه يحم ة ألن دحب بدع رائيل   ي ي إس اء بن دة أنبي ي عقي ، وه

وراة      دة الت ه              السابقين آلهم، وعقي دا أن ا هللا، مؤآ رة أن يكون عيسى ابن ضًا فك ، راف
تالءم                 سلطوي ي م ال ذا الحك مجرد نبي آغيره من األنبياء عليهم الصالة والسالم، وه

ة        ا  مع العقيدة القيصرية الرومانية الوثنية، المأخوذة بتعدد اآللهة، وهي ثقاف قاومه
اموس   (آل األنبياء بما فيهم عيسى عليه السالم القائل         رار  )ما جئت ألنقض الن ، الق

ة                   رار القسطنطيني تجسيد للثقاف سلطة، الق د ال اموس على ي القسطنطيني نقض للن
اظ        وال  الرومانية تحت الفتة المسيحية،        قسطنطين بمنصبه     أدل على ذلك من احتف

د ( لممارسة طقوس المسيحية        ورفضه ) آاهن أعلى للدين الوثني   (آـ طوال  ) التعمي
د      د والجدي اء المزي ة وبن د الوثني رميم المعاب تمر بت د اس ه، وق ا  (–حيات أوروب

ة النقل من أيدي         ) ٤٩-١والمسيحية، يان دوبراتشينسكي   رار عملي وقد نقل هذا الق
سلطة            سلطان، أي من ال سلطة        –الرهبان إلى أيدي ال ة إلى ال سلطة،   – المعتنق  المت

اد            وه و أمر ما آان ليتم لوال خلوا ساحة الكتاب المقدس المسيحية من العلماء والنق
الذين يمارسون عمليتي النقل والنقد معًا، هذا الفراغ أتاح لألقوياء فقط أن يفرضوا    

ساؤل،     د والت ا في غنى     مواقفهم على من شاءوا دون اعتبار للعلم والنق سلطة هن  ال
وم              عن توظيف فقيه أو عالم للنص، إ       ا تق ر، إنه نها تقوم بشيء أخطر من ذلك بكثي

داول،       بإلغاء النص    ال تفسيره، وتحدد من النصوص ال من التفسيرات ما يجب أن يت
سيف، فال مساحة             بل إنها تحدد نوع العقيدة التي يجب أن تسود في العقول بحد ال

ة القسطنطينية أوجدت مساحتين ال              ثالث   لالختالف والخالف وإبداء الرأي، فالثقاف
ا ذا    : لهم رز ه د أف سطنطين، وق سيف ق رى ل سطنطين، وأخ رأي ق ساحة ل اك م هن

   . أثره على القارة األوروبية آلها انعكسالموقف السلطوي واقعا مرًا
  

  لمسيحية تحول أوروبا إلى ظالما: المؤرخون
ه         ويكشف حجم   .. وهذا هو المقتل الذي يجهز على موضوعية الفكر العربي ونزاهت

امالت هالمج ر وآتاب ذا الفك ه ه ذي يرتكب ف ال سفة .  والزي د الفل ا مه أوروب
شعر        والديموقراطية والفن واألدب والمسارح    د ال شعر واألسطورة ونق  والنحت    وال

سلمون وال      ك، وال الم ول ذل ن يق ا م يس أن س، ل الم دام ى ظ سيحية إل ول بالم تتح
  .. العرب، أوروبا تقول ذلك

سة اإلنج  طى والكني صور الوس ؤرخ الع زي م ورج (لي ون. ج . ج ه  )آولت ي آتاب  ف
طى  ( صور الوس الم الع سيم –ع ف ن ة جوزي ى   ) ترجم طى إل صور الوس سم الع  يق

  . وعصور وسطى أخف ظالمية.  عصور وسطى غارقة في الظلمة:قسمين
 للميالد،   ١٠٠٠ و ٤٠٠ويحدد تلك العصور الوسطى المظلمة بالفترة ما بين عامي          

ة في الظلمة          ة              وهذه الفترة الغارق اق اإلمبراطوري رة التي تلت اعتن ا الفت هي تمام
دين  ه لل سطنطين اعتناق ور ق ن اإلمبراط دما أعل سيحي، عن دين الم ة لل الروماني

واع             المعارضة للمذهب    المسيحي، وإقامته للمجمع المسكوني، وفيها تم قمع آل أن
ى صراع     سيحية إل ول الم سيحية، لتتح ة الم ل المنظوم الوثي داخ سطنطيني الث الق
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د تحول       أما. خر المخالف اخلي لتصفية المسيحي اآل   د  اآلخر خارج تلك المنظومة فق
ة  ، وبذلك تمت إبادة ى مهرطق ال بد من مالحقته وسحقه  إل ا   الفكر والثقاف في أوروب

ادة لقرون       على يد الكنيسة   دة  ، وقد استمرت تلك اإلب ا    حتى تعرفت       عدي  على أوروب
   .  ثقافة النص القرآنيمن يحملون

ة            ري أين ال أد   أدونيس من هذه المعطيات، أوليس قسطنطين ابن روما، وابن المدين
ة، و ذور األوروبي ةج ى   الديموقراطي سيحي عل نص الم أثير ال ن ت يس م ن أدون ، أي

ا           ة في أوروب ة والحضارة الروماني ه فهو رجل          .الفلسفة اليوناني ال أستغرب تجاهل
ه قفز الجابري و يسترزق بقلمه، لكنني أستغرب    ات   من المفكرين    أمثال هذه المعطي

رآن     : (مكونات العقل العربي   الخطيرة حول أخطر     ل والق وراة واإلنجي اء  ) الت واالنكف
داعيات   ار وت رآن(على آث ط، ) الق ساؤل حول جدوى  ألن ذلك فق ر من ت يطرح أآث

المقدم حول العقل العربي، ليس هذا فحسب، بل إن الجهل المخيف      ومستوى الطرح 
 في   – على المستوى اإلسالمي      – فكر العربي حول المكون الثاني    الذي يتمتع به الم   

رداءة في              ا في مستوى ال أهميته للعقل العربي، أعني به السنة النبوية، اتضح جلي
النتائج التي خرج بها ذلك المفكر، ذلك أن آل المفكرين العرب ينعمون بحصيلة من               

ام وا    ذا الموضوع اله ول ه ا ح سدون عليه ات ال يح ي   المعلوم م ف ل إنه دقيق، ب ل
   .بهادون على دراسات هم قاموا مواقفهم وطعوناتهم ال يعتم

ستلبي    تهالآيين م ادة اس انوا آالع د آ رهم، و لق ى غي ون عل رار  ن يتكئ والتهم تك مق
صبين   شرقين المتع والت المست وج لمق ى    ممج م إل دفع به د ي أتوا بجدي م ي ذلك ل ، ل

وا في معزل عن البحث العلمي ا  د ظل ا يتعلق المقدمة، لق لجاد في أخص وأدق م
بالتراث، الكثير منهم يلتقط حديثا موضوعًا أو روايًة ال أصل لها، ليجعل منها أصًال               

  .     هي في الحقيقة مواقف أآثر منها رأي يحترم،ومنطلقا لمؤلفات إنشائية
ه  د تراث ه للمنهج التجريبي في تحيي اني الغربي هو في اعتناق إن سر نجاح العلم

ديني،  و     ال ه وه ي مقتل ديني ف ه ال اب تراث ي أص نهج القطع ك الم ه ذل فباعتناق
ه، فانكشفت عيوب أتباعه فرضي                    ة تراث المصداقية، استطاع المفكر الغربي تعري

ة ومنصفة، حكمت على هذ             راث أن يحشر في الكنيسة          الجميع بمحاآمة عادل ا الت
ل وال  ، فال شأن له بالعلم وال بالسياسة وال باالقتصاد وال بال      حشرًا حرب وال بالسلم ب

ددت   اهللا، وح ى ب ة حت الحيته بالمبارآ ددت  ص ر، وح رها   ال أآث ساحة تحاص ه م   ل
ر                  جدران الكنيسة التي يتلى فيها، فبعد قرون من التعذيب ومحاآم التفتيش والتكفي

ة، وعزل آل               مجازر الحروب الصليبية   و ران ونزع المسؤلية الفردي  وصكوك الغف
   .د يكون أسوأ من المذنب نفسهمسيحي عن ربه بواسطة قس ق

ا   ذه المعان ن ه رون م د ق ه  بع وق ب ي أن الموث ر الغرب شف المفك راث   ة اآت ي الت ف
ين                المقدس والمقنع  ذي يشكل عامال مشترآا ب در ال ، ال يمثل إال عموميات هي بالق

اين شاسع في التفسير                   البشرية جميعًا، آالعدالة والصدق والرحمة والحب، مع تب
أما سر العلماني العربي فهو امتالءه بالهراء، . حتاج إلى وحي إلدراآهوهذا أمر ال ي

إذا آان هناك ثابت : ( في مقدمة آتاب نقد النص"علي حرب"ومن هذا الهراء قول     
راه مادي                    دًا عن أي إآ أقف عنده أو دافع عنه، فهو ممارسة حريتي في التفكير بعي
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ة هو إمكاني          . أو ضغط معنوي   ه هذه الحري ر في آل أمر، بصورة           وما تعني ة التفكي
ات التي تحول                    نقدية تتيح تفكيك ما يستوطن عقل المرء من البنى والنماذج واآللي
ة       ادات الذهني ك الع صد هت ات، أق ارب والممارس ة التج داث أو عقلن م األح دون فه
ا                      ائن المفكر م ة التي تحول دون أن يفهم الك ة المحتجب داهات الفكري الراسخة والب

ال   د والمدارس أو من اللغات                يصله بالع ين نفسه من العقائ ه وب ا يتوسط بين م أو م
  .واألنساق أو من النظم والمؤسسات

ي،   : بل هذا هو موقفي وشاغلي    . هذا هو مشروعي   أن ال أشرع لعقلي على نحو قبل
باختصار أن ال أقيم سورًا محكمًا أسور      . وأن ال أرسم الحدود لفكري بصورة مسبقة      

ا ويتي ب ي وه ه ذات اهجب ات والمن العكس. لمقوالت والنظري ى . ب ل عل ي أن أعم عل
ي       ب الت ات واألالعي ام والممارس ة المه ل، لتعري ام العق شرعة أم واب م اء األب إبق

ار    ال     .تطمس مهمة التفكير أو تعيق الطاقة على الخلق واالبتك ر النقدي الفع والتفكي
اة      والحيوي، يبتكر ويتجدد بالتحرر من الضوابط التي يتقيد بها         د وحم  حراس العقائ

 النماذج   الهوية، أو بخرق القواعد والمعايير التي يلتزم بها أصحاب المدارس وبناة          
   )وهواة التأصيل والتأسيس

م أعاد                   هذه العبارات الطنانة التي يخيل إلى من يقرأها أن علي حرب قد هدم العالم ث
ا سقته        ، تتمخض عن هراء ال يقل عن هراء أرآون، وإال            من جديد  بناءه ا قفز م لم

اب المقدس واآتفى            من معلومات،    ا على الكت م يطرح األسئلة التي طرحته اذا ل لم
رجم إلى لغة أخرى،         : (بمقولته الفضيحة  ا ت يفقد القرآن فرادته إذن وإعجازه إذا م

ويتحول إلى مجرد تفسير بين التفاسير الكثيرة، بينما يمكن ان تقرأ الكتب المقدسة               
ا              األخرى في أية لغة     دها ذلك خصوصيتها وفرادته د النص   – آانت دون ان يفق  نق

وحي      ) ٨٨ ياع ال ي ض م التجريب شف العل د آ سيحي لق ن    الم ل م ام هائ ل رآ داخ
ذا     ل ه ا داخ ذف به ي ق ب الت سفات، واألآاذي شعبية واألقاصيص والفل اطير ال األس

ة البعث والجزاء، فك       يف ال  التراث، والتي أعاقت حرآة الحياة الدنيا وشوهت حقيق
ى         ف ال يرض ب، وآي ات القل ن خفق ل م سة والقلي دران الكني راث بج ذا الت ع ه يقن

 أن أنهي هذا الفصل أود       وقبل. بالحرمان من التمتع بآفاق الفكر وتجلياته وإبداعاته      
  .بعض االعترافات المشهورة حول الكتاب المقدسأن أورد 

  الغرب المسيحي يعترف
رب  ي الغ اك ف سة .. هن امع الكني اء..المج اد..  العلم رون  .. النق ون ويق اد يعترف العب

سانية              .. بأخطاء التوراة  أمرون اإلن اقض، ويعترفون بأساطيرها، وي بما فيها من تن
  .باإليمان بها فقط مع التخلى الكامل عن العقل والعلم

م                   ) دوفو(يقول األب    د والعل ًا التخلى عن العقل والنق سفر التكوين طالب دم ل وهو يق
التوراة التخضع ألي من هذه القوانين، ( :الحديث عن الكتاب المقدسالتجريبي عند 

ر                   ا الوصول إال إلى مجابهة غي وإذا أريد مقابلتها مع معطيات هذه العلوم فال يمكنن
   )حقيقية أو إلى توافق مصطنع

ا  أو                 وراة مناقضة ال سبيل إلى الهروب منه اقض الت م  تن ائق العل إنه يقرر أن حق
ي  م يب ا، ث ا إنكاره ق بينهم تحالة التوفي ة   .ن اس ضح باإليديلوجي ذي ين ه ال ل قول تأم
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مو ادة للعل ان    : (المع ا إذا آ وراة، أم ت الت ي تثبي ا ف ان نافع العلم إذا آ ستعين ب ا ن إن
ه  وع إلي رفض الرج ا ن وى    )يدحضها فإن ه يه ة ألن ة العلمي رفض الحقيق و ي إذا فه

وراة دفن رأسه في الرمل آي ال.. الت ه آمن ي ا، إن دال من يحبه ة، وب شاهد الكارث ي
ا             ادا أشد وتخلف ه عن اده وتخلف البحث عن أسبابها ومحاولة عالجها يضيف إلى عن

  .أال وهو إنكار وجود آارثة حول حقيقة التوراة.. أسوأ
ة، والفكر   ( ):ول ديوارنت(ويقول   رة العربي ة استوعبت أساطير الجزي إن اليهودي

  ٠)غزيرًا ألسفار التوراةالفارسي، وإن هذه األساطير آانت معينًا 
سبعمائة       ( ):اللغات السامية (في آتاب   ) نولدآه  (ويقول   جمعت التوراة بعد موسى ب

نقص،                ادة وال ه للزي عام، استغرق تأليفها وجمعها زمنا متطاوًال جدًا، تعرضت حيال
وإنه من العسير أن نجد جملة متكاملة في التوراة مما جاء عن موسى، ألن التوراة               

  )في عهد موسى وال في الجيل الذي تالهلم تدون 
ا الحديث     (في   ) هربت فيشر ( ويقول   اريخ أورب ذ         ( ):ت إن األسفار القديمة غدت من

ًا              ١٨٦٤ عام وراة آتاب شديد وغدت الت م تقريبًا موضع الفحص الدقيق واألمتحان ال
  )عاديًا السفرًا مقدسًا له مكانته المقدسة
م العصري والسيما       ( ):توراة(نوان  وتقول دائرة المعارف الفرنسية تحت ع      إن العل

م     اريخ وعل ة والت ار القديم ي اآلث ضية ف اث مستفي د أبح ت بع د أثب اني ق د األلم النق
ا،                      ذآروا أسمائهم عليه م ي ار ل ا أحب ا آتبه اللغات أن التوراة لم يكتبها موسى، وإنم

  )ألفوها على التعاقب، معتمدين على رويات سماعيه سمعوها قبل أسر بابل
بأن القول بأن آل آلمة وآل نقطة من النصوص المقدسة               ( ):جورج طعمة (ويقول

ل أن     ٠٠هي وحي إلهى حرفي أمر بالغ الخطورة     د جي دون جيًال بع  آان الناس يعتق
وراة        دد .. الالوين .. الخروج .. التكوين  :الكتب الخمسة األولى من الت ة .. الع .. التثني

ا، ولكن حين           مع أن مثل هذا     .. آتبها آلها النبي موسى    وراة ذاته القول اليرد في الت
طبقت مقاييس البحث العلمي التي استعملت في دراسة وثائق القرون الوسطى ثبت     

  )بما ال يدع مجاًال للشك أن األمر خالف ذلك
سي  ار القس الفرن شاد سيمون(وأش ام ) رت ى١٦٧٨ع و ( :م إل ا ه وراة آم أن الت

ى الق    ع إل ات ترج ى مخطوط د عل داول يعتم ا ذات مت طى، وإن آثيرًامنه رون الوس
رًا من                      ا آثي وا فيه د أدخل ان ق مصدر مجهول أومشكوك فيه، وإن النساخ من الرهب

  ) األخطاء والتحريفات
ر،           اعتراف مجمع     لكني س   واإلعترافات آثيرة جدًا وتحتاج إلى مساحة أآب أختمها ب

-١٩٦٢(نوات  الفاتيكان الثاني، والذي استمر النقاش ودامت الدراسة فيه ثالث س           
ه )م١٩٦٥ إعالن وافق علي ذا المجمع ب د خرج ه صوتًا، وعارضه ) ٢٣٤٤(، لق

دهم                . أصوات) ٦( ه عن هذا اإلعالن البالغ الخطورة الصادر عن مجمع ال يعلى علي
سان،                  ( :يقول إن آتب العهد القديم تسمح للكل بأن يعرف من هو اهللا، ومن هو األن

ا اهللا            ة التى يتصرف به ه، هذه الكتب        فضًال عن الطريق ه ورحمت  مع الناس بعدالت
ز   نقص والعج وي ال ا تحت م آونه ن ا .. رغ ضًا م ي أي ة   ه ة إلهي ى تربي شواهد عل ل

لقد أعترف المجمع بأن هناك نقصًا، وبأن هناك عجزا ال يمكن الهرب منه             . )حقيقية
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وال إنكاره، وما سبق معنا أآبر دليل على ذلك، لكن المجمع يوصي باألخذ ويوصي                
  .رضا والقبول بالخطأ رغم أنه خطأبال

الم        ى ع رب إل د، لته ى األب ل إل الم العق ن ع ا م ت إزاحته سيحية تم صوص الم الن
ه، أو التعاطف                 العاطفة والال معقول، حيث تتحول هناك إلى شيء يمكن التعصب ل

اً        أو االنتس  معه وعشقه،  رة         اب إليه لكن خارج العقل تمام ا تكمن مشكلة خطي ، وهن
ة                تحول الت  :هي ول، ليتحول إلى حال دين إلى تعصب منفلت خارج الضوابط والمعق

الل     ة، والح طورة بالحقيق أ، واألس صواب بالخط ا ال تلط فه بابية يخ ة ض انفعالي
ه، أي            بالحرام، واإلشكالية هنا هي في تحول المتعصب إلى مشكل لنصه ال متشكل ب

ة التي         ،أن الدين تحول إلى أداة     ا المسيحيون      وهو ما يفسر المجازر الرهيب  يرتكبه
سها    دة نف الف ضمن العقي ر المخ ع اآلخ ر وم ع اآلخ ل م ي التعام ا ف ر معن ا م ،  آم

دور    ي ت نهم، والت دور بي ي ت ي الحروب الت ا ف ي يرتكبونه ازر الت ضائع والمج والف
ي     ة الت ة التراثي ة الثقافي وال الخلفي ه ليحدث ل ك آل ن ذل م يك رهم، ل ين غي نهم وب بي

ال و       ديم المث شكلها            عجزت عن تق دين إلى مساحة ي ا حول ال ع، مم النموذج والمقن
زة التي         ه وغرائ المسيحي حسب رغباته وأطماعه، بل حوله إلى استجابة النفعاالت
ا في حروب                   ام المسيحي بقتله ال حدود لجموحها وانفالتها، فمئات الماليين التي ق

اليين واإلسبان و                 ل البرتغ ر من قب روات الغي البريطانيين  االستعمار والسطو على ث
والهولنديين والروس والفرنسيين واإليطاليين مرورا بالحربين العالميتين وحروب         

الم العربي وانتهاءً           ع الع د وتقطي ا         االستعمار الجدي ستان والعراق وم اح أفغان  باجتي
دعوى حرب المصالح                       اني العربي ب ل العلم ره من قب ذا ال يمكن تبري بعدهما، آل ه

ذا االتجاه إال أن من يمارس ذلك                    االقتصادية، وإن آان اال    وة في ه دعم بق قتصاد ي
آان يمجد الصليب ويدعي حمل راية السالم المسيحية، ويقتل األطفال والنساء وهو 

يهم آلمات المسيح  و عل ه خدك األيمن،من صفعك عل(يتل أدر ل سر ف  ى خدك األي
ين من     وها بعشرات إلخ من الكلمات التي تم تفريغها وحش      .. وأحبوا أعداءآم     المالي

م تتوجه أقالم المفكرين العرب        :  يحق لنا أن نتساءل     ذلكوفي خضم   . الجماجم م ل ل
اء بالن     ؟لطرق تلك الحقائق وإعادة قراءتها     م االآتف م ت ة دون فحص    ل ائج األوروبي ت

ائج                 أو تمحيص؟  ه هو استيراد النت  دون  ، أين الفكر العربي إذًا إن آان آل ما يقوم ب
  !!ارب واقتحام المجهولالخوض في غمار التج

ي     ل ف ط، ب ائج فق تيراد النت ي اس و ف يس ه رب ل رين الع راءات المفك ي ق األخطر ف
راث اإلسالميين   نص والت ه ال ي وج سالح ف ا آ ا وتوظيفه ذا .. أدلجته ة هك وبطريق
اص        رب للرص ي أق صطلحات ه رأ م سهلة نق زق ال ص والل ل    الق ى العم ا إل منه

ارات       ..العيش خارج الزمن  .. يةالرجع.. الماضوية الظالميه .. الفكري  ناهيك عن عب
دماء، وأن الصحابة                سذجيرددها ال  ه مليء بال ا، وأن اب عن تاريخن  من صغار الكت

  . اختلفوا حول الخالفة والنبي لم يدفن
ه نحو        والعبارات  من يقرأ تلك المصطلحات      يظن ألول وهلة أن من يطلقها حمل أمت

ا    .. موقراطيةالشمس والحرية، والرخاء والثراء والدي      لمفكرين   يظن ألول وهلة أنه
ه       لنص اإلسالمي استطاعوا نسف ا   وا  ونافس   وأحرجوه وبينوا لمن يعتنقه عدم أهليت
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ات   بينما الواقع يكشف أن من يكتبها ويرددها      . المفكر الغربي على هذا الصعيد      عقلي
ا             بيأس  ما زالت بعد قرنين من الزمن تحاول       د الحي ا موجودة وعلى قي ات أنه ة،  إثب

  . أي إنجاز آخرناهيك عن 
ة المستوي                      ا المفكر العربي نحو الخلف على آاف ا فيه ات بعد هذه العقود التي حملن

ا مجرد صراع مع ذات       تنفضح تلك الدراسات المزعومة حول ا    ي، وأنه لعقل العرب
ا              حبست نفسها في متاهات من صنع يديها، بينما آان النص اإلسالمي مشغول عنه

لتتحول القراءات الفكرية .  وآسب المعتنقين على رقعة هذا الكون،عباإلنجاز واإلقنا
دوران مرة في تلك                   إلى تهم جاهزة للنص اإلسالمي، بعيدا عن النص ذاته، ليعاد ال

د ال  .. نقد النص  .. قراءة النص : الحلقة المفرغة والكلمات الفارغة    ة نق لتعود  .. حقيق
د ل   ن جدي ة م ق    الهروبي ا الطري ود معه ضخم، ويع ي   لت ر العرب سداد، والمفك باالن

ل ذا.. بالتآآ ون .وهك ا يراوغ ى ومفكرون إلى مت ام ف ن اقتح ون م نص  ويروغ ال
   واختراقه واآتشافه؟
، ويطول بنا االنتظار طالما سيطول بهؤالء المقام حتى االنقراضأجزم وال أزعم أنه 

لوال ظل مفكرونا يستوردون إشكاليات ليست إشكاليات أمتهم، ومن ثم يستوردون ح
ة هؤالء                   د من عزل ة ستكرس المزي لتلك اإلشكاليات، إن هذه الممارسات االنعزالي
ذات       صف لل رح الموضوعي والمن ن الط اليهم ع سهم، وتع يهم ألنف رين ونف المفك

ولعل فيما مضى من تجاهل للنص المقدس المسيحي أآبر دليل على تلك             .وللخصوم
اطي     ي التع ة ف ة القاتل ن العزل ك ع ة، ناهي ساحة   العزل المي، والم نص اإلس ع ال م

  .ئلة من الجهالة بهالها
 فقد آن الوقت الآتشاف المزيد من شعوذات أرآون وأمثاله، آن األوان لكشف   ،وبعد

ويفضح  سيفضحه ن الوقوف به وآشفه أل،راد تمريره مغلفاما سكت عنه أرآون وأ
ه ،سطحيته ديلوجيا – وسيفضح سر اتفاق ا،– إي ع  الباب شفه  م ذي آ األسقف  وال

ذلك           اإلسالم  بأن  ،  )جوزيف فيسيو ( بخالف آل األديان األخرى ال يمكن إصالحه، ول
ة                 فهو لن يتوافق أبدا مع الديموقراطية، ألن حدوث ذلك يقتضي إعادة تفسير جذري

ه                ة المسلمين ب رآن نفسه وعالق دما  . لإلسالم، وهذا مستحيل بسبب طبيعة الق وعن
زا        ه               ناقشه أحد األساقفة أن ذلك ما ي ا ينقل عن ا بوضوح آم ا، اعترض الباب ل ممكن

سيو(األسقف  ائال) جوزيف في ائال: ق ك بهدوء ووضوح ق ى ذل ا علق عل : إن الباب
د  . هناك مشكلة أساسية في هذا الرأي      أن الرؤية التاريخية اإلسالمية تؤمن أن اهللا ق

ان، وهي ليست آ                   ة الزم ة إلى نهاي لمات  أنزل آلماته على محمد، وأنها آلمات باقي
ه أن                  ه وتطالب ل المسيحي تسمح ل ا لإلنجي ا داخلي اك منطق إن هن محمد، وبالمقابل ف

ة                . يتغير ويتأقلم مع المواقف المتجددة      ه يرى إمكاني ا، أن ال الباب وفي تعليق آخر ق
تغير اإلسالم فقط إن أمكن إعادة تفسير القرآن بشكل جذري وآامل، وإعادة النظر                 

وحي  دأ عصمة ال ي مب ل ف اد   )بالكام د الج ر النق رآن تحت مجه دم الق م ال نق  ال ،فل
     .األسود  االستشراقياألرآوني
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  القرآن

  
د والدراسات        الذي ب المسلمين المقدس،  القرآن آتا  ، ة الجاد  ة العربي   ظل خارج النق

دفا    ان ه ه آ ة   لكن شراقية والعربي ة االست ات اإليديلوجي صاء  .. للكتاب دفا لإلق ه
ارة    والتهميش واالتهامات، ولع     ة  لمعرض من معارض الكتب       واحدة   ل زي ،  العربي

  .  أو إقصائه،اعتناق القرآن: يجد أن الكتب الفكرية العربية تتمحور حول محورين
  . العرب دون استثناءاء هو سمة العلمانيينواإلقص

من هنا أجد لزاما الكشف عن المسكوت عنه والمجهول الذي يتهرب المفكر العربي        
  .له يمثل حرجا ال يمكن التخلص منه أو تجاهلهمن تناوله، ألن تناو

  
  . من النزول إلى الكتابةالقرآن 

ه وسلم في مكة      د صلى اهللا علي رآن على محم زل الق ل ،ن ه من مكة إلى    قب هجرت
 ال يعرف     ألن محمداً   ونظراً باللغة العربية، ، وقد نزل عليه      بثالثة عشر عاما   المدينة

د    ،القراءة وال الكتابة   رآن،              حدد عددا    فق ه من الق زل علي ا ين ة م  من صحابته لكتاب
اب          نفسها،   العربية  باللغة ، وأماله عليهم  آية.. فأماله عليهم آية   د تجاوز عدد آت  وق

اة       واستمر  الوحي األربعين آاتبا، أما الناقلين عنهم فال حصر لهم،         ة حي رآن طيل   الق
  . حتى اليومللغةبهذه اوما زال  ،العربية وبعد مماته باللغة عليه السالمالنبي 

م  عن أي آتاب مقدس وغير مقدس في العالم،      وفي ميزة للقرآن     ،أثناء ذلك  داول ت  ت
رآن ةمحمومبشكل  الق وم والليل دار الي م على م سالم ، ودائ ه ال ل النبي علي  من قب

اء         آياته وسوره بشك    آل ،  فقد آانوا يرددون    وأصحابه ل يومي ال ينقطع، خاصة أثن
رآن           الصالة تعتبر ناقصة جداً   حيث أن    الصلوات،   أداء ا تيسر من الق راءة م . دون ق
 شاهد النبي صلى اهللا عليه وسلم رجال يصلي بطريقة سريعة فأرشده إلى أدنى        فقد

دما            ،مستوى من الصالة المقبولة    راءة، وذلك عن  دخل رجل  ( والتي تشترط تلك الق
 لنبي صلى اهللا    فصلى ثم جاء فسلم على الرسول صلى اهللا عليه وسلم فرد ا            المسجد

م جاء فسلم على        . ارجع فصل فإنك لم تصل    : عليه وسلم عليه السالم فقال     فصلى ث
 والذي بعثك   :ثالثا فقال . .ارجع فصل فإنك لم تصل    : النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال     
إذا قمت إلى الصالة فكبر واقرأ ما تيسر : قال النبي  .بالحق فما أحسن غيره فعلمني  

 ارآع حتى تطمئن راآعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتتى              معك من القرآن ثم   
م افعل ذلك         تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ث

  ) ٢٧٤ - ١ صحيح البخاري -في صالتك آلها 
رآن وحفظه،         ويكفي للداللة ع   ة استظهار الق ه          لى أهمي  إرسال النبي صلى اهللا علي

ل الهجرة       وسلم لمصعب بن      ة قب ر للمدين ل قدومه،             ،عمي رآن قب ا الق م أهله  آي يعل
ام         ) المقرىء(حتى صاروا يسمونه     لقد أسس مصعب مدرسة للقرآن وحفظه قبل قي

باإلضافة إلى تلك المحفزات    ،  دولة اإلسالم، بل قبل قدوم النبي صلى اهللا عليه وسلم         
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رآن وعلمه      خيرآم م : ( حيث يقول ألصحابه   ،تعلمه وتعليمه العظيمة على    ن تعلم الق
  )١٩١٩ - ٤ البخاري -

ى   ث عل هويح اقراءت ول  يومي سنة      ( :فيق ه ح ه ب اب اهللا فل ن آت ا م رأ حرف ن ق م
يم         : ولكن   . ألم  حرف   : والحسنة بعشر أمثالها ال أقول       ألف حرف، والم حرف وم

  )٦٤٦٩:  صحيح الجامع حديث رقم -حرف 
ا        ويحث على االستماع إليه    ره،          ، بل إن النبي نفسه آ ه من غي  ن يحب االستماع إلي

ا  : صلى اهللا عليه وسلم قال له أن رسول اهللا  : (فيقول صاحبه أبو موسى األشعري      ي
و رأيت ا موسى ل ك البارحة أب ا أستمع لقراءت ى وأن ال ! ن ك : فق وأعلم أن ا واهللا ل أم

و    ويقول ) تستمع قراءتى لحبرتها لك تحبيرا     ابعي أب ان عمر إذا رأى    (:  سلمة     الت آ
ال أبوعثمان النهدى     .  فيقرأ عنده  .ذآرنا ربنا يا أبا موسى    : موسى قال   أبا   ان  : وق آ

ربط قط وال شيئا                 ،أبو موسى يصلى بنا     فلو قلت أنى لم أسمع صوت صنج قط وال ب
  )١٦٢ - ١  القرآنفضائل –قط أحسن من صوته 

ال      استظهاره حفظه و  آما حث على       ه فق ده ومداومة مراجعت ذا   : (وتردي تعاهدوا ه
ا                الق ل في عقله  صحيح مسلم      –رآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من اإلب
٥٤٥ - ١  (  

يم     النبي عليه السالم   وفي قصة طريفة يجعل    ه،             من تعل رآن مهرا لمن ال مهر ل  الق
 جاءت امرأة إلى رسول اهللا  :سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه      (فيقول صاحبه   

ا رسول صلى     .ول اهللا أهب لك نفسى يا رس: صلى اهللا عليه وسلم فقالت     فنظر إليه
 ثم طأطأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ،اهللا عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه      

ال ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست         ،رأسه  : فقام رجل من أصحابه فق
   ؟يا رسول اهللا إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها

ال دك من شي: فق ال ء ؟فهل عن ا رسول اهللا:فق ال. ال واهللا ي ك : فق  اذهب إلى أهل
ال  ،فانظرهل تجد شيئا ؟ فذهب     ال رسول اهللا   . ال واهللا ماوجدت شيئا  : ثم رجع فق  فق

د          :صلى اهللا عليه وسلم     و خاتم من حدي ال        ؟ انظر ول م رجع فق ا     : فذهب ث  ال واهللا ي
د         ذا إزاري   ولكن    ،رسول اهللا وال خاتم من حدي ا نصفه    ه ال رسول اهللا     ف . فله ا   :ق  م

ه شيء             ،تصنع بإزارك  ا من م يكن عليه ه            ، إن لبسته ل م يكن عليك من  وإن لبسته ل
ام ؟شيء سه ق ال مجل ى إذا ط ل حت ه  ، فجلس الرج رآه رسول اهللا صلى اهللا علي  ف

اذا معك من ا   : فلما جاء قال ،وسلم موليا فأمر به فدعي     ال معي سورة      م رآن ؟ ق لق
   . نعم:هن عن ظهر قلبك ؟ قالتقرؤ :فقال) عددها(آذا وآذا 

   )١٠٤٠ - ٢ صحيح مسلم –قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن 
د سابق              وآان أصحابه يمضون أجزاءً    نهم عب ان من بي  . من الليل يتلون القرآن، وآ

ه ومسكنته، تقول        عائشة زوج النبي صلى    (هذا الرقيق آان إضافة لألمة رغم رق
. ى عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة بعد العشاء أبطأت عل: اهللا عليه و سلم   

ل            : أين آنت ؟  قلت    : ثم جئت فقال   م أسمع مث آنت أستمع قراءة رجل من أصحابك ل
ال    : قالت. قراءته وصوته من أحد    : فقام وقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فق
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 سنن ابن ماجه     – الحمد هللا الذي جعل في أمتي مثل هذا       . هذا سالم مولى أبي حذيفة    
   )٤٢٥  صفحة - ١

رآن، فأرشده النبي            الوة الق بل إن بعض الصحابة أراد أن يجعل ليله آله للصالة وت
لم أ ه وس لى اهللا علي ذي يص و ال ة والغل ن الرهباني ذا م ة ن ه ع الواقعي افى م تن

جاء ثالث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى اهللا               : (يقول أنس بن مالك   . اإلسالمية
ه و أنهم    علي روا آ ا أخب لم، فلم ه وس ي صلى اهللا علي ادة النب سألون عن عب لم ي س
ه وسلم ؟    :    فقالوا- أي اعتبروها قليلة    –تقالوها   أين نحن من النبي صلى اهللا علي

دا  : قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم         ل أب . أما أنا فإني أصلي اللي
دا      : وقال آخر. رأنا أصوم الدهر وال أفط  : وقال آخر  زل النساء فال أتزوج أب ا أعت . أن

ا واهللا أتي           : فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال        أنتم الذين قلتم آذا وآذا ؟ أم
د وأتزوج النساء فمن                       ه، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرق اآم ل ألخشاآم هللا، وأتق

  )١٩٤٩ - ٥البخاري  –رغب عن سنتي فليس مني 
 مهما آان وضعه  يوميا للمسلملقرآنية التي تجعل من القرآن زادًاناهيك عن اآليات ا

ه ق  : (ووقت ي خل رون ف وبهم ويتفك ى جن ودا وعل ا وقع ذآرون اهللا قيام ذين ي ال
وتجعل مجرد   )رهذا باطال سبحانك فقنا عذاب النا     السماوات واألرض ربنا ما خلقت      

  )صتوا لعلكم ترحمونوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأن: (االستماع سببا للرحمة
رآن،           ة مع الق في  وهذا التحفيز أفرز مجتمعا قرآنيا شديد الولع والتنافس في العالق

رة  نوات مبك نوات  س اوز الخمس س دا ال تتج بح ، ج ة   أص ن حفظ ات م اك المئ  هن
فريقا من الحفظة في أول سنوات    عليه السالم النبي  النبي  يرسل  لدرجة أن  القرآن،
   .لتعليم ثالثة أحياء من العرب دفعة واحدة ، أرسلهمبعينسال  بلغ عددهمالهجرة،

الوا                : (يقول أنس بن مالك     ه وسلم فق أن ابعث   : جاء ناس إلى النبي صلى اهللا علي
ال لهم              . معنا رجاال يعلمونا القرآن والسنة     فبعث إليهم سبعين رجال من األنصار يق

يتعلمون، وآانوا بالنهار   فيهم خالي حرام يقرؤن القرآن ويتدارسون بالليل        ) القراء(
ام   ه الطع شترون ب ه وي ون فيبيعون اء فيضعونه في المسجد، ويحتطب ون بالم يجيئ
م       وا له يهم، فعرض لم إل ه وس ي صلى اهللا علي ثهم النب راء، فبع صفة وللفق ل ال أله

اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك           : فقالوا. فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان    
رمح حتى                   : قال أنس . ورضيت عنا  ه ب ه فطعن ا خال أنس من خلف وأتى رجل حرام

: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه. فزت ورب الكعبة: أنفذه فقال حرام  
وا     الوا    ،إن إخوانكم قد قتل اك فرضينا عنك               : وإنهم ق د لقين ا ق ا أن ا نبين غ عن  اللهم بل

ا  سلم –ورضيت عن ريط  )١٥١١ - ٣ م ة وال يمكن التف دد وإخالء المدين ذا الع به
  .منهم لوال وجود أضعافهم من الحفاظ

ام والقعود،      هذا التداول النشط   ل والنهار، والقي سكون،    للقرآن في اللي والحرآة وال
ا     صالة وغيره رب، وال سلم والح ادة، وال ل والعب ول   ..والعم ذي ح داول ال ذا الت  ه

، ية للنبي صلى اهللا عليه وسلم سنويتوج بمراجعة المدينة إلى خلية مدوية بالتراتيل
ه فاطم       ه عائشة فتقول                 حيث يقول البنت ا زوجت ه في قصة ترويه : ة رضي اهللا عن

ه وسلم( أن مشيتها مشي النبي صلى اهللا علي ال النبي ،أقبلت فاطمة تمشي آ  فق
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ه أو عن شماله          . مرحبا بابنتي : صلى اهللا عليه وسلم    م أسر     ،ثم أجلسها عن يمين  ث
 ما رأيت    : فقلت .؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت     لم تبكين : فقلت لها . إليها حديثا فبكت  

ال    ،آاليوم فرحا أقرب من حزن     ا آنت ألفشي        : فقالت  . فسألتها عما ق رسول  سر    م
سألتها            .اهللا صلى اهللا عليه وسلم     ه وسلم ف :  فقالت ؟ حتى قبض النبي صلى اهللا علي

ام مرتين      وإن يعارضني القرآن آل سنة مرة،        إن جبريل آا   أسر إلي  نه عارضني الع
  )١٣٢٦ - ٣  البخاري– ، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بيوال أراه إال حضر أجلي

م يحدث                      ين أصحابه، وهو أمر ل اب   آل هذا آان يحدث ونبي اإلسالم حي ب  ألي آت
ا            قبله وال بعده، وال حتى     اة موسى وعيسى صلى اهللا عليهم  للكتاب المقدس في حي

داو    .وسلم  ا أن ذلك الت ره   آم رآن عن غي ايز الق ة    ،ل م راءة وطريق ة والق  في الكتاب
 في   آتاب معظم ومقدس، ومستقل  المنزلة، مما يعني أنهالقراءة والحفظ والتعليم و   

د       بل إنه خلق جواً  . نظمه وآتابته والتعاطي معه    ل، فق ه العرب من قب م تعرف  ثقافيا ل
القرآ  ة ب ات ثقافي ى حلق ات إل ساجد والطرق اء والم ت األحي أةتحول  ودون ،ن فج

 إلى   آان تحول القرآن إلى منهج حياة، من المولد إلى الممات، تحوال مقدمات، حيث 
ة التي شهدت  ه، لدرجة أن المدين ا يقترب من در م أفق ينهض المسلم ويرتقي بق

ين األوس والخزرج تتخلى عن ذلك                حروبا طاحنة  ولعقود من الثارات والهمجية ب
 بعاث   ة بالسيوف في معرآ      الما حسموا نقاشاتهم    يخ المأزوم، فيقف زعماء ط    التار
ذين     –ابن معاذ وابن عبادة وأجدادهما، يقف هؤالء        : ، أمثال السعدين  قبلهاو  وهم ال

ر، باإلضافة   ألحد نساء األنصا    مملوك  صغير   طفل    خلف –ال يرضون بغير المقدمة     
   .ن يقفون خلفه ألنه يحمل من القرآن أآثر مما يحملو..إلى أن زوجها من مكة

ون العصبة موضع            : (يقول عبد اهللا بن عمر بن الخطاب        دم المهاجرون األول ا ق لم
ة،                  بقباء قبل مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان يؤمهم سالم مولى أبي حذيف

   )٢٤٦ - ١ صحيح البخاري -وآان أآثرهم قرآنا 
فتى الصغير عبد  يقول راعي الغنم ال.. المبكرةحتى في أيام الشدة والضنك، أيام مكة

آنت غالما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، : (اهللا بن مسعود عن قصة إسالمه
را من المشرآين                        د ف ه وق و بكر رضي اهللا عن فجاء النبي صلى اهللا عليه وسلم وأب

بن؟            دك من ل م يقول ابن مسعود        ....فقاال يا غالم هل عن د ذلك فقلت       : ث ه بع : فأتيت
فأخذت من فيه سبعين سورة ال ينازعني . إنك غالم معلم:  قال.علمني من هذا القول

         ) ٤٦٢- ١ مسند أحمد بن حنبل -فيها أحد 
  

  منهج نقدي مصاحب للحفظ
ريش، وهي لهجة ال         ا لهجة ق نبي  آان في جزيرة العرب أآثر من سبع لهجات منه

 حتى تسهل   ،نزل القران العربي بسبع من تلك اللهجات      وقد  ،   وأهل مكة  عليه السالم 
دى الصحابة تجاه                          ديا ل ا خلق حسا نق رة، مم قراءته على العرب في أنحاء الجزي

  . توثيق القرآن
ان        ( :يقول عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه       رأ سورة الفرق سمعت هشام بن حكيم يق

اة  ى رسول اهللافي حي رأ عل إذا هو يق ه ف ه وسلم، فاستمعت لقراءت  صلى اهللا علي
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م يقرئني  رة ل روف آثي ي     ح اوره ف دت أس لم، فك ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص ا رس ه
من أقرأك هذه السورة التي سمعتك : الصالة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت

إن رسول اهللا     .. آذبت : فقلت .  صلى اهللا عليه وسلم     أقرأنيها رسول اهللا   :قالتقرأ؟   ف
وده إلى رسول        فانطلقت ب    .صلى اهللا عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت          ه أق

ان على حروف           :اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت       إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرق
فقرأ عليه  . اقرأ يا هشام  .. أرسله: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . لم تقرئنيها 

م                       ت، ث ذلك أنزل ه وسلم   آ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول اهللا صلى اهللا علي
ال رأ ي: ق راق ه   . ا عم ال رسول اهللا صلى اهللا علي ي، فق ي أقرأن راءة الت رأت الق فق
ه              : وسلم ا تيسر من  –آذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا م

  )١٩٠٩ – ٤صحيح البخاري 
ل  في تداول القرآن وحفظه عن ظهر قلب      ومما يؤآد هذا النشاط المنقطع النظير        ، ب

دخل رجل         ( :بي بن آعب  ُأ ول الصحابي والتشدد في دقة التالوة ق     آنت في المسجد ف
ا               يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحب، فلم

رأ   : فقلت  صلى اهللا عليه وسلم قضينا الصالة دخلنا جميعا على رسول اهللا     ذا ق  إن ه
ه ا علي راءة أنكرته راءة صاحبه ،ق رأ سوى ق ا ر. ودخل آخر فق سول اهللا  فأمرهم
ه وسلم      ف.آ فقر صلى اهللا عليه وسلم     فسقط في   ، شأنهما حسن النبي صلى اهللا علي

ة ذيب وال إذ آنت في الجاهلي ه نفسي من التك ا رأى رسول اهللا صلى اهللا علي ، فلم
 ، ففضت عرقا وآأنما أنظر إلى اهللا عز وجل            ما قد غشيني ضرب في صدري      وسلم
ه أن هون    ، القرآن على حرف  اقرأرسل إلي أن أ.. يا أبي : فقال لي  ،فرقا رددت إلي  ف

رد   ، فرددت إليه أن هون على أمتي       ، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين      ،على أمتي   ف
سألنيها    ..إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف    ا مسألة ت  : فقلت ، فلك بكل ردة رددتكه

وم ي   ،اللهم اغفر ألمتي اللهم اغفر ألمتي     ة لي  -آلهم خلق  رغب إلي ال   وأخرت الثالث
  )٥٦١ - ١صحيح مسلم 

 لم تنشأ بعد موت النبي عليه السالم ، وال في عهد الخلفاء  للنصإذا فالنظرة النقدية
ال         واألسئلة الملحة آانت تطرح مبكرا،     أو من بعدهم،    ولم تنشأ على يد المالحدة أمث

د   . أمثال أرآون  مالرازي وابن الراوندي، وال على يد المستشرقين والمقلدين له         النق
ه        العلمي للنص نشأ   وحي وخالل نزول ه،      ، في حرارة ال د اآتمال د      وليس بع ان النق  آ

  بقرون وقرون آما هي حال       وليس بعد وفاته   ،عليه السالم أثناء حياة النبي     مارسي
دس،  اب المق حابه   الكت ي ألص دم النب د ق ه و وق م إجابات سيراته له تمع تف ، وأس

  .  بكل شفافيةتساؤالتهمل
اك  م يكن هن م يكن مصدرها  ل ا ل ه وسلم م ام النبي صلى اهللا علي ة أي ة وثوقي ثقاف

 نفسه   الشك في   تسرب   وهو أبي بن آعب يصف مدى        الصحابةالوحي، بل إن أحد     
وحي نفسه  إلى  ه وسلم       ، ال ره النبي صلى اهللا علي م يخب و ل   بوجود أحرف سبعة   ل

رة العر      ال عربيةاللهجات  اللسبع  ل موافقة ،للقرآن ة، و  موجودة في الجزي عمر بن    بي
راءة النص         اب     – حسب علمه   – الخطاب لم يقبل الخطأ في ق ه يمسك بثي ا جعل  مم

را،           وي  اآلخر القاريء ا آبي رآن       جره آما يجر من ارتكب جرم  باإلضافة إلى آون الق
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 بل آان نصا نابضا       أو سيرة شخصية،    مجرد خطبة عابرة، أو نصيحة ظرفية،      ليس
ا      تجب ن في المدينة ليل نهار، فالقرآ     حاضرا ر من سبع عشر مرة        قراءته يومي أآث

رأون                     ات، فيق ار الصحابة وهم بالمئ ا آب اآلالف، أم بالنسبة لجميع الصحابة وهم ب
رآن             النص يوميا أآثر من خمسين مرة،           رأ الق اك من يق  في النوافل وغيرها، وهن

ام،             ، آل شهر  آامال ة أي رأه آل ثالث رأه آل أسبوع، ومنهم من يق  وتطور   ومنهم يق
ه وسلم                األ مر بالبعض فأصبح يقرأه في يوم واحد ويومين، لكن النبي صلى اهللا علي

ة     اءته في ، فأرشدهم إلى عدم قر    أراد أن يكون للتدبر مكانا في النفوس        أقل من ثالث
  .  القرآن وتدبر لفهمساحات أآبر مفسحواأيام حتى ي

ر     : قلت(:  بن العاص عبد اهللا بن عمرو   يقول م اق ا رسول اهللا في آ ال  ي رآن؟ ق : أ الق
هر  ل ش ي آ رأه ف ت. أق ك  : قل ن ذل ر م ى أآث وى عل ي أق ال. إن ي خمس  : ق رأه ف اق

ر من ذلك         : قلت. وعشرين ال . إني أقوى على أآث رأه في عشرين     : ق إني  : قلت . أق
ني أقوى على أآثر من إ:  قلت.اقرأه في خمس عشرة: قال. أقوي على أآثر من ذلك

رأه في سبع      : قال .ذلك ر من ذلك         ني أ  إ:  قلت  . اق ال  .قوي على أآث  ال يفقهه من   : ق
   )١٦٥ - ٢ مسند أحمد بن حنبل - يقرؤه في أقل من ثالث

اب         ،إنها حالة استثنائية في تاريخ البشرية آلها       داول آت در   ب أن يجري ت ذا الق  من   ه
شغف ا  ..ال ا م داول آتاب ع أن ت سبق لمجتم م ي ستويات  ل ل الم ى آ ة :  عل االجتماعي

م يسبق أن   ،  أبدًا وقبل ذلك الدينية   ،واالقتصادية والعسكرية واألخالقية والسياسية    ل
وأن يكون هذ التداول ليس مقصورا على طبقة دون طبقة،   ، واحداً ت أمة آتاباً  تداول

ما أآسبه ، م عرف الهدوء وال التوقف ليل نهار     ال ي نقطع و ال ي  تداوال. أو فئة دون فئة   
ابي   ق الكت ا للتوثي تظهاريا مرادف ا اس ن     ال،توثيق ين م ن أربع ر م ه أآث ل ب ذي تكف

صح نهم  ال اقلين ع ف بالن وثقين، فكي ة   ابة آم وة والخالف ع النب و مجتم ا أن خل ، آم
ة                 ة والمعنوي ازات والرتب المادي دين ذوي االمتي الراشدة من طبقة الكهنة ورجال ال
ستغله     ه وت ه وتتالعب ب د توظف ة ق ى طبق ه عل رآن وإغالق داول الق صار ت ع اقت من

  . ويره وإدخال ما ليس منه فيهلمصلحتها بتز
ارقة والنادرة ألمر يثير الحيرة، إن تجاوز المفكر العربي لهذه الظاهرة العجيبة والخ

او ة ل تج والت تخص وموجه ى مق اؤه عل ا واتك ب المقدسةزه له  دون  األخرىلكت
ما يتحدث  عسلوآية وشعورية علمية و يعني أنه يعيش في حالة عزلة        ..تمييز بينها 

وم   في عزلة شعورية ع  ، وهو عنه رآن   ،ما يزال يجري حتى الي اول للق  داخل   من تن
وم         . جد والمدارس والمنازل والجامعات   المسا رآن وحتى الي  فما يجري منذ نزول الق
ة،أمر رالو  مذهل للغاي ه أمة غي رآنة أم تعرف داول  الق ذا الت ل إن ه شر في ، ب انت

ل  زة داخ اهرة معج المياإل اتمحيطال ظ ر – ةس  ة الهنديات، آالمجتمعةيعربال غي
شانية و    ة والبنغالي ةالباآستانيو ة  والماليزي  ةسيوني  واألند ةالفارسي  واألفغانية والشي

ه  رآن وقراءت تالوة الق زم هؤالء ب ا، حيث يلت سية وغيره ة والفرن وحتى اإلنجليزي
ا           لعربيةللغة ا با ا وحفظ به م أن في باآستان        ، ويكفي     التي نزل بها وآتب به أن نعل

   . عن ظهر قلب القرآنيحفظونممن ماليين أآثر من أربعة  وحدها
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ا جرى في إحدى مسابقات الق            ، حول القرآن  ومن العجائب المذهلة   ة،    م رآن الدولي
د صفحة وسطر أي آية في حيث رأيت شابا آفيف البصر فارسي اللغة يستطيع تحدي    

ال،المصحف ي  ا صومالي وطف ى ف ة األول از بالمرتب ره ف ن عم ة م ي الثامن ظ  ف  حف
ل    رى مراس ا أج رآن، ولم ة"للق ة" العربي ره     مقابل ه وعم ن حفظ ا ع سأله فيه ي

تكلم          آان ال يفقه شيئا،     ،واسمه ه ال ي ه، ألن سام لمن حول ان يكتفي بالتلفت واالبت آ
صديقها    ن ت ا، وال يمك رى ال حصر له االت أخ اك ح ة، وهن وال نقله العربي ام ال  أم

دى ت      د م ا يؤآ ون، مم ي التلفزي ين ف وب      المالي ول وقل ي عق رآن ف ذا الق ل ه وغ
ا آانت لغ       وم، وهي ظاهرة أرى         تهماالمسلمين مهم انيين العرب في        حتى الي  العلم

ذهول   وفي عجز عن دراستها وتفسيرها    ،حالة جهل تام بها    د ال ا في   ، أما ما يزي  حق
م يكتف                   ،القرآن ات، حيث ل زول اآلي  فهو ذلك التوثيق الدقيق لظروف ومالبسات ن

ادر سؤال    .ين اآليات، بل اهتموا بحفظ أسباب النزول أيضا        الصحابة بتدو  ا يتب : وهن
   :مادام القرآن جاء بسبع لهجات، فلم تم

  
  االقتصار على لهجة قريش

د   األحرف القراءات واستمرت تلك   طوال حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وبع
ة     في   المهاجر، على أرض األنصار       وفاته تم انتخاب أبي بكر الصديق        ساعات قليل

األولى  البحث عن   بعد خالف في الرأي معتمد على     دون أن تراق قطرة دم واحدة،       
ام    ى أرض خاضت أي ر عل رآن حسم األم سطر من الق ر ل الوة عم ن ت واألحق، لك

  .الجاهلية حربا دامت أآثر من ربع قرن من أجل سباق بين حصانين
رآن،   شهد عدد من حفظة الق ردة است د حروب ال رفأصدروبع و بك رًا أب ع  أم  بجم

ا    بدال من هذه النسخ التي يحتفظ             ، واحد ن في مصحف  آالقر اب به وحي وهم     آت  ال
ا  ين آاتب ر من أربع ل عنهم، وأآث رهم ممن نق ان وغي رأآ ه ب ز أصحاب النبي علي

 ، عثمان  بن الخطاب   أبو بكر الصديق، عمر:السالم الذين آتبوا الوحي بتكليف منه    
و   أيوب، أبو  ، أبان بن سعيد، أبو أمامة، أبو       بن أبي طالب   ، علي بن عفان  ة، أب  حذيف
أبي بن آعب، واألرقم، أسيد بن حضير، بريدة بن الحصيب، ثابت بن قيس،                سلمة،

اص،     ن الع رو ب ن عم د اهللا ب وام، عب ن الع ر ب ي   ووالزبي ن أب د ب رو، يزي ده عم ال
اذ بن    بن أبي سفيان،       معاويةسفيان،   و            مع ب، أب ل، جعفر بن أبي طال سفيان،     جب

ة ، جهم بن سعد،    أوس بن خولي   بشير بن سعد، ثابت بن قيس،        ان،   حذيف  بن اليم
د اهللا    محمد بن مسلمة  بن شعبه، المغيرة، عقبة بن الربيع،  حنظلة د اهللا بن عب ، عب

داهللا بن سعد بن أبي السرح،              ، سعد بن   شرحبيل بن حسنة   بن أبي بن سلول، عب
هللا، جهيم بن الصلت، حاطب     طلحة بن عبيد ا خالد بن الوليد، زيد بن ثابت، عبادة،  

عبد ، مهاجر بن أمية، العالء الحضرمي، معن بن عدي، حصين بن نميربن عمرو، 
   .، السجل وغيرهماهللا بن رواحة

صحابي   و ال دهم وه ر بتكليف أح و بك ام أب د ق توق ن ثاب د ب ي  زي رآن ف ة الق  بكتاب
، بل يطرح السؤال الذي ورةد عن تلك المهمة البالغة الخطيتحدث زي .مصحف واحد 

ي         ه ف أمر بجمع م ي لم ل ه وس لى اهللا علي ي ص و أن النب ه، وه ون طرح ى أرآ ادع
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سا      ؟ف واحد فكيف يفعله أبو بكر      حمص ذا الت ام بالمهمة،           طرح ه ل من ق ؤل من قب
ه           يام بأمر فهو ال يريد الق     دون أن يطرح تساؤالته بكل شفافية، ولن ينفذ ما طلب من

  .قإال وقد اقتنع أنه ح
و بكر                      : ( زيد يقول ال أب ده عمر، فق ل أهل اليمامة وعن و بكر مقت إن : أرسل إلي أب

اس، وإني أخشى أن يستحر                  : عمر أتاني فقال   وم اليمامة بالن إن القتل قد استحر ي
رآن إال أن تجمعوه، وإني ألرى أن                       ر من الق ذهب آثي القتل بالقراء في المواطن في

آيف أفعل شيئا لم يفعله رسول اهللا صلى اهللا          : رقلت لعم : قال أبو بكر  . تجمع القرآن 
ر : عليه وسلم؟ فقال عمر   ه حتى شرح اهللا        . هو واهللا خي زل عمر يراجعني في م ي فل

تكلم        .لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر      ده جالس ال ي  ، قال زيد بن ثابت وعمر عن
وحي لرسول اهللا         ، إنك رجل شاب عاقل وال نتهمك      :فقال أبو بكر   صلى   آنت تكتب ال

   .اهللا عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه
ه من                   : يقول زيد  ا أمرني ب فواهللا لو آلفني نقل جبل من الجبال ما آان أثقل علي مم

رآن   ه وسلم                 : قلت  ،جمع الق ه رسول اهللا صلى اهللا علي م يفعل  ؟ آيف تفعالن شيئا ل
   . هو واهللا خير:فقال أبو بكر

ذي شرح اهللا             – أي أستخير    – فلم أزل أراجعه  : يقول زيد   حتى شرح اهللا صدري لل
 فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع واألآتاف والعسب           ،له صدر أبي بكر وعمر    

ين مع خزيمة األنصاري،وصدور الرجال ة آيت ى وجدت من سورة التوب م ، حت  ل
تم حريص                { غيره   أجدهما مع أحدٍ   ا عن ه م ز علي  لقد جاءآم رسول من أنفسكم عزي

اه       ،اه إلى آخر  }عليكم    وآانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توف
د حفصة بنت عمر           ،اهللا ثم عند عمر حتى توفاه اهللا        – ٤ صحيح البخاري      – ثم عن

١٧٢٠(  
ر  يقول حفيد أبي بكراشترك عمر في تلك العملية حيث   لقد    أن جده  ، عروة بن الزبي
د    (بكر الصديق    أبا اب       : قال لعمر ولزي دا على ب شاهدين        اقع ا ب المسجد فمن جاءآم

اه           اب اهللا فاآتب اري      –على شيء من آت تح الب ر       ) ١٤ – ٩ ف د بن عمي : ويقول عبي
ة في المصحف حتى يشهد رجالن                   (  تفسير  –آان عمر رحمة اهللا عليه ال يثبت آي

  )٧٨ – ١١الطبري 
ان  آ  والتداول اليومي   باإلضافة إلى الحفظ االستظهاري    ، الدقيق  الكتابي هذا التوثيق 

   :هووموضوعي يجري في مناخ نقي 
  مناخ جمع القرآن

الي جمع القرآن في مناخ     تم   ن            مث الحرص على ال اخ موضوعي مأخوذ ب  ال ،ص، من
 ع القرآن في خالفة أبي بكرجمعلى الجهة التي قامت بذلك، فمن ناحية الزمن يعتبر 

  :زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم لعدة اعتباراتجمعه في  تماما لمساٍو
  .االستقرار السياسي واالتفاق على خالفة أبي بكر -
 .مما يعني أن من حوله آانوا صحابة) عامان(قصر مدة خالفة أبي بكر  -
 .الدولة هي التي أمرت رسميا بجمع القرآن في مصحف واحد -
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شباب           - ة وال ديق الطفول و ص الوحي، فه اس ب صق الن ان أل ة آ يم الدول زع
ال لقب الصديق من األمة وليس من                 م للنبي عليه السال   والشيخوخة ، وهو الذي ن
 .المنصب

وحي   ،من الصحابة  آلهم  الذين قاموا بالجمع     - ة ال زول     ومن آتب ذين عاصروا ن  ال
 .القرآن

 . وما لديهم من وثائق فقطآتبة الوحي همالمصادر  -
 .المعتمدة هي من إمالء النبي صلى اهللا عليه وسلمالوثائق  -
أبو بكر               في زمن  لجمع تم  النسخ وا  –الكتابة   - ابعين، ف  نقي ال يوجد فيه أحد من الت

 .حكم لعامين ونصف فقط
شيعة وال  ،في أجواء صافية تماما من أية طائفيةتمت الكتابة والجمع    -  فال وجود لل

 .للخوارج وال للسبأية
الكتابة والجمع تم في المدينة المنورة التي عاش فيها النبي صلى اهللا عليه وسلم                 -
 .سس دولته وتوفي فيها ودفنوأ
ا أي     المهاجرين واألنصار،   من  الكتابة تمت على أيدي أهل المدينة        - ولم يساهم فيه

 .شخص من خارجها
على النبي صلى اهللا عليه وسلم، ولم القرآن الكتابة تمت بلغة قريش التي نزل بها  -

 .أصل النصبتتعرض لترجمة قد تذهب 
داول        سواء   ، يهدأ للقرآن  الكتابة تمت في ظروف تداول ال      - ذا الت ان ه في الصالة    آ

 . أو االستدالل أو الحاآمية التعبد الحفظ أوأو التدريس أو
زل    في مصحف واحد،   القرآنتم جمع   هكذا   ا، وب  باللغة التي ن م     فيه ة توثيق ل عملي

م يشر     ،وهذا هو أخطر ما سكت عنه أرآون وتجاوزه          .تعرف البشرية مثيًال لها     ول
ى  ه أدن ات  إلي ص المروي ة وفح شكيك ال الدراس ي الت ون ه ة أرآ ارة، فمهم إش

اك                    ه، وهل هن ا سكت عن أن أرآون ينفضح فيم وعرضها جميعا، وهذا ما أسميه ب
الوا            دما ق ه عن  :أخطر من قفز هذه الحقبة، وهل هناك أغبى من قول أرآون وببغائ

ع             ذا      ف. أن السنة والشيعة اتفقوا على صيغة نهائية للقرآن في القرن الراب د ه هل بع
  . من هراءالهراء

  
  القرآن بعد أبي بكر رضي اهللا عنه

د عمر بن الخطاب          أصبح بعد وفاة أبي بكر    ه         ، المصحف عن ل وفات ذي سلمه قبي ال
صة ه حف ا ينتخب البنت لم  ريثم د س م، وق ة له سلمون خليف صفتها أم ل الم صة ب حف

اء  ان بن عفان    للمؤمنين وزوجة للنبي صلى اهللا عليه وسلم، وبعد انتخاب عثم          وأثن
تالف    ورة االخ صحابة بخط عر بعض ال المية ش ات اإلس ول  الفتوح شر ح ذي انت  ال

 الكتاب المسيحي اليهودي المقدس، فخشي من تسربه إلى المسلمين من خالل عدم            
رك األمر دون اتخ سبعة، وأن ت راءات واألحرف ال رار حاسمفهم أمر الق د ،اذ ق  ق

ان   ف .بهماع فيها اليهود والنصارى مع آت         وق المعضلة التي يفضي إلى الوقوع في      ك
اد     أول من استشعر خطورة األمر، فعاد من         الصحابي حذيفة بن اليمان    جبهات الجه
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د تقع فتمزق       محذرا   ، الخليفة عثمان بن عفان    الثغور إلى و إياه من آارثة تكفيرية ق
ة عثمان    استجاب  ف.األمة  ان  الخليف راً وأصدر  بن عف ة نسخ من     أم ة  ال( بكتاب وثيق

بقية األمصار   ليتم توزيعها آنسخ رسمية وموثقة على        ، األصل المصحف) الرسمية
ة      والبلدا رة العربي ا،  ن داخل الجزي د أن      وخارجه ين بعض          وذلك بع  تكرر الخالف ب

ه                     ،المسلمين في القراءة   اة النبي علي اء حي ين عمر وأحد الصحابة أثن ا حدث ب  آم
سالم،  دال ان صدر أوق رًا عثم إحراق أم ة أخرى،  ب سخة الرسمية  ألن أي آتاب الن
ة  ة والموثق ةوالمراجع و      الدقيق ه أب ذي جمع صحف ال ي الم ابين دفت ي م ر  ه   بك

ه وسلم  ذلك وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي ه، ع، ل ان رضي اهللا عن ه عثم مم
ة   ب بلغة قريش أي بذلك غدت بقية الكتابات تتراوح بين آونها    و ، لغة النسخة الموثق

رار فتكون مجرد ت   ر رسمي      ك ا أن تكون بلهجة أخرى          لكن غي ذلك ال      ،، وإم  وهي ب
م اال قيمة لها إال عند آاتبها، ألنه قد   ا   ت اد      ستغناء عنه م االعتم ه، ولكن ت  ال لشك في

  :لعدة أسباب آتفاء بها واالرسميا على لهجة قريش
  . لم تراجعأن هذه النسخ -
 .لنزاع بين المسلمينث الفرقة وايتسبب الجهل بالحروف األخرى بب حتى ال -

آان لدى بعض الصحابة وعي بما حدث لليهود والمسيحيين من اختالف وتضارب      
ان جمع القر           اً            آفي نسخ الكتاب المقدس، فك  ن في نسخة واحدة وحرف واحد منع

 .لالختالف والتضارب مع مرور الزمن
و    للصف يدخر في رصيد     هذا العمل يعتبر إنجازا عثمانيا يشكر عليه، وتوحيداً        ه، ول

ا     ع فيه وارث وق ة اإلسالمية آ ب األم د جن اه، فق ل لكف ذا العم ان إال به م عثم م يق ل
ة  ا أوقعهم في آارث ل، مم وراة واإلنجي ابي الت وثيقهم لكت دم ت اليهود والنصارى بع
ل رجال سيئي                         ة، ومن قب ل رجال يحسنون الني التطفل على النص األصلي من قب

ه   خلص من مصداقيته واال   لت هدفهم تزوير النص وا    ، أيضاً النية زام ب عثمان  كن   ل .لت
ل فوات األوان              و ك، فحسموا األمر قب اب   نشروا  و ،المسلمين تنبهوا لخطورة ذل  آت

شار   ذلك   وقد حدثن تتوفر ألي آتاب قبله أو بعده، يمكن أ ربهم بطريقة ال   اء انت أثن
ان، و     ة وأذربيج دي أرميني يا وبالتح ي أراضي آس ه ف الم وتوغل ل أن اإلس ر يثيقب

سبئيون ان ال ة ضد عثم ل الفتن زمن طوي سلمين  ،  ب ين الم ة ب دث الفتن ل أن تح وقب
  . ظهور طائفتي الشيعة والخوارجقبل  وبخروج معاوية على علي

دث ات  ح ك األزم تن ت تل رةوالف رآ   الخطي بح الق د أن أص صدور   بع ي ال ا ف ن موثق
ة اإلسالمية وفي مص             في آل إ     ًامنشور ،والسطور اليم الدول يم من أق حف موحد   قل

ل        ثم استمر النقل عن ذلك    متفق عليه،    د جي د عام     ..  المصحف جيال بع ا بع   إلى  عام
 نسخة  توجد  ال . باللغة التي نزل بها، دون ترجمة أو حواش أو تعليقات            يومنا هذا، 

    .  تزيد عليهاأوتختلف عنها  على وجه األرض تخالف نسخة أخرى وال
  
  المصحف الرسمي قصة نشر وتعميم

يرويها لنا أحد ، قصة تفضحه وتفضح تعالمه،  أرآون والمرددين ألآاذيبهقصة تقتل
دم رسول اهللا صلى      خا بة الذين حضروا الحدث واألحاديث، إنه أنس بن مالك        الصحا
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ه اجتمع لغزوة أذربيجان وأ       : (فيقولقدومه للمدينة،     اهللا عليه وسلم منذ      ة  أن رميني
اد يكو         فتذاآروا القرآن فا   ،أهل الشام وأهل العراق    ه حتى آ ال،    ختلفوا في نهم قت  ن بي

 إن  : فقال ،لى عثمان بن عفان   القرآن إ فرآب حذيفة بن اليمان لما رأى اختالفهم في         
ا أصاب اليهود                       رآن حتى إني واهللا ألخشى أن يصيبهم م وا في الق الناس قد اختلف

 وأرسل   ،وان اهللا عليه فزعا شديدا     ففزع لذلك عثمان رض    .والنصارى من االختالف  
ا    إ سخ منه ا فن دا بجمعه ر زي ر أم و بك ان أب ي آ صحف الت صة فاستخرج ال ى حف ل

  ) واللفظ له  ٣٦٤ – ١٠ ابن حبان البخاري و– لى اآلفاق، فبعث بها إالمصاحف
ه                  وحتى ندرك مد   اء المصحف بلهجة النبي صلى اهللا علي ى حرص عثمان على بق

ليمان قدم على عثمان أن حذيفة بن ا: (وسلم يروي أنس بن مالك هذه القصة فيقول
ة   ،وآان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق              أفزع حذيف  ف

ل أن             :اختالفهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان       يا أمير المؤمنين أدرك هذه األمة قب
فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي       . ي الكتاب اختالف اليهود والنصارى    يختلفوا ف 

صحف  ا بال ك  إلين ا ألي م نرده صاحف ث ي الم سخها ف ى  ،نن صة إل ا حف لت به  فأرس
 فأمر زيد بن ثابت وعبد اهللا بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن             ،عثمان

ة        ،الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف      شيين الثالث رهط القري  : وقال عثمان لل
، فإنما نزل   سان قريش إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاآتبوه بل           

سانهم ى ف. بل ان الصحف إل سخوا الصحف في المصاحف رد عثم وا حتى إذا ن فعل
رآن في آل           حفصة وأرسل إلى آل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من الق

   ) ١٩٠٨ - ٤ صحيح البخاري –صحيفة أو مصحف أن يحرق 
ره،  سوخ وغي ون حول الناسخ والمن ساؤالت أرآ ا ت سخ من  وحول آتاأم ا ن ة م ب

 أحد – قبل أرآون بألف وأربعمائة عام – ا فقد طرحهالقرآن، وبالتالي أمانة عثمان،
ر أسئلته        ."عبد اهللا بن الزبير   "من آلفهم عثمان بنشر المصاحف،        طرح ابن الزبي

دوهم،              ال النقدية على عثمان قبل أن يطرحه المالحدة المستشرقون ومقل قلت  : (فق
 نسختها اآلية األخرى،    قد. }ن يتوفون منكم ويذرون أزواجا    والذي{لعثمان بن عفان    

ه من          : عثمان رضي اهللا عنه    ؟ قال فلم تكتبها؟ أو تدعها    يا ابن أخي ال أغير شيئا من
  )١٦٤٦ – ٤ البخاري –مكانه 

م يكن      وهم أولئك الجهل       إذا فعثمان ل ا ت رآن آم ا للق دا لترتيب      جامع م يكن معي ة، ول
اليم            باختصار ناسخ ل    إنه .سوره ه في األق ه     لنص األصلي وناشر له ومعمم ل ل إن ، ب

ات                         ر، وهي آي ات المنسوخة التي آانت في مصحف أبي بك رفض حتى حذف اآلي
اء رسمها                        ا يعني بق ا في صلواته، مم مات النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو يتلوه

ازال              .دون حكمها  ر، ومع ذلك فم " العظم "وقد أجاب عثمان على سؤال ابن الزبي
سؤال ب" أرآون"و رار ال دون تك ة مضحكة،صبيانية والمالحدة يعي العظم وعبثي  ف

  . يات الرق في هذا الزمان آآيدعي أن القرآن معطل بتالوة آيات
ى،           ول له إن آان هذا التعطيل في رؤوسهم        وأنا أق  اب أول ات المنسوخة من ب ، فاآلي

ه                   رآن آل تخلص من الق دون من المسلمين ال ات     لكن العظم وأضرابه يري  وليس آي
الد             ا، وهي ب ان وآوري د آالياب الرق فقط، وال أدري ما رأيهم في تالوة القرآن في بل
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اة     ات الزآ الوة آي ي ت صبيانية ف ئلة ال ا رأي أصحاب األس سيحية، م ى م ست حت لي
ة؟   بالد الوثني ك ال ل تل رق في مث اد وال زواج والجه ابتهم  وال هي أن ال شك أن إج

آما يتهكم أحمد )  صدق اهللا العظيم– الرحمن الرحيم بسم اهللا(القرآن يجب أن يكون 
   . مطر بأمثال هؤالء الذين يضيقون بكل حرف من القرآن

رآن      ا في قرطاس، فهم                ،هؤالء المالحدة ال يعجبهم الق يهم مكتوب ه اهللا عل و أنزل  ول
ائق الع        اني الغربي         يرفضون توافق القرآن مع حق شفها العلم م التي اآت ا   ل  وسلم به

ة من أجل أمر                    ها،  اعتناقه ل وأعلن   دم الواقعي رآن بع  في الوقت نفسه يطالبون الق
  .ظرفي متغير قدم القرآن حكما الحتمال وقوعه في أي زمان ومكان آالرق

ة  العظم وأرآون    يصف المالحدة أمثال     القرآن ه   بدق د صرفنا للناس في        : ( بقول ولق
ؤمن لك حتى      ) ٨٩(هذا القرآن من آل مثل فأبى أآثر الناس إال آفورا        الوا لن ن وق

أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر األنهار    ) ٩٠(تفجر لنا من األرض ينبوعا        
را   ا تفجي اهللا  ) ٩١(خالله أتي ب سفا أو ت ا آ ت علين ا زعم سماء آم سقط ال أو ت
ؤمن     ) ٩٢(والمالئكة قبيال      سماء ولن ن أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في ال

شرا رسوال                لرقيك حتى تنزل علي    ) ٩٣(نا آتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل آنت إال ب
وال        شرا رس ث اهللا ب الوا أبع دى إال أن ق اءهم اله وا إذ ج اس أن يؤمن ع الن ا من وم

ا             ) ٩٤( قل لو آان في األرض مالئكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك
  ))٩٦(باده خبيرا بصيرا  قل آفى باهللا شهيدا بيني وبينكم إنه آان بع) ٩٥(رسوال  

ران باألحاديث     والم يخش  ف ،أما الصحابة المشيرون على عثمان     ذا   ،أن يختلط الق فه
نهم خافوا    تحيل،مس م يعاصروا                   لك ذين ل ة ال دى الجهل ر ل شار ظاهرة التكفي  من انت

وحي زول ال كن د ، وذل ماعهم ل عن ةس روف المختلف تهم  و،تالوة الح د رؤي عن
صاحف سب لم روف ال ك الح ر  ، عة تل رف ق وا ح ذلك جعل ل  ل ي آ د ف و المعتم  يش ه
اليم، ه  األق دموه لكون د ق لم،    وق ه وس لى اهللا علي ي ص ة النب إحراق    لهج روا ب وأم

ة    تلذلك فمن آان    ،  آانت مكتوبة  األحرف الست الباقية حتى ولو     ده آتاب ان    ، عن  أو آ
رآن فحفظه أو ا من حروف الق ه يحفظ حرف ه، وقآتابت ه واختفائ د  ستختفي بوفات

ا أصبحتحتفظ بعض الصحابة بمصاحفا ابتهم الشخصية لكنه  مصاحف  من آت
ا درجة التوثيق       وليست    ، وال تحضى باإلجماع     ،ووثائق شخصية ليست رسمية    له

  . المصحف الرسميالتي حصل عليها
إذا فقد أصبحت األمة آلها مجمعة على مصحف واحد، وال قيمة ألي نسخة خارج         

ه وسلم، و      هذا اإلجماع إال عند من آتبها         الحتى هذه   من إمالء النبي صلى اهللا علي
ر   ،ماع من نسخ خارج اإلج     ذلك   وما بقي بعد  قيمة لها إال عند الصحابي وحده،        يعتب

ه    النقل المتواتر الذي ال   اإلجماع و  يفتقر إلى    ألنه   ،مكن اعتماده ي نصا ال   يمكن تكذيب
  .إطالقا

 هذا القرآن بلغة محمد صلى   لماليينالماليين تلو ا ثم ،اآلالف تلو اآلالف  وهكذا نقل   
ا       ذاآرة       حفظاً  ،اهللا عليه وسلم القرشية حتى يومن داوالً ،   واستظهارا في ال ا   وت  يومي

ازل، و      في الصالة وحلقات طلب العلم وال      ات والمن ة   مجالس والطرق ونسخا في   آتاب
  في ظاهرة فريدة من ، آل هذا جرى التي أصبحت بالماليين دون اختالف     المصاحف
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وم          لم تعرفها أمة من األمم،       نوعها د جرت     ولم يعرفها آتاب من الكتب حتى الي ، وق
ا           ة سرعان م ا         عدة محاوالت إلخراج نسخ قرآنية مزيف تخلص منه تم ال  تكتشف وي

وان     ي  األولى، وآخرها المصحف األمريكي الذي وزع في الكو         هافي أيام  ت تحت عن
   )الفرقان العظيم(

ار            انإذا فالخليفة العظيم عثمان بن عف      ه من عمل جب ام ب ا ق ان   ،   وم مجرد جامع    آ
ري          ان بلغة ق ذا المصحف آ ة    لألمة على مصحف واحد، ه ش، وهو يغني عن بقي

ا شغب             ، أما الخارق للمألوف والمعجز    .اللغات الست  رآن بإفشال آل م  فهو قيام الق
دة ه المالح ت ،ب ي آان صاحف الت إحراق الم ان ب از عثم ى إنج شويش عل ن ت  م

ر  ات األخ صيحة   باللهج ات الف ك اللهج ة تل رآن بإذاب ام الق د ق اى، فق شكل ، آله  وب
اب المقدس والتهوين من             "حرب"معجز، وليس آما يحاول      تبرير ضياع لغة الكت

بقاء لغة القرآن، آما هي عادة العلمانيين العرب السخيفة في التهوين من إنجازات               
صهر لهجات العرب    قام ب آن لم يكتف باالحتفاظ بلغته، بل       من يناصبونه العداء، القر   

  .اعتنق أهلها لغة فصحى واحدةاآلخرين، لدرجة 
  

  لغة القرآن
ت تآان ا زال رآن  وم ة الق ة لغ ل  ، العربي ة، ب ى أي لغ رجم إل م يت ستحيل مول ن الم

ا ه حرفي ة أخرى ترجمت ى لغ ا أن  إل سلمين حرص ، آم ن  الم رآنهم م اء ق ى نق عل
ه م يحرمون تالوت ة، التحريف جعله ر العربي ه   وبغي ى لغت ه عل ا ساهم في بقائ مم

ل على أجر عظيم وحص القرآن بالاألصلية تلك النصوص النبوية التي تبشر من يقرأ
ل الحرف الواح أجردمقاب شر ب  لمن استمع، ونصوص من ، ونصوص أخرى تب

   ..و.. تمع للقرآن وينصت له بخشوع، والقرآن تبشر بالرحمة لمن يس
ه       جعل أي مسلم     آل ذلك  ا آانت لغت ات          ي و ،يحرص   مهم اج إلى حفظ بعض اآلي حت

ا، و    والسور  أ ا ليس  المدهش والمعجز  من أجل أداء الصلوات الخمس يومي   فقط  هن
ذ نز       أو  ،   القرآن حتى اليوم بهذه اللغة     في بقاء  ، هل والمحافظة على النص آما هو من

ه   في إعجازه البالغي لفظا ومعنى   أو   ل في قدرت ه وإعادة      ، ب  على صهر من يعتنق
ل في شيء   ، ب  وحسب ، ليس في جانب العقيدة والتصور والسلوك      ن العمق  م تشكيله

اطفي أو     شيء ال يفعله المرء إال بدافع الوله         ..خارجي ال عالقة له بذلك     والعشق الع
   :  أال وهو، أحدًا تنبه له من قبلشيء ال أعلم وهو المحرض العلمي،

  
   اللغاتمعجزة القرآن في تبديل

ذا المجال  اإلعجاز و اك ضخامة اإلنجاز  إلدرو ا نتأم   القرآني في ه ل مساحات  ، دعون
ة يجغرافي ان العرب ا   آ ا أحالم رآن يعتبره زول الق ل ن و  ..  قب ث يحل ات وأحادي أمني

ا ين أنهاره أوه أمال بقضاء أمسية ب ا والت ان..ترداده رآن آ زول الق ل ن   العربي قب
سج ا       ود لين م يع دهش، ث ضر والم د والمتح ن الجدي ا ع ا بحث سافر إليه اطيري  ألس

والء آي يحصل             عنها توالحكايا ات من ذلك        ، أو يذهب محمال بقصائد ال على الهب
   .البالط أو ذاك
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ة، وشمال       خمسة آالف عام من     جاء القرآن وأرض مصر ذات       حضارة ليست عربي
لم يكن    الشاممعظم  عربية، جاء القرآن و    ت والسودان والحبشة ليس    بربريا، أفريقيا

ه         ال ،عربيا، آان رومانيا   ر من ان فارسياً  عراق في جزء آبي ا .. ( آ م   )أيبيري  إسبانيا ل
  .  أيضاتكن عربية

ة       فعل ذلك،    ال التوراة وال اإلنجيل     فقط، النص القرآني  مع أن الجميع نزل في المنطق
وفي أقل    حول تلك المساحات     الذي   ،هو النص الوحيد في الدنيا    ، القرآن فقط    نفسها

ه          ة ال(من قرن إلى بالد تتحدث بلغت ا ال يمكن ألمة من األمم        ،)عربي ا وعلمي  تاريخي
ا                 ا على ترك لغته   إال في   ،التخلي عن لغتها مهما آانت الظروف، وال يمكن إرغامه

ار حالة واحدة هي تصفية       م       وأخذ الصغار إلى موطن آخر،             السن  آب وحتى ذلك ل
ل        اريخ، ب ه   ينجح بشهادة الت ين       إن ه، و    إلى   يعمق الجراح والحن دي الماضي ولغت نا ل
   .الشيشان واليهود أمثلة حية

ة           ا فعل     ،أما التهجير الجماعي فيزيد اإلحساس باالنتماء والتعصب للغة والقومي  آم
ة ستالين بالشعب الشيشاني الذي عاد أآثر تمردا وأقسى مقاومة لل             الروسية،   هيمن

رهم      وآما حدث لليهود مع نبوخذ نصر في سبي بابل         ا  ،   وشيشنك والرومان وغي أم
 بالمسلمين في      التعصبون  العرقي والتصفية الجسدية آما فعل المسيحيون      التطهير  

ه        األن ة، إن ل والتصفية        دلس، فال يعني تحوال عن اللغ ان آخر، بالقت  إحالل شعب مك
  .من الباب إلى الباب

ر العر        ر  قي   ما أتحدث عنه ال ينتمي للتطهي ه شيء خارق      .وال للتهجي ة   إن م  و  للغاي ل
ان بإم             ، أن تتخلى األ   حدث من قبل  ي اب آ ه    كمم عن لغتها من أجل لغة آت ا اعتناق انه

ا             .تهااالحتفاظ بلغ ب  الحرية الكاملة  واإليمان به مع   ا تتخلى عن لغته ذي يجعله ا ال  م
ة؟    أو السنة   مع أنه ال يوجد نص في القرآن       هكذا، ر اللغ ذ تغيي ل إن   يوجب أو يحب  ب

سماوات       وم (:  ومسلماته  آيات القرآن  غات وتنوعاتها من  اختالف الل  ه خلق ال ن آيات
   )٢٢ الروم -واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم 

ا     ال شك أن ما دعا  د على اإليمان، شيء      شيء   تلك األمم إلى التخلي عن لغته زائ
ه معجز      ، نفسه في القرآن زائد على االقتناع، شيء      ر  ا ال يمكن تفسيره إال بكون  وغي

د ع شري، لق م التب ت األم لرف ماوية،، وهي وراة واإلنجي ب س م  آت ذه األم ن ه  لك
 واآتفت   النص األصل  نها قامت باالستغناء عن    أي أ  ،تهاا إلى لغ   لغة الكتابين  صهرت

ة  سير-بالترجم دت آتاب ، التف و أعي ى ل ه األصل  وحت ه بلغت ة  ،ت ود آترجم ه يع  فإن
ه لن    وليس استعادة للنص األصلي،   ، لترجمات عديدة متتابعة    أخرى تفسيرية  أي أن

  .يعود آما آان
م تعرف     ع    األمم ل سفة إال   و األدب روائ د ترج   الفل رآن فشيء خارق          بع ا الق ا، أم  مته

ة    حيث  ،  ومذهل ه العربي رأه بلغت حتى وإن آانت ال تعرف     ،األصلية ال تزال األمم تق
ا يجري    ليدهشه، بل إن اإلنسان     معناه ريم      م رآن الك ال سيما   في مسابقات حفظ الق

ا     ، مع أنه  ابقةفوز شاب غير عربي بتلك المس     عندما ي  وهو أمر    ،   ال يجيد التحدث به
يمارس   من الداخل،  تغيير والخلق ، إنه آتاب يمارس ال    لكتاب بشري إنجازه  ال يمكن   

د من ج   – اعتقادا وتصورا وسلوآا       –إلنسان   ا إعادة تشكيل  اب يحتوي على      ،  دي آت
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ت أعاد معجزة هي التي     واألوامر والنواهي، آتاب يحمل أشياء      أآثر من المعلومات    
 ساقها الجابري      وليست تلك المنظومات التي      أطلقته للدنيا،  ثم    العقل العربي  يلشكت

ا،   داعيات له وى ت زة  س ياء معج اوم أش ا     .ال تق يس نوع ه ل ذي أعني از ال واإلعج
ر                    داع والخلق على غي احتفائيا عاطفيا آما يفهم أرآون، بل آان إعجازا منتجا لإلب

لق العقل العربي وغير العربي، ليكون عقال         مثال سابق، اإلعجاز في القرآن أعاد خ      
ر         لم تعد العروبة في الق     فقرآنيا،   ة ال أآث رآن وظف     .رآن سوى سالالت بيولوجي  الق

ا وأجدادها،                  ر من التأمل في أعطافه تلك االنتماءات والسالالت إلى أآثر وأبعد بكثي
ة   سرعة مذهل الم ب ر الع ى إسالم يغي ا إل اق و ،حوله ن األعم دئا م داخمبت را ال ل فك

   . احتالال وإبادة وتسلطا من الخارجوسلوآا وانتماءا، ال
د         القرآن حول تلك البالد المفتوحة إلى بالد تعيد          القرآن من جدي تح ب اج الف  على  .إنت

أو األوس والخزرج فقط، بل المستوى السياسي والعسكري لم يعد القادة من قريش 
اتحين ج       جعل من الكرد وال    اط ف د           .ددترك والبربر واألقب م يع ة ل  على مستوى الثقاف

اء من العرب فقط،                شعراء والمؤرخون واألدب المحدثون والمفسرون والفقهاء وال
اق     نافسهم غير العرب وبزوهم في تخصصاتهم،        لدرجة وصلوا معها بالقرآن إلى آف

  .مذهلة
ة        أعرجاً   أشالً  اآان التابعي عطاء بن أبي رباح أعورا أسود        غ منزل القرآن بل ه ب  لكن

شارا وال      وأبنائه ل أمامها الخليفة سليمان بن عبد الملك      يذ ، مع أن عطاء ليس مست
  .وزيرا والراهبا، إنه مجرد عالم فقير ال أآثر

دا أسودا إلمرأة من أهل                    : (يقول أبو إسحاق الحربي     اح عب ان عطاء بن أبي رب آ
ى عطاء   مكة، وآان أنفه آأنه باقالء، وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إل             

هو وابناه فجلسوا إليه يصلي، فلما صلى انتقل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك        
يا بني ال تنيا في : فقال. قوما فقاما: الحج وقد حول قفاه إليهم، ثم قال سليمان البنيه

د األسود    ذا العب دي ه ين ي ا ب سى ذلن إني ال أن م ف ب العل اريخ دمشق –طل  – ٤٠ ت
٣٧٥ (   

الم         هذه الثورة ا   و        ،لكبرى التي أحدثها القرآن في اإلنسان والع ا آانت لتكون ل م    م ل
ه      التوراة أبيدت عدة      ،يحتفظ القرآن بلغته األصلية ونقائ الي إعجازه، ف  مرات   وبالت

ز  الي سحقت آنص معج ذلكوبالت ل آ ذلك. ، واإلنجي م يقل دس ل اب المق  أي دم الكت
سياسة       ة وال ذآر للثقاف ل إنهم  ،  واالقتصاد  إضافة ت ة إضافة      ب م يضيفا أي ا ل ا تاريخي

ه           دما اعتنقت ة عن ل والعتم شار الجه ي انت اهما ف س، س ى العك ل عل ضارية، ب ح
ا حدث خالل العصور الوسطى      ،السلطة، وساهما في رفع وتيرة القمع والجهل        آم

يش،         ا   إبان نشاط محاآم التفت ره،             وهو م ال الجابري من ذآ يخجل المنصفون أمث
أزومويخيف المتطرفين  ه،  ين الم د من التطرق ل و زي ال أرآون وأدونيس وأب  أمث

دعمهم،       ألنهم سيتطرقون إلى مكون هام من مكونات ت        راث البالد التي تحتضنهم وت
آما دعمت هولندا أخيرا تلك المرأة الصومالية التي قدمت شتم القرآن واإلسالم ثمنا 

ا عضوية  ة مزورة ومعه سية بطريق سية، فأعطيت الجن ى الجن ة للحصول عل بلدي
، وبعد أن دفع خوخ حياته ثمنا لتهوره وتورطه     )فان خوخ الحفيد  (وفلم من إخراج    
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ة ال       في فلم قذر حاول به تلويث اإلسالم، أحس الهولنديون بأن تلك الصومالية الغبي
وا ملف  ضانتها، ففتح شهرتها وح ا ل وخ ثمن ون خ ستحق أن يك ا، اتت قطوا ه وأس

 هؤالء  .من باقي أحذيتها  لتي لم تنته    ولندا ا ، وهي اآلن مهددة بالطرد من ه      جنسيتها
اب المقدس    ثمن التطرق   العلمانيون يدرآون أن     ادح جداً     للكت ال يستطيعون   وهم     ف

  . دفعه
ة    ضيحة العلمي ا الف رب لأم انيين الع يش   ،لعلم دعون الع م ي ي أنه ة  فه ل ثقاف  داخ

 تلك  عن أن، في الوقت الذي يغلقون فيه آذانهم وعقولهم وأعينهم       ، ال دينية  علمانية
صفين اء تجريبيين من ة أنتجت علم ة  ،الثقاف ة رصينة وموثق راءة علمي مارسوا ق

يح   ا أت ي، فلم ى النص القرآن ا عل سها غيابي وا بالنتيجة نف دس، وحكم ابهم المق لكت
ام  ة جادة خرجوا بنتيجة معاآسة لتلك األحك رآن دراسة علمي لبعضهم دراسة الق

ا سابقا، وال       ه         الغيابية التي أطلقوه ا أرآون وأمثال ات     تي التقطه ، التقاطاً من الطرق
ا  افي      واجتروه ي الموضوعي والثق وعي العلم ل لل به آام اب ش ي غي ا ف ورددوه
      .المتحضر

  
   مع القرآنالقراءة التي مارسها العلماني الغربي

بد من التفريق بين العلمانيين الغربيين الذين تناولوا القرآن، آما أنه ال بد من              أوال ال 
رآن     ا ت الق ي تناول راءات الت ين الق ضا ب ز أي راءات،    ف. لتميي ن الق ان م دينا نوع ل

 :  ونوعان من العلمانيين
ه  - اء قراءت تخلص أثن ه للنص اإلسالمي األول، ي وع جاد في قراءت من ماضيه ن

د الماضي ه وعق ق موضوعية البحث  وإيديلوجيت ذي يعي دي ال وروث والتقلي  والم
رز هؤالء الدارس        وحياده، مما يؤثر سلبا على      البروفسور آيث     ين النتيجة، ومن أب

ي ج   ة ف م األجن تاذ عل ور أس دا، و إل م و بكن ة تورنت ب امع اي الطبي وريس بوآ ، م
ات  ا في الوالي ة بفيالدلفي ة جيفرسون الطبي والبرفسور مارشال جونسون من آلي
ة هي التي أسقط ة التجربي ة العلماني اء، هذه النوعي رهم من العلم ت المتحدة وغي

  .لتراثها لمجرد أنه تراثهاالكنيسة والكتاب المقدس والخرافة، ولم تخضع 
ر    - ي آخ اني غرب ثقال   وعلم ي، م ن الماض ق م ال   ينطل روب، محم ارات والح  بالث

سته،         بالتاريخ ه وال من آني  والموروث، لم يستطع التخلص من ماضيه وال من تراث
ا، وهي سمة     رغم معرفت،بل عمل جنديا مخلصا لها ولكتابه المقدس   ه التامة بزيفه

ه يقول في                        ذي رغم أن ه، ال رزهم المستشرق نولدآ آثير من المستشرقين، لعل أب
ا         ( ):اللغات السامية (آتاب   جمعت التوراة بعد موسى بسبعمائة عام، استغرق تأليفه

وجمعها زمنا متطاوًال جدًا تعرضت حياله للزيادة والنقص، وإنه من العسير أن نجد             
ة في التوراة مما جاء عن موسى،ألن التوراة لم تدون في عهد موسى              جملة متكامل 

هذا الرجل الذي ينتقد آتابه المقدس نقدا علميا يتحول إلى          ) وال في الجيل الذي تاله    
ى      ي وال حت نهج العلم ي للم ا ال ينتم ول آالم رآن، فيق ن الق ديث ع د الح رج عن مه

ول ي، فيق د : (للمنطق ى محم ازل عل وحي الن ه من داء إن سبب ال ان ينتاب ا آ هو م
  ) الصرع
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  :ولدينا نوعان من القراءات
راءة التي              - قراءة علمية تجريبية جادة ودقيقة ال يمكن التشكيك بنتائجها، وهي الق

ل      –ت النص المسيحي األول      أسقط وراة واإلنجي اب المقدس   ( الت ام    ) الكت ه أم وعرت
هأوروب ا عن ل سلوك، وما، فتخلت أوروب اة ودلي ة إال  آمنهج حي ة الغربي ا العلماني

ا،            ا     إفراز تلك القراءة، ألن النص المسيحي لم يتمكن من الصمود أمامه  فسرعان م
م تالشى     ائس فقط،                   انهار ث ين جدران الكن روح والضمير، وب  لينحصر في عالم ال

ة، و         وبالتالي أ  انيي        نفتح األفق آله في وجه العلماني ر من هؤالء العلم ام الكثي د ق ن ق
ة،                    ن با الحقيقيي سنة النبوي ل وال راءة في مواجهة النص القرآني ب ستخدام هذه الق

راءات               فخرجوا بنتائج أذهلت الدنيا، وسأقدم أمثلة لتلك القراءة عند الحديث عن الق
  .والدراسات النقدية العلمية التي تناولت القرآن

ا تحت                 - درج نتائجه ل تن  قراءة أدبية مطاطة وغير منضبطة ال يمكن الوثوق بها، ب
ل النص المسيحي ومعه                 ) وجهات النظر (مفهوم   راءات عاشت قب ر، وهي ق ال أآث

ا أو      سة تطويعه تطاعت الكني ل اس نص األول، ب زح ال ستطع أن تزح م ت ده، ول وبع
ا  اف عليه ل االلتف سخيرها ب اتوت القراءة مئ سنوات، آ ة و ال سفية التاريخي الفل

سلوآية     ة وال سية واالجتماعي ة والنف سياسية والروحي نصوال ول .لل ورج " يق ج
- تاريخ الصراع بين العقل الديني والعقل العلمي        -الكنيسة والعلم "في آتابه   " مينوا
ك،               ( ":١٩ص في هذا التاريخ لمواقف الكنيسة حيال العلم، سوف نحصر، رغم ذل

ا         " دقيقة"على العلوم المسماة     دا من ، وهي التي تخص البحث األساسي، فننحي عم
و ع العل ات م سألة العالق زال م ا، وال ي ة به شاآل خاص ا م ي له سانية، الت م اإلن

راث مجابهات حادة خالل القرن                  الموضوع حتى اآلن عرضة لجدل شديد، وهو مي
 من وجهة أخرى يظل بعض األحقاد والضغائن   scientismeالماضي مع العلموية    

ر      وهي تتسبب بمهاترات انتقامية، فهناك مشكلة، هناك سوء تفاهم وذلك مصدر أآب
 . وآأني بجورج مينوا يشخص لنا عقليات آسنوك وأرآون وأدونيس          )ية للمعرفة أذ
 قبل ذآر األمثلة واألدلة على تلك التقسيمات حول الباحثين ومناهج بحثهم، وحتى          و
د من ذآر أحد                     – آما قلت    – ة، ال ب ة إيديلوجي ديا وزاوي  ال يأخذ الكتاب منحى تمجي

دى المفك        والذي يبقى مخ    ،مكونات العقل العربي  أهم   وءا في الالوعي ل ، ر العربي ب
ا يسمى بـ             اإلسالمي الثاني وأقصد به النص     ة، أو م سنة (وهو األحاديث النبوي ، )ال

ا          رآن، آم ات       وهو مكون ال يقل خطور عن الق ه في آتاب ه ضارب أطناب أن الجهل ب
  .المفكرين العرب، وآل ما يكتبونه حول هذا الموضوع ال يكاد يالمس السطح
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  لسنةا

  
سنة بهحظ ت ال يوم جي ررهمج ر مب ل ال وغي ن قب انيين  م ن العلم ر م ربكثي ،  الع
وم آشف عن جهل  وا ك الهج ا أن ذل ة هن ملمفارق سنة،ال ه روع بال و  م اوز وه يتج

ا مع حجم الجهل          يتن ا يؤآد أن هذا الهجوم     وهذ ، بمراحل القرآنب جهلهم اسب طردي
املون  بالخصم، فهم     ا  حالسط مع    إال   ال يتع ا    أ ، منه ا أعماقه د     م اهج النقل والنق  ومن

تحول نقدهم   تامة عنها، لي    فهم في غيبوبة   ، والمختبرات العلمية التي مرت بها     ،فيها
ة  ي النهاي داء   ف شحونة بالع تائم م ى ش ا   ،  إل ائج الج ة بالنت ات مأزوم  ،هزةودراس

راءه      ال يجرؤ عليها    وسخرية مسفة ومنحطة     رم قلمه وق   أو عالم تجريبي     ،من يحت
ة  ب–توصل  ى–العلم ال بالعاطف ة إل ائج دامغ ى  نت ضية إل ك  ومف ن تل سخرية بم ال

     .نصوص ظهرت قبل ألف عاميطالب باعتناق 
  

  الحديث النبوي تحت المجهر
ة، وهو       سنة النبوية وحي آخر آالقرآن،      الحديث النبوي أو ال    ه وصياغته نبوي أحرف

ل   ، و وتقريراته وأقواله وأفعاله    يشمل توجيهات النبي صلى اهللا عليه وسلم       التي تمث
يل    ا تفاص ب منه ي جان التف د  ، لمجم ات، أو تقيي صيص لعمومي ات أو تخ   لمطلق

اد         ، وهي أيضا    ..وهكذا ا في العب ام واألخالق     إضافات وزيادات موحى به ات واألحك
والسلوآيات، وهو ما يعني أن لغة الحديث تهتم بالتفاصيل والفروع واالحتماالت                  

 عهد في     الحديث النبوي  آتبوقد   . حمال األوجه  –القرآن  في معانيها أقل بكثير من      
ومازال، ليظل بمنأى عن مزالق      ) العربية( باللغة األم     وقد بقي مكتوبا   ، وبعده النبوة

ومو ى الي ة حت نصمخاطر الترجم اء ال ى نق اظ عل ي الحف ا يعن رة، ، مم  بدرجة آبي
د يعلق     ليتكفل المنهج النقدي بفرز ما تبقى من غبش             م       النص، و ب ق تح  هو أمر ل ي

   .للكتاب المقدس
رة          م ضخ مجموعة آبي ة     من األحاديث الم   بعد ذلك ت ر مضخات إيديلوجي ة عب  كذوب

 باإلضافة إلى     ، وسياسية ومذهبية، بل وحتى اقتصادية وإقليمية وعنصرية عصبية      
ة مسكونة ع بريئ ه ب دواف اون بعبادات سه والتحذير من الته دين نف ى ال الحرص عل

عائره ب وش ت      ، والغري ا قورن دًا، إذا م ادرة ج ة ن سياسية المكذوب ث ال أن األحادي
شراب     ام وال اول الطع ة تتن ث مكذوب ة      .بأحادي ث المكذوب ك األحادي ضخ لتل ذا ال ه

ل           طوره منهج  ل  تفعيال ستدعىا وفر ألي أمة قب م يت اد المسلمون، وهو منهج ل  النق
نهج     و م ك ه المية، ذل ة اإلس ديل (األم رح والتع امن أصال  )الج رآن  والك ي الق ، ف

ول وي ليتح ديث النب ى الح خم إل م ض رععل ذهل، ومتف ق وم اؤه   ودقي ه علم ل
م وال      .المتخصصون فيه  دأ           المدهش هنا أن عل د متون الحديث ب ديل ونق  جرح والتع

وسرعان ما نشط وتفرع ولم يبدأ بعد وفاته، أثناء حياة النبي صلى اهللا عليه وسلم،      
اب   نص أو    تع به أي    أمر لم يتم  عن علوم أخرى بعد وفاته مباشرة، وهو         مقدس  آت

اة النبي صلى            قواعد هذا العلم وضوابطه    أماعلى اإلطالق،     فقد تم وضعها أثناء حي
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رآن مباشرة         أيضاً اهللا عليه وسلم   م استخراجها من الق ، وأثناء نزول الوحي، وقد ت
ذا يعني        ه            إجماعاً  - ضمنا    –ودون تكلف، وه  على مصداقية النص القرآني وجعل

ز المفكرين العرب             .قديا للحديث النبوي  نهجا  من والمدقق في هذا العلم يرى أن ترآي
ه  علماء  ": هم تداعيات النص القرآني   على أربع فئات من علماء       ًا مسلط آان "  الفق
اء"و ولعلم ه أص ة "و"  الفق ذاهب الفكري د والم اء العقائ دعاة "و" علم ال

  "والمبشرون والوعاظ
ا  جميعا فال يعرفون    ء  قبل هؤال أما الفئة األولى     ا     شيئا، وال يعلم      عنه  ون عن علمه

 ،ألضواءاعطو حقهم من الء العلماء لم ُيؤه ألن ،شيئا أيضا، وهم معذورون في ذلك
اتهم  د وف اتهم وال بع ي حي ؤرخين، فال ف دى الم ى ل ى ، وال حت سلطة عل األضواء م

اء ودعاة أصوليين وفقه(اآلخرين، والحوارات تجري مع اآلخرين، مع أن اآلخرين     
ديين ة )وعقائ ؤالء العمالق ة    ه م الواجه انو ه ى آ ة األول ل   ..  للفئ ة الجب انوا قم آ

ا أحد من      ،لم ينصفها  التي   تلك األصول .. المغمور األصول  ين المفكر  أو حتى يعرفه
المفكر العربي ال يرى في جبل السنة       العرب، فهم آالعادة مشغولون بما يرونه فقط،        

ما تحت   و، فيهزأ بها، أما ما تحت القمة  ،هايد الصعود إلي  سوى تلك القمة التي ال ير     
ا،          السطح من جذور وأعماق       ذلك  فهو أعجز من أن يغوص إليه  أوقع نفسه في        ل

سنة أضحوآة  وده لل ل من دراساته ونق أزق جع دل أن ت،م و ب زًا ك ًا ورم ن أنموذج
   .يحتذى آالغربي
علماء الحديث والجرح      ( والتي تعرف بـ       الفئة األولى   بمنهج هجهلهذا المأزق هو    

ه   ، وال تملكه أمة من األمم      ال   الذينادرالدقيق و العبقري  ال وعلمهم) والتعديل يحتوي
وم،    وما زال يطبق     علم حي قابل للتطبيق   وهو  ،   أخرى أمةأي  تراث   ودقيق  حتى الي

ة أ اءومضن لدرج م الفقه ستوى اإلسالمي   ن معظ ى الم ه وعل ل إن ه، ب  ال يجيدون
شيعة،    د فرق  نفسه غير موجود عن     ل ال ة    ناهيك عن       مث ة    آالباطني النصيرية العلوي

دروز و ى وال صوفيةحت رق،  ال ك الف ن تل در وسخرية م و محط تن ل ه شيعة ، ب  فال
وم العامة      سنة    (يجعلونه من عل اً            )أهل ال اتهم حكم ه على مروي رون في تطبيق  ، وي

رون أن               م، وي ذا العل إال يليق  ال ه عليها باإلعدام، وأما الصوفية فليسوا بحاجة إلى ه
روون    – يعنون أنفسهم     –بالعامة أيضًا، فالخاصة     وى العامة،   أحاديث فوق مست      ي

ة  ديث (فالعام ل الح سنةأه شترطون) وال ول   ي روطا   لقب اديثهم ش اتهم وأح مروي
رواة   ل وجود الوثائق والتوثيق   منها   ،مضنية ه           ل وشيوخهم إلى النبي صلى اهللا علي

رو ) الصوفية (وسلم، أما الخاصة   ذا المنهج العلمي ال يليق بهم،         في  فأسانيدهم  ن ه
م،  ة به رهمخاص ا غي م يف ، وال يعرفه ونه ي: (قول ن رب ي ع دثني قلب ال ، و)ح

ة عن  ى الرواي صرون عل ط، يقت رب فق مال م  ه ون أنه ه ويحل بيقول ميرون ل ،ه  ب
م             .إلى آلهة أحيانا   يتحولون فما هذا العلم الدقيق والصارم والذي من خالل منهجه ت

  ؟) السنة(الثاني اإلسالمي  النص نقل
  علم يجهله العلمانيون

ه  اآتفوا بشتمه واتهامه، آما فعل مسيلمة العصر محمد أرآون             عن فرع    في حديث
حيث تهور آعادته بإطالق أحكامه الهستيرية ،  – السيرة النبوية    –من فروع السنة    
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سلفي ل   دي ال المنهج النق ه ب رة أخرى جهل ي تكشف م شنجة، والت سنة،المت د ل  وق
ذا       يستغرب القاريء ويت   ة       المتهور،  عاظم آلمة جهل في حق ه   إال أن السطور التالي

ا تكشف            ستبين   وما فيها من تفاصيل موثقة     أنه في السنة أجهل منه في القرآن، آم
 من المعجبين به، وأن جهلهم يفوق جهل أرآون     بالدراسة تعالم من تناولوا أرآون   

  .ألنه جهل مرآب
سنة عل م ال ه أمة اإلسالمم عل هبرعت في اء  وتميزت ب ة في بن رع الفراعن ا ب ، آم

اء اإلنسان من أجل الحجر،             ،األهرام تم إلغ  وإن آان تحت داوفع ال إنسانية، حيث ي
الم بتشكيل الحجر                  . ويتم تسخير الحجر واإلنسان من أجل فرد، ومع ذلك بهروا الع

خدام العقل في قوا حقا في استتألوفلسفة والمنطق،  في الوآما برع اليونان وأبدعوا
  .حالة غياب الوحي والحقيقة

ة أمة إنشاء ال                     زمن واإلنجاز، األمة العربي في الحالة العربية آان الوضع خارج ال
ى األذن     ي إل سان العرب ن الل ق م فوية تنطل ة ش ة شعر وبالغ دودها، أم اوز ح يتج

ا وال تدهشه، وال تكتب بالغته               ا      العربية فقط، أمة ال تبهر غيره ا وال تتواصل ثقافي
  .مع من حولها، ولذلك بقيت آالف السنوات في طي النسيان

ة         النص اإلسالمي أخذها   د من األذن العربي ة،          إلى أبع رة العربي ا الجزي ، وتجاوز به
ة             أخذها روح في العربي ة      إلى خارج النسيان، نفث النص القرآني ال  فتحولت العربي

ة   إأدلته وبراهينه و آان للنص    .إلى حياة  ساحرة والمذهل ه ال  والتي  ،عجازه وجاذبيت
وصل التماهي    ال يستطيع أحد مقاومتها، ذاب غير العربي في فكر النص القرآني ف              

ى أن  سد إل دى الج ي،ارت ى عرب تحال إل رس واس ان والف بط والروم اهى الق  تم
ق وال  اش والفيني ي ف   واألحب النص القرآن رهم ب ر وغي تحالوابرب ًااس ر  . عرب المفك

 ال يفكر، ولذلك يظن      .. يقلد  ألنه ال يتأمل، ..  يرى سوى الجسد، ألنه يشاهد     العربي ال 
اق الجسد            ه، اعتن وم  أن السر في الجسد فاعتنق ل              الي ا قب ة م  أعاد العربي إلى حقب

ة        ة، آتل ر مفهوم ة وغي وتية مبهم اهرة ص ى ظ ي إل ول العرب ث يتح الم، حي   اإلس
  .تتدحرج في مساحة من النسيان

دما تحرك            الترآي اعتنق النص     فأصبح المتحكم بالجسد، وآرر إنجازات العربي عن
، اعتنق النص دون الجسد،       نه لم يستطع إذابة اآلخر في جسده الترآي          بالنص، لك 

ة للنص  ة متدفق ة إبداعي ى–فظل في حرآ ى ال المبن دور الترآي  . المعن وانتهى ال
د بانتظا              نص، لينعتق النص حرا من جدي  ر جسد ليقلص في مساحة تضيق على ال

 النبوي لفظا  آيف بقي النص    :  من جديدالسؤال ليعود . يشرق من خالله   جديد آخر
  : لدى آيف بقي شعلة خالدة ال تنطفيء؟  واإلجابة طيلة هذه القرون ؟نقيا

  علم النقل والنقد
اء أو حتى                  الذي  ضمن لألمة إلسالمية أن تتفاعل مع آل األمم دون أن تتعرض للفن

دارها، حتى في    الذوبان، علم جعل هذه   األمة مرآز جذب هائل لكل من يقترب من م
دخول                أشد ساعات ضعفها تظل مرآز جذب مخيف، لدرجة ال يجرؤ أعداؤها على ال
ه األمم التي سبقتها فتحولت إلى مجرد                         م افتقدت اظرة أو محاورة، عل معها في من

ضحوآة،  وحول العلماني العربي إلى أ     ،نسب، علم حول العلماني الغربي إلى عاشق      
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علم حول النص اإلسالمي إلى جامعة تخرج الطبيب والجيلوجي والفلكي آما تخرج             
احثين عن    وائز والب صائدي الج ط ال ل ادين فق م للج دث، عل سر والمح ه والمف الفقي

  .الشهرة، علم قد يمضي المتخصص فيه عمره دون أن يعرفه الناس
د           علم ه بع ريش، مرورا بمش      تهاوت قوى آثيرة في مواجهت رآي العرب ودولتي     ق

ول       ات المغ د وهجم سند والهن ر وال بط والبرب ين، ودول الق روم العظمي ارس وال ف
تعماري    الغزو االس اًء ب صليبيين، وانته شرقيه وال ازال   ومست ذي م تالل ال م االح ث

اني العربي     .يحاول حتى اليوم وبيأس ال مثيل له     اة العلم هذا العلم هو الذي حول حي
    :، حيث آانتفلنتتبعه منذ البدايةمتواصل؟ إلى آابوس من الفشل ال
  .البداية من أجل النص

نص     ة، ال دة للغاي ة فري سلمون بطريق ه الم ل مع نص اإلسالمي تعام زل ال دما ن عن
دأ حفظا في السطور والصدور        د ب اة       ،القرآني بالتحدي ذا العمل في حي د أنجز ه  وق

ينزل في خط متواز مع     النبي صلى اهللا عليه وسلم بحزم، حيث تمت آتابة آل حرف            
ه          ه وآتابت ه وقراءت ي نزول دا ف ي فري نص القرآن ل ال ا جع تظهاره، مم ة اس عملي

تمراره،  لفتواس ا أس ستوى  .آم ى م ا عل ر أم وحي اآلخ سنة– ال ا، و ال ة نقله  آلي
نقل السنة ونقدها علمان مكنا     ف .يتجلى هذا العلم بشكل أآثر وضوحا وجالءً      فونقدها  

 وقابلة لالختبار من جديد وثائقهم ونصوصهم نقية وجديدة،بالمسلمين من االحتفاظ 
م النقلي النقدي تعرض                        ذا العل ل إن ه ة موضوعية، ب ايير علمي وفرت مع متى ما ت

ي  نهج التجريب د الم ى ي ار صعب عل ديثالختب ي أزهى وأحدث عصوره ، الح ،  وف
ذا     لذا ال بد من   ومدهش بل ومعجز،     فنجح بشكل متميز   اء بعض الضوء على ه  إلق

ه في فصل    العلم بشكل مختصر ومبسط، نظرا لضخامة الموضوع    وصعوبة احتوائ
  .   صغير، ولعل اهللا ييسر لي القيام بذلك مستقبال

ل، دارس وناق وال بد لكل     . ونقدي ،نقلي: هذا العلم إلى قسمين   ينقسم    د للتاريخ والعق
ل و سمين، و   العق ذين الق ن ه ن االنطالق م ي م ي العرب سياسي واألخالق إن ال إال ف

ات دون جدوى            اريخي           . دراسته تتحول إلى مجرد تخمين ذا سأبدأ من أول عمل ت ل
  . تدوين السنة: عربي

  
  متى دونت السنة وآيف حفظت

  : ألسباب هامة منها  البداية والبد من إضاءات حولهليس هذا هو موضوعنا، لكنه
  .أن تدوين السنة هو األب واألم ألي آتابة تاريخية تالية

 قبل تدوين السنة، فهو       على اإلطالق   لألحداث  تاريخيا لعربية لم تعرف تدوينا   األمة ا 
 .المثال والمحتذى والنموذج

ل    الوحي بمعزل ع  –تدوين السنة لم يقتصر على تدوين ألفاظ الحديث          ن األحداث، ب
 .آان تدوينا للوحي ضمن سياقه التاريخي

دوينا  ان ت سنة آ دوين ال ه –ت ًا– في جزء من ا حولي ى  للت ك الشتماله عل ريخ، وذل
ادات          : مواضيع ذات صبغة زمنية مثل     ام العب زول أحك أسباب نزول اآليات، وتدرج ن

 .وبعض المعامالت، والناسخ والمنسوخ
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هناك جزء ضخم من السنة هو تاريخ محض، وهو الجزء المتعلق بالسيرة النبوية،           
زوات    دات والغ ات والمعاه رات والبيع يالد والهج واريخ الم ث ت ود  حي دوم الوف  وق

سياسي خ       والهامة جداً  ،وغيرها، وهي ثرية بالنصوص الدقيقة     اصة،   في المجال ال
ة أرآون وتهوره   ا فضح أمي ذا الجزء هو م سياسي، وه ل ال شكيل العق ل وفي ت ب

  .وتالعبه وادعائه نقد التراث
سنة،               هذا القرآن والنبي صلى       ما يتعلق بالجانب النقلي، أما في الجانب النقدي لل ف

ا           روط قبوله ار وش ل األخب د لنق ايير النق ع مع ن وض ا أول م لم هم ه وس اهللا علي
  .وتداولها

أهم   النبي صلى اهللا عليه وسلم ي للسنة مع نزول القرآن، حيث وضع    بدأ النقد العمل  
د  ر تحذيراتة،سناألسس في نق اد  من ت عب ل النق ا جع ه، مم ل عن الكذب في النق

  . المزيفين والكذابينيضعون للصدق معايير تمكنهم من آشف
سنة آما أن أوامر صارمة أخرى منه عليه السالم صدرت بعدم التساهل      ، عند نقل ال

 . بعزلها تماما عن أي تفسير لها من قبل الناقلوذلك
الصحابة قاموا بنقد السنة، وتشددوا لدرجة قاسية في التثبت في النقل من بعضهم                

 .الخطأمع البعض، ليس خوفا من الكذب بل خوفا من 
سنة بشكل احترافي        ات ال د مروي ابعين مارسوا دورهم في نق ابعوا الت ابعون وت الت

 .مدهش
م    فقطالتالون لهم بدأوا باشتقاق ألفاظ النقد واختراع مصطلحاته   األمة  ، لينهض عل

  )الجرح والتعديل( العلم المنهجي الدقيق المعروف بـ..عمالق اإلسالمية الجديد وال
ك ال  ا من ذل ا   انطالق ا أنجزه ي، وآم ا ه دها آم سنة ونق دوين ال ة لت د من مراجع ب

دة سلفاً              ة المع ام اإليدلوجي ة، واألحك  ،علماؤها، بعيدا عن تلك التهم الجاهزة والقبلي
د من    ولكن قبل. دون أن تخضع ألي معيار موضوعي آما يردد خصومها   دء ال ب  الب

  : مفصليتينذآر نقطتين
أن الق         تختلف – رآن ب سنة عن الق سبة    ر ال سنة،  آن نص محدد وقصير بالن زل   لل أن

اظ محددة سهولة  .. بألف ان من ال ذلك آ ه، ل دخل في شر أي ت يس للب الم اهللا ول هو آ
  .تدوينه وحفظه

 من المستحيل تدوين السنة آلها في حياة النبي صلى اهللا عليه وسلم، ألنها ليست     –
ط  ًا فق واال وخطب ذلك أق ست آ زال، ولي ا من صا لفظي سنة مجمو. ن وال ال عة من األق

ي صلى اهللا   ة، مارسها النب رات النبوي ال والممارسات والمشاهدات والتقري واألفع
ل هذه       ) ٢٣(عليه وسلم طوال فترة الوحي       عاما، ولذلك ال يمكن تصور تسجيل مث

ل      رق عم ى ف اج إل ي تحت ضخمة، والت ور ال ذه   األم ا له ة تمام متخصصة ومفرغ
ه وسلم          فرق متخصصة في متابعة آلمات          ..المهمة ، وأخرى    النبي صلى اهللا علي

 آما أن هناك من األمور الخاصة به ما ال يمكن رصدها إال من خالل                   .تتابع حرآاته 
م تسجيل           ذا ت ردان، وله رد أو ف زوجاته وبناته، وهناك أمور لم يطلع عليها سوى ف
تم               ذا ي  بعض السنة في حياته صلى اهللا عليه وسلم، ثم جاء تدوين الباقي تباعا، وبه
انيون وبعض                ا العلم فهم النقص الذي يعتري تلك المقوالت، والدعاوى التي يردده
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ة         ة العقالني سنة، ألنهم ينطلقون من نظري المستشرقين حول تأخر عملية تدوين ال
  .في تناولهم لتدوين السنة

ا ت   ات    الألسئلة رد اوهن اج إلى إجاب رة، والتي تحت ات  موثق خطي ة، وليس إلى إجاب
ا أساتذته المستشرقين المتعصبين             ،منتقاة ومحتقنة   آالتي يرميها أرآون مقلدا فيه

  : والمشككين
م                      ه وسلم، فمتى ت إذا آان جزء من السنة قد تم تدوينه في حياة النبي صلى اهللا علي

  تدوين الباقي؟
صحيحة عن المزي  سنة ال رز ال ا ف تم به ي ي ة الت ا اآللي ة؟م نص الحقيقي عن  والف

ا األسطوري والخرافي؟ ا؟مدى معقولي وم ايير منضبطة وصادقة ته  وهل هي مع
ه                ا آانت ديانت ان    –علميا وموضوعية، بحيث يستطيع أي إنسان مهم و آ  حتى ول

ز النص الصحيح من ا              –معاديا   ا إلى تميي رز الحقيقي من         التوصل به لمزيف، وف
طوري؟ شف        األس دس والك ي للح سية تنتم ة هرم وفية وباطني ايير ص ي مع  أم ه
  رائيات؟  والذوق والماو

  
 بدء التدوين

رة    : آما أسلفت بدأ تدوين السنة في حياة النبي صلى اهللا عليه وسلم،  يقول أبو هري
ما من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم أحد أآثر حديثا عنه مني، إال ما آان من            (

ان يكتب وال أآتب              واستمر  ) ٥٤ – ١ صحيح البخاري      –عبد اهللا بن عمرو فإنه آ
ا فعل األئمة                التدوين دو  أليف آم : ن توقف حتى جاء عصر التابعين، وهو عصر الت

   .و حنيفة ومالك وابن إسحاق وغيرهم وأبعروة والزهري،
سنة في مؤلفات         ،وعصر التأليف  ا لموضوع واحد       هو عصر جمع ال  مقسمة   ..، إم

ورت وازدادت   ة تط زمن  ومبوب ع ال ف     م ن أل اك م صا، فهن سيما وتخص ة وتق دق
 موضوع واحد آالسيرة، وهناك من رتب مروياته حسب اسم      مرويات تتخصص في  

اك من ألف حسب أسماء           حروف المعجم،   الصحابي مرتبًا تلك األسماء حسب      وهن
يوخه، ة     ش صادية واالجتماعي ة واالقت ات التعبدي سب الممارس ف ح ن أل اك م  وهن

ة نوعي               ة والسلوآية والعقائدية وهكذا، وبعد أن تم استقصاء معظم السنة حدثت نقل
ذ محمد بن إسماعيل                ام الف دعها اإلم ة أب أليف، هذه النقل ة الت ) البخاري (في مرحل

سنة في مؤلف                  رحمه اهللا، حيث قام بجهد علمي خارق لفرز بعض الصحيح من ال
ذه مسلم       ،، ثم سار على منواله    )الجامع الصحيح (واحد سماه     وبأسلوب مشابه تلمي

ان الصدارة في           )حالمسند الصحي  (بن الحجاج فألف آتابه العظيم       ل الكتاب د احت ، وق
ان   ن حب ابن خزيمة واب ل آ ام بعمل مماث اء القي م حاول بعض العلم ال، ث ذا المج ه
ذي ذآرت                  .والحاآم، لكنهم لم يصلوا في النتائج إلى الدقة نفسها حسب التسلسل ال
ازل                 ات والمن ا المساجد والمكتب ة ضخمة آانت تعج به  ..آل هذا تم في حرآة علمي

اني العربي           وازل العلماء،   خاصة من  ه العلم د يعرف لكن  .آل هذا يعرفه المستشرق وق
م            ة عل ديل   (ذلك يظل ال قيمة له دون معرف ان مجرد          )الجرح والتع ا مضى آ ، ألن م

 ،الجمع فقط : نقل للنص السني فقط، والنقل بالنسبة لهذا العلم يعني المرحلة األولى       
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ذاآرة ذاآرة، ال دوين وال تم بالت ة ته شيءوهو عملي ل  لل د..أي شيء..  نق ءا من  ب
را    الم، نظ ى مستوى الع ذ عل ل مشكور وف اء باألسطورة، وهو عم ة وانته الحقيق

وفر            م تت  ألي – حتى على مستوى النقل          –لحجم وآمية المرويات ودقتها، والتي ل
ا                   ام علم ذا ق ديل     أمة أخرى،  لكنه مع هذا غير آاف على اإلطالق، ل ء الجرح والتع

   :ر، وهيبالخطوة األخط
رز الثابت من      ، الممايزة بين الحقيقة واألسطورة     والتي بها تتم  : الخطوة النقدية   وف

اذب    ادوالص المزيف،   اد الجادون        . ق من الك ه النق ه، وقبل الم آل سأل الع ا ي ال  –وهن
أزومون راء    الم ي اله ار ف ه الكب أرآون ومعلمي آمرون آ ضخم – المت ؤالهم ال ..  س

  :  قيقة ما حدثسؤالهم المزلزل الذي يكشف ح
ة          ة متخلف ة وثني ل      ،هل يمكن ألمة أمي  عام على السلب والنهب،         ١٤٠٠ تعيش قب

أر  امواألخذ بالث ادة األخشاب والطع ات وعب اخر ، ووأد البن احر والتف ل والتن  والتقات
ك  ى تل ادر عل ول وق وعي مقب ي وموض دي علم نهج نق س لم ة، أن تؤس واألمي

    دون احتكاك بأمة أخرى ثقافيا؟ممايزة بدقة، وفي وقت قياسي جدا، وال
ن أل  ن الممك ل م ف، وأن   ه ام دون توق دة أي رآض لع ان ي شنفرى آ ول أن ال ة تق م

ام          ة أي ، وأن البومة تجلب الخراب، وأن          دون توقف   عنترة بن شداد بارز لمدة ثالث
ين شخص وآخر              شهر صفر شهر شؤم    .. ، وأن العدوى شبح يتنقل حسب مزاجه ب

علما نقديا، وهي التي لم تؤلف آتابا، أن تنتج  المواصفات مة بهذهأل ل من الممكنه
بل من الخرافي وغير المعقول     .. بل من المستحيل ذلك   . ال: ؟ بالتأآيد أو تبني مدرسة  

  : ذلك، إال في حالتين
ل                 : األولى ا بمنهج مماث أن يتم ذلك بعد قرون وقرون من االحتكاك بأمة برعت قبله

  .مة العربية على اإلطالق وهو ما لم يحدث لأليه،وسابق عل
ر أعماق   ا جذري  ا انقالب أن تحدث معجزة ُتحدث داخل هذه األمة      : الثانية ا،  يغي د   ه  ويعي
 وإعادتها إلى ،ويعيد ترتيب أولوياتها وتفكيرهاها للكون والحياة، اتتصورو هاتشكيل

م إال إذا آانت      ذا العل اة، ال يمكن أن تنجز هذه األمة ه فوعة بشيء  مدورشة الحي
  . ستثنائي وخارق للعادةا

  مناخ نشأة هذا العلم
اج إلى                    ه يحت ا، ألن ال يمكن أن ينشأ هذا العلم في محيط خارج العالم اإلسالمي إطالق
رد      دة بمج ك القاع وين تل ن تك ارمة، وال يمك ة ص ة وثقافي ة وأخالقي دة عقائدي قاع

دة، وال من خالل إصدا  ة الواح راد األم ين أف ا ب اق والتواضع عليه ر مرسوم االتف
را من األمور التي                        ،حكومي نحن نرى آثي ذه، ف ة على تنفي  مهما بلغت شدة الرقاب

 تنتهك وتتحول إلى هباء، ألن ذلك االتفاق مجرد           جميعا اتفق عليها بين أهل األرض    
ا المتصدرين لتلك األمور والمصدرين            التزام مدفوع من الخارج، لدرجة ترى معه

  . لها هم أول من ينتهكها ويستبيحها
الباني لقاعدته العلمية والعقدية واألخالقية بر القرآن هو المؤسس لهذا المنهج و    يعت

ه وسلم         نشأ هذا العلم ساعة نزول القرآن،       والثقافية،    وقد تولى النبي صلى اهللا علي
 بنائه، فمراجعة النبي صلى اهللا عليه وسلم للقرآن آامال آل عام، وأوامره               مواصلة
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رآن، وعدم ا دوين الق ى عشرين أو بت ردين أو عشرة أو حت رد أو ف ى ف اده عل عتم
م خاص ب    ثال ات التي      ثين في آتابته، آل ذلك يعني مولد عل هذه األمة وحدها، واآلي

ه السالم    نزلت على    ا      النبي علي  .. في تلك القاعدة الصلبة والصارمة           هي أصلب م
ة من   ملية نقي آيات أحدثت انقالبا في آل شيء، حيث أعاد اإلسالم بناء أتباعه في ع            

 اإلسالم مع النصرانية واليهودية في بعض القضايا،         الداخل والخارج، ورغم تقاطع   
بشرية النقي، ال النص التراآمي الذي أنتجته عوامل اإللهي إال أنه آان إعادة للنص 

دى  شتى خالل القرون المتتابعة، فاإلسالموتاريخية    يتجاهل تماما أي نص متداول ل
ديانتين، حاب ال اهي،  أص ة التم ى درج ا إل صوص بغيره ك الن تالط تل را الخ  نظ

ل يعني أن تلك                         د، ب ذي يري اق النص ال والتجاهل ال يعني إلغاء حق اآلخر في اعتن
ه،      ،النصوص تمثل تراثا إنسانيا مغايرا للنص السماوي ومناقضا له         اطع مع  وإن تق

د من اإلنصات                 إلى هذه     وحتى تتضح تلك القاعدة الصارمة في نقل النصوص، الب
  .اآليات التي تمثل جزءا من عملية التأسيس تلك

  
  اآليات المؤسسة لهذا العلم

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اهللا : (القرآناهللا في   يقول  
  ) ليشتروا به ثمنا قليال فويل لهم مما آتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون

وم        فمن أظلم ممن افترى على اهللا   ( م إن اهللا ال يهدي الق ر عل ذبا ليضل الناس بغي  آ
  )الظالمين

روا على اهللا الكذب                   ( ذا حرام لتفت وال تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وه
  )إن الذين يفترون على اهللا الكذب ال يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم

م     قل إن الذين يفترون على اهللا الكذب ال يفلحون متاع في       ( ا مرجعهم ث م إلين الدنيا ث
  )نذيقهم العذاب الشديد بما آانوا يكفرون

  )إنما يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيات اهللا وأولئك هم الكاذبون(
  )انظر آيف يفترون على اهللا الكذب وآفى به إثما مبينا(
ا يفتري ال( يم إنم ديهم اهللا ولهم عذاب أل ات اهللا ال يه ون بآي ذين ال يؤمن كذب إن ال

  )الذين ال يؤمنون بآيات اهللا وأولئك هم الكاذبون
أتمرون                     شيطان وي أنهم ينحازون إلى ال ذبون في نقل النصوص ب ويصف الذين يك

رآن ول الق أمره، يق ا ال  : (ب ى اهللا م وا عل سوء والفحشاء وأن تقول أمرآم بال ا ي إنم
  )تعلمون

ر من عش                  ا أآث ا وتالوته ر اإليمان به وم       وآيات أخرى صارمة ُيعتب ر مرات في الي
ا           ن  جزءا ال يتجزأ من ال        ،والليلة داول له دى المسلم، والت سلوآي ل  سيج العقدي وال

دا             ا بعي ا، تشعره بالمسافة التي قطعه ا يومي يجعل منها منبهات تقرع حس معتنقه
ن اة        ،ع ب لحي ل مراق د آ ا ش ذا م ضياتها، وه صوص ومقت ك الن و روح تل  أو نح

اإلسالم، حيث يالحظ مدى شعور المسلم المنحرف       المسلمين، وما شد الكثيرين إلى      
ه،          ،بالتقصير، واعترافه ببعد المسافة بين موقعه اآلن        وبين ما ينبغي أن يكون علي

ه المسيحي مع               ،وإلقائه بالتهم على نفسه    ا يفعل  بدال من وضع اللوم على النص آم
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ة آبيرة،  مثال، وحتى لدى أولئك المسلمين الملتزمين بالنص لدرج–نصه المسيحي 
تجدهم أآثر الناس شعورا بالحاجة إلى المزيد واالعتراف بالتقصير، بعكس الشعور           

 – عمليا ال علميا –لدى معتنقي الديانات األخرى الملتصقين بالنص، تجدهم يدعون 
أآذوبة التماهي ال بالنص بل باإلله، لدرجة تخصيص غرف لهم يستمعون فيها إلى              

ائبين، و ة للت ات يومي رة اعتراف ا مدى استحقاق المعترف لمغف ى إثره يحددون عل
س  صفة– ال اهللا –الق ر   ب ا غي ه، أم نهم وبين يطا بي ن اهللا، ووس ا ع س نائب  الق

تهم     ، فيمارسون أشد أنواع النقد للنص والدين      الملتزمين بالنص   ويحملونه أطنان ال
ة ا     ا  وأسباب التخلف، ويربطون وجود النهضة العلمي التخلص من الكت ة ب  بلحديث

  . المقدس
ل ويمارسون              خارج ذلك نجد الليبراليين العرب آأناس مبتوتي الصلة بالنصوص، ب
ة، أحدهم             عليها وصاية معاآسة، هؤالء الليبرالون يقدمون أنفسهم بصورة آوميدي
ال يجيد حتى قراءة النص، والثاني ال عالقة له بتطبيقات النص من صوم وصالة،         

سذاجة          وآخر قرأ آل شيء إال آتب الدين،        ومع ذلك ودون أي عالقة بالنص يريد وب
ده        أن يكو  ورطهم في         ..ن هو من يفهم النص ويفسره ويقدمه وينق  هذه الممارسة ت

ا دة منه شكل صحيح : إشكاليات عدي ة ب دموا العلماني ذين ق م ال ذين  .ال ه م ال وال ه
وا األمة بهم من             . أو حتى حيدوه   ،أسقطوا النص بالعلمانية   خالل  وال هم الذين أقنع

وا                 . تقدمهم بفهم للنص   ذين اعتنق إنهم الحيرة في أقصى درجات توترها، فال هم ال
  .  النص، وال هم الذين اعتنقوا العلمانية

  
   الجرح والتعديل بعد النبوةلعلمالتطبيق العملي 

لى اهللا علي      ي ص اة النب ور وف م ف ذا العل ي له ق العمل دأ التطبي م  ب ث ت لم، حي ه وس
ول  في  والتحري والدقة  تثبتاستخدام مبدأ ال   ذا        قب رز من طبق ه ان أب  أي نص، وآ

 الذي لم ،المنهج أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما، ال سيما عمر
ه                   يتوان في التلويح بدرته الشهيرة في وجه آل من ينسب نصا للنبي صلى اهللا علي

رة     ة وذاآ درة محدث األم ذه ال ا له اس تعرض ر الن ان أآث لم، وآ د : اإلسالموس عب
ره من الصحابة          ) أبي هريرة (الرحمن بن صخر الدوسي الشهير بـ      ، آان عمر وغي
  . يستشعرون خطورة الحديث دون تثبت

ال                 : (قال قبيصة بن ذؤيب      ا، فق سأله ميراثه : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق ت
ه ك في سنة نبي اهللا صلى اهللا علي ا علمت ل الى شيء، وم اب اهللا تع ك في آت  مال

اس   أل الن ى أس ارجعي حت يئا، ف لم ش اس. وس سأل الن عبة . ف ن ش رة ب ال المغي : فق
ا السدس           و بكر     . حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطاه ال أب هل معك    : فق

فأنفذه لها أبو بكر .  فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة،غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة   
  ) ١٢١ – ٣ داود سنن أبي –

ولى  لم م ال أس ابوق ن الخط ر ب ر: (عم ا لعم الن  : قلن ا يحدث ف ك ال تحدث آم مال
ه                  : وفالن؟ قال  إنى سمعت رسول اهللا صلى اهللا علي إنى أخشى أن أزيد أو أنقص، ف
  ) ١٠٧ – ٤ تاريخ بغداد –من آذب على فليتبوأ مقعده من النار : وسلم يقول
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ث عن رسول اهللا   إني ال أسمعك تحد: (وذات يوم سأل عبد اهللا بن الزبير والده فقال   
ال    ه ولكن سمعته       : صلى اهللا عليه وسلم آما يحدث فالن وفالن؟ ق م أفارق ا إني ل أم

  ) ٥٢ – ١ البخاري –من آذب علي فليتبوأ مقعده من النار : يقول
ال  ضا فق وع سمع الحديث أي ن األآ لم : (سلمة ب ه وس ي صلى اهللا علي سمعت النب

  )٥٢ – ١ البخاري – من النار من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده: يقول
رة            : (ويقول التابعي علي بن ربيعة     ال المغي ة، فق ر الكوف رة أمي أتيت المسجد والمغي

إن آذبا علي ليس آكذب على أحد،            : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       
  )١٠ – ١ مسلم –فمن آذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

ه    سبب عدم اإلآثار من روايته ألحاديث عن         أنس بن مالك يشرح لتالميذه     النبي علي
ه                    : ( فيقول  السالم را أن رسول اهللا صلى اهللا علي ه ليمنعني أن أحدثكم حديثا آثي إن

  ) ١٠ – ١ مسلم –من تعمد علي آذبا فليتبوأ مقعده من النار : وسلم قال
ذا الحديث عن النبي صلى اهللا علي                   ه وسلم   وقد تجاوز عدد الصحابة الذين رووا ه

ثمانين صحابيا، مما يعني تأسيسا عقائديا وفكريا وسلوآيا متميزا لدى المسلم تجاه    
ر من         التعاطي مع نصوص السنة، هذا التعاطي الذي عنى ضمنيا التخلي عن الكثي
د عن              شديد على البع النصوص الصحيحة احتياطا وورعا، مما يدل على الحرص ال

ل، أو االستكثار         شديد على              االنتقائية في النق ز ال رر، والترآي من النقل تحت أي مب
  .عامل التوثيق والتثبت ال غير، ألن المهمة هنا هي نقل موثق وذو مصداقية

حدثنا عبد اهللا بن صالح قال حدثني الليث        ( :٣٦٨ -األدب المفرد   يقول البخاري في    
ين  عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هالل عن مروان بن عثمان أن عبي                  د بن حن

أدبرت         : أخبره عن أبي موسى قال     ا، ف فأرسل  . استأذنت على عمر فلم يؤذن لي ثالث
شتد                   : إلي فقال  ذلك ي م أن الناس آ ابي؟ اعل يا عبد اهللا اشتد عليك أن تحتبس على ب

ؤذن لي فرجعت،           : فقلت. عليهم أن يحتبسوا على بابك     بل استأذنت عليك ثالثا فلم ي
ذلك    ال ممن سمعت هذا؟       . وآنا نؤمر ب ه           :  فقلت  فق سمعته من النبي صلى اهللا علي

أسمعت من النبي صلى اهللا عليه وسلم ما لم نسمع؟ لئن لم تأتني على              : فقال. وسلم
 فخرجت حتى أتيت نفرا من األنصار جلوسا في المسجد،              ..هذا ببينة ألجعلنك نكاال   

الوا  ، أو يشك في هذا أحد؟ فأخبرتهم ما قال عمر         : فقالوا ؟فسألتهم م معك   ال يقو  :  فق
ال              . إال أصغرنا  ا مع    : فقام معي أبو سعيد الخدري أو أبو مسعود إلى عمر فق خرجن

النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له، ثم                 
: فأدرآه سعد فقال  . قضينا ما علينا ثم رجع    : فقال. سلم الثانية ثم الثالثة فلم يؤذن له      

 بعثك بالحق ما سلمت من مرة إال وأنا أسمع وأرد عليك، ولكن              يا رسول اهللا والذي   
ر من السالم علي وعلى أهل بيتي           و موسى   . أحببت أن تكث ال أب واهللا إن آنت  : فق
 ولكن أحببت أن ،أجل: فقال عمر. ألمينا على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  )أستثبت
دة حتى ف    الصحابةعاش   ي أشد الحاالت حرجا، حتى      حياتهم مسكونين بهذه العقي

ين علي     ) الحرب(في أشد الحاالت ضرورة للكذب      اء المعرآة التي قامت ب ، فأثن
ان عمرو             ي، وآ ل في صف عل ومعاوية رضي اهللا عنهما، آان عمار بن ياسر يقات
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ة، وفجأة سمع            بن الع   ل في صف معاوي را مفزعاً         عمرو  اص يقات .  بن العاص خب
ال              قتل عمار بن ياسر   ( بعدما   وذلك :  دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فق

ام عمرو    . تقتله الفئة الباغية  : قتل عمار وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          فق
ال : بن العاص فزعا يرجع حتى دخل على معاوية، فقال له معاوية    ل  : ما شانك؟ ق قت

ال عمرو          : فقال معاوية . عمار اذا؟ ق ار فم ل عم لى اهللا  سمعت رسول اهللا ص      : قد قت
  . تقتله الفئة الباغية: عليه وسلم يقول
دحضت في بولك أو نحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه جاؤوا به         : فقال له معاوية  

  ) ١٩٩ – ٤ أحمد   مسند–حتى ألقوه بين رماحنا 
ذي سمعه،                بن العاص  عمرو  لم يلجأ إلى الكذب لتبرير قتل عمار، لقد تذآر النص ال

راً                  فأسرع إلى تأديته     م يكذب عم ة فل ا معاوي ائج، أم ا آانت النت اه مهم م   آما تلق ، ول
ه بالخطأ، فالكذب على النبي صلى اهللا                        ه للحديث، أو يصف حامل يشكك في روايت
ل                         ة إلى تأوي ذلك لجأ معاوي عليه وسلم خط أحمر ال يمكن لصحابي أن يتجاوزه، ل

ه         م يستطع تكذيب ه وسلم      وال الكذب على النبي ص         ،النص، أما الكذب فل  لى اهللا علي
  .لتبرير موقفه

زعم الطائفيون          لوآان معاوية يستحل الكذب على النبي صلى اهللا        ا ي ه وسلم آم   علي
م  ذا العل ة به ة ،والجهل رع مقول سالم  الخت ه ال ي علي سبها للنب ي، ون ا    آ رر به  يب

  .خروجه على علي بن أبي طالب
ة وعمرو يجلي قدسية النص       ذا الموقف العظيم من معاوي ة المصداقية   و،ه أهمي

   .ضع الذي يروى فيه ودقته وحساسيتهوالتوثيق له، رغم خطورة الو
ر وضوحا اك أآث يس هن سنة من القصةول ل ال اه نق ة  في التصور تج ي  ،التالي الت

ر الكأس على أبي          : (التابعي قتادة عن أنس بن مالك، حيث يقول       يرويها   بينا أنا أدي
ة، حتى      طلحة وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن         جبل وسهيل بن بيضاء وأبي دجان

د حرمت   : مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر، فسمعنا مناديا ينادي         . أال إن الخمر ق
ا الشراب وآسرنا                   : قال أنس  ا خارج حتى أهرقن فما دخل علينا داخل، وال خرج من

ا إلى                        م خرجن القالل، وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا، فأصبنا من طيب أم سليم، ث
ا الخمر     : (وإذا رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم يقرأ        المسجد   يا أيها الذين آمنوا إنم

م تفلحون              اجتنبوه لعلك شيطان ف  إلى   والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل ال
دا من التوثيق              ) ... قوله فهل أنتم منتهون    ا مزي ادة طالب سمعته من    (فقال رجل لقت

ال      ك؟ ق م : أنس بن مال ال رجل ألنس       . نع أنت سمعته من رسول اهللا          : بن مالك   وق
دري           . نعم: صلى اهللا عليه وسلم؟  قال      وحدثني من لم يكذب، واهللا ما آنا نكذب وال ن

  ) ٣٧ – ٧ تفسير الطبري –ما الكذب 
ريم   ر التح ي تلعب برؤسهم وقت وصول خب الخمرة الت رمين ب م ،إن هؤالء المغ  ل

 يدرآون أن ذنب الكذب على النبي        يبادروا إلى تكذيب الخبر على اإلطالق، ذلك أنهم       
  .لم يفوق بمراحل شرب الخمرصلى اهللا عليه وس
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  التابعون يرتقون بالمنهج
زداد         ة ت ا الدق ول النص وفحص             ، فإذا انتقلنا للتابعين رأين شدد يتصاعد في قب  والت

ة،     ل األول    الرواة، حيث طبق النقاد منهجا صارما جدا في الرواي ل الرعي  نظرا لرحي
شع سالم،المست ه ال ي علي ى النب ر عل ورة التزوي ض  رين لخط روز بع را لب ونظ

ديلوجيا  ذهب واإلي صرة الم ذب لن ا الك يح ألتباعه ي تب ذاهب الت ى . الم دأت أول ذا ب ل
دء ب   د بالب ل النق ذابين،       مراح ن الك رة م ة آبي ة مجموع ون النتيج رواة لتك رز ال ف

ان االف       والضعفاء وا  ا       لمختلطين والمدلسين والثقات أيضا، وآ ع مهم رز يطال الجمي
   .بلغ علمه أو عال شأنه ولو آان الخليفة نفسه

ه            والناقد الكبير   فاإلمام   سبه ألن ل ي ك، ب د المل الزهري ينتفض في بالط هشام بن عب
اظ   ا آخر يكتفي باالحتف ل عالم نص، رغم أن الخوف جع ل ال ذب، في نق اه بالك رم

ال بن عبد الملك ام دخل سليمان بن يسار على هش(بمعلوماته لنفسه، فقد     ا   : فق ه ي ل
ذي أشاع حادث اإلفك           "سليمان من الذي تولى آبره منهم؟      ال  "أي من ال د  :  فق عب

ذبت، هو علي بن أبي طالب           : فقال له . اهللا بن أبي بن سلول     ال . آ ر  :  سليمان  ق أمي
  . المؤمنين أعلم بما يقول

ن : فدخل ابن شهاب الزهري فقال  ه  يا ابن شهاب، من الذي تولى آبره م ال ل : هم؟ فق
  . آذبت، هو علي بن أبي طالب: فقال له. عبد اهللا بن أبي

سماء        ! أنا أآذب ال أبا لك    :  له  الزهري فقال اد من ال إن اهللا أحل    : فواهللا لو ناداني من
  )٣٧١ – ٥٥ تاريخ مدينة دمشق –الكذب ما آذبت 

ن سيرين و د ب ة محم ر الثق ابعي الكبي ول الت الوا س: (يق ة ق ا وقعت الفتن ا لم موا لن
صيل   امع التح الكم ج ة  )٦٩ -رج صود بالفتن ي    ،والمق ين عل ت ب ي وقع ة الت الفتن

شرق المتعصب    ال المست ا ق يس آم ا، ول ة رضي اهللا عنهم سور "ومعاوي البروفي
ل     " شاخت ة مقت ا فتن د   "أنه د بن يزي د ذلك أ   " هـ ١٢٦"عام  " الولي ا فن ستاذنا  آم

الته   ي رس د مصطفى األعظمي ف سور محم ة النالبروفي ة قدي ي "الرائع دراسات ف
والتي آانت في معظمها نقاشا علميا لتخاريف أساتذة أرآون من              " الحديث النبوي 

ا            . المستشرقين المتعصبين  فمقتل الوليد لم يكن فتنة تذآر في التاريخ اإلسالمي، آم
ا عادة         أن الوليد يعتبر من أبهت الشخصيات       اريخ اإلسالمي، لكنه  المعلمين   في الت

 فهؤالء يتمسكون بقشة    ما يحلوا لمريدهم أرآون أن يطلق عليهم،لكبار آ والكتاب ا 
  .علها تنقذهم من تيار وثائق السنة التي تجرفهم وتغرقهم

ا  نصوص وجدتها ال" األعظمي.  حجة د يؤيد"ومما    بن سيرين رحمه اهللا يحدد فيه
ه        ا قول ة وأصحاب رسول اهللا ص           (:الفتنة بفتنة علي ومعاوية ومنه لى هاجت الفتن

ين         ، فما خف فيها منهم مائة     ،اهللا عليه وسلم عشرة آالف     وا ثالث م يبلغ اب   – بل ل  آت
  )١٨٢ - ٣العلل ومعرفة الرجال 

ال     (بن سيرين عن    اقال   سلماني ق دة ال ا   : عبي ي يي ورأ  يقول اجتمع رأ    : سمعت علي
 رأيك:  فقلت له: قال عبيدة. ثم رأيت بعد أن يبعن،والد أن ال يبعنمهات األعمر في أ

ة       لي من رأ    ي الجماعة أحب إ    ي عمر ف  ورأ ة       أ ،يك وحدك في الفرق ال في الفتن  .و ق
 )٣٣١ - ٧ االستذآار – رضي اهللا عنه -فضحك علي 
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ابعي    –لقيت   : ( سليمان بن موسى      ونعود للتثبت، حيث يقول       :  طاوسا فقلت    – الت
ال ه:حدثني فالن آيت وآيت ق ًا فخذ عن ان صاحبك ملي ي . إن آ ة : والمل يعني ثق

ه    ،ابطا متقنا يوثق بدينه ومعرفته   ض ة بذمت  – يعتمد عليه آما يعتمد الملي بالمال ثق
يم      :  (٥ أدب االمالء ص  قال السمعاني في     و )١٢ – ١مسلم      :قال عتبة بن أبي حك

روة يقول                    ال  : أنه آان عند إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهري، فجعل بن أبي ف ق
ه وسلم           ال   .. رسول اهللا صلى اهللا علي ه وسلم         ق ه    . رسول اهللا صلى اهللا علي ال ل فق

روة        : الزهري سند حديثك؟ تحدثنا               ،قاتلك اهللا يا بن أبي ف ا اجرأك على اهللا، أال ت  م
  )  بأحاديث ليست لهم خطم وال أزمة

راهيم ال سعد بن إب زمن، ق دم ال ا تق شددا آلم ة وت زداد دق ذا المنهج ي ان ه ال : (وآ
و معناه ال يقبل إال من الثقات       . لم إال الثقات  يحدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس       

ر    وقال   )٢ – ١ صحيح مسلم    – ارك     الناقد الكبي داهللا بن المب وم      (: عب ين الق ا وب بينن
سبة       فابن المبارك يجعل     ) يعني اإلسناد  .القوائم القوائم بالن سبة للحديث آ سند بالن ال

ات ابن المبارك لهذا    وفي إحدى تطبيق   .لإلنسان والحيوان، دونها ال يستطيع الحرآة     
ا    : ( فيقول   عن حديث جميل المعنى    المنهج، يسأله إبراهيم بن عيسى الطالقاني      ا أب ي

ر أن تصلي ألبويك مع صالتك               : عبدالرحمن الحديث الذي جاء    د الب  ،إن من البر بع
ه     : وتصوم لهما مع صومك؟ فقال عبداهللا      ذا ؟ قلت ل ذا من   : يا أبا إسحاق عمن ه ه

  . حديث شهاب بن خراش
  . عن الحجاج بن دينار: ؟ قلت عمن،ثقة: فقال
  . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  عمن ؟ قلت،ثقة: قال

يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى اهللا عليه             : قال ابن المبارك  
  )وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختالف

 وهي األرض القفر البعيدة عن العمارة  ،جمع مفازة ) المفاوز(ارك بـ ويقصد ابن المب  
 ، مفقودة من الرواة، أي أن في هذا السند حلقات   وعن الماء التي يخاف الهالك فيها     

ار،                    ين الحجاج بن دين ه وسلم وب ومسافة شاسعة مجهولة بين النبي صلى اهللا علي
ادا        بحيث ال يمكن الجزم بصحة نسبة هذا الحديث للنبي ص            ه وسلم اعتم لى اهللا علي

على آون ابن دينار ثقة، فالعاطفيون والوثوقيون يرون أنه بما أنه ثقة فال يمكن أن       
ذا                         ده من صحة ه ل إن تأآ ر صحيح، ب ينسب للنبي صلى اهللا عليه وسلم حديثا غي

اد يرفضون       للنبي صلى اهللا عليه وسلم مباشرة،      السند هو ما جعله ينسبه        لكن النق
اد  ى االعتم وي، العاطعل سبة أي نص نب ة في ن ة والجهال ان ف اد أن بي ر النق ويعتب

، وأن من الخيانة السكوت عن حالة أي راو إذا آان مكانة الرواة الثوثيقية من الدين
  .متهما أو غير ثقة

ل       و عقي ة   "قال أب داهللا ويحيى بن                : ("صاحب بهي د القاسم بن عبي سا عن آنت جال
سأل عن شئ               يا أ : سعيد، فقال يحيى للقاسم    با محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن ت

  من أمر هذا الدين، فال يوجد عندك منه علم وال مخرج؟ 
ه             : وعم ذاك ؟ قال   : فقال له القاسم   ال ل ألنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر؟ فق

. أقبح من ذاك عند من عقل عن اهللا أن أقول بغير علم، أو آخذ عن غير ثقة                : القاسم
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ا وابن           : وقال يحيى بن سعيد    . أجابه فسكت فما  سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك
الوا               :عيينة ه؟ ق سألني عن أتيني الرجل في ا في الحديث، في :  عن الرجل ال يكون ثبت

  أخبر عنه أنه ليس بثبت؟
شامي    شهر "ـوسئل ابن عون عن حديث ل           ائم على أسكفة         "بن حوشب ال  وهو ق

  طعنوا في    نزآوه، ومعنى نزآوه، أي    "شهرا" وه إن ُآ نزََ "شهرا"إن  : الباب؟ فقال 
   فكأنه يقول طعنوه بالنيزك وهو رمح قصير؟، وتكلموا بجرحه"شهر"روايات 

ائق  ل الوث ه، وصالحيته في نق ين صالح الرجل في عبادت ايزون ب اد يم ان النق وآ
   )السنة(النبوية 

ه          :قال عبداهللا بن المبارك    اد بن     " فكنت إذا آنت في مجلس ذآر في ر عب  أثنيت   "آثي
  .ال تأخذوا عنه: عليه في دينه وأقول

رازي  " سألت   :وقال الفضل بن سهل    ذي روى  "محمد بن سعيد    " عن    "معلى ال  ال
ه  اد"عن ال ؟"عب ونس ق ن ي سى ب أخبرني عن عي ه و: ف ى باب فيان" آنت عل  "س
  . فأخبرني أنه آذاب؟ فلما خرج سألته عنه،عنده

  .ر الصالحين في شئ أآذب منهم في الحديثلم ن: وقال الناقد يحيى بن سعيد القطان
حدثني  :  فجعل يملي علي      "غالب بن عبيداهللا  "دخلت على   : قال الخليفة بن موسى   

ا    ،فأخذه البول فقام، فنظرت في الكراسة      . "مكحول"حدثني  .. "مكحول" إذا فيه :  ف
  .حدثني أبان عن أنس وأبان عن فالن فترآته وقمت

ين ال        ة أحاد        وآان هؤالء النقاد يفرقون ب ديل، فالغيب ة والجرح والتع يث مجالس    غيب
 فبيان للدرجة  ،، أما الجرح والتعديل  ذآر مثالب الناس وعيوبهم   ب يتشهى المرء فيها  

رواة،    ة لل ة والنقدي ة       التوثيقي ع النقدي ن القط ة م ة المزيف ز العمل به بتميي ه أش إن
دهم، ف         األصلية، د     وآانوا ال يستثنون اآلباء واألخوة واألبناء من نق ة في نق ال محاب

  .رواة السنة مهما آانوا
إن : فقلت .  فحدث رجل عن رجل    "إسماعيل بن علية  "آنا عند   : قال عفان بن مسلم   

ه ليس       ، ما اغتابه  : قال إسماعيل  !اغتبته: فقال الرجل . هذا ليس بثبت    ولكنه حكم أن
  .بثبت

    .ال تأخذوا عن أخي: وقال زيد ابن أبي أنيسة
ودات التي نقلت بعضها    ثم يعقب مسلم على تلك       ه  النق ا أي نظرة   ، من مقدمت  مبين

ديل          اد الجرح والتع ائق النص         ،موضوعية تلك التي يحملها نق اطيهم مع وث د تع  عن
  :  وعند تعاطيهم مع رواته ونقلته فيقول،)السنة(اإلسالمي الثاني 

ذل                وا ب ار، وأفت اقلي األخب ك وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث ون
ل أو                       أتي بتحلي ا ت دين إنم حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ األخبار في أمر ال
دن       يس بمع ا ل راوي له ان ال إذا آ ب، ف ب أو ترهي ي أو ترغي ر أو نه ريم أو أم تح

ا فيه لغيره ممن    للصدق واألمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين م            
ك،   آان آ ،جهل معرفته  ه ذل ؤمن على بعض       ثما بفعل وام المسلمين، إذ ال ي  غاشا لع

من سمع تلك األخبار التي يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أآثرها أآاذيب ال        
ر من يضطر                     أصل لها، مع أن األخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أآث
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را ممن يعرج من الناس على                  ع، وال أحسب آثي ة وال مقن ا  إلى نقل من ليس بثق  م
ه             وصفنا من هذه األحاديث الضعاف واألسانيد المجهولة ويعتد بروايتها، بعد معرفت
ا إرادة                 داد به بما فيها من التوهن والضعف، إال أن الذي يحمله على روايتها واالعت

ال         وام، وألن يق د الع ا جمع فالن من الحديث وألف من          :التكثر بذلك عن ر م ا أآث  م
ان             العدد، ومن ذهب في العلم هذا      ه، وآ ه في  المذهب وسلك هذا الطريق فال نصيب ل

م           د      – بأن يسمى جاهال أولى من أن ينسب إلى عل مقدمة صحيح مسلم      انظر للمزي
١٢-١(  

ة التي أحدثها اإلسالم في        السابق عن     هفي ملخص يكشف اإلمام مسلم     ة النقل   عملي
ا  .التوثيق ل دين ر النق ر مسبوقة أن يعتب ة غي ا نقل ه، وأنإنه ر بحد ذات ون الخب  يك
سيجا ضوابطم ه  بال اظ بنقائ ه االحتف يح ل ي تت ضمن  و، الت العواطف  ت ه ب دم تلوث ع

ف ر      ،والمواق ه عب اء انتقال ة أثن صية والمذهبي صالح الشخ ة والم دوافع الذاتي  وال
اريخ ا  .الت ديث عن المك د الح سابق عن سامح آال ابال للت ر ق د الخب م يع ان  ل ن والزم

د أد ا، لق ي تمألهم داث الت دين واألح ام ال ت أحك ة تح ق الرواي الم توثي ل اإلس خ
اإلسالمي الصارمة من أجل أن تحضى األمة بمستوى من المصداقية يرتفع إلى                      

  . مستوى النص وأهميته
ل أو تحريم         (:مسلم بن الحجاج يقول    أتي بتحلي ا ت دين إنم ار في أمر ال  أو ،إذ األخب

ي  ر أو نه ا    ،أم راوي له ان ال إذا آ ب، ف ب أو ترهي صدق    أو ترغي دن لل يس بمع  ل
ره ممن جهل                       ه لغي ا في ين م واألمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يب

 على بعض من سمع     معرفته آان آثما بفعله ذلك، غاشا لعوام المسلمين، إذ ال يؤمن          
   ) يستعملها أو يستعمل بعضهاتلك األخبار أن

ذي ظل التعامل معه         ارتقاء بمفهوم الع    ) غاشا لعوام المسلمين  (وفي قوله    وام، وال
الخواص،        بدونية وال مباالة حتى جاء اإلسالم، فجعل ا        لعوام همه الذي يسبق همه ب

ا آانت                  ،وارتقاء بمفهوم النقل   ه مجرد السكوت عن الناقل مهم  لدرجة يتساوى في
   .للمتلقيمجرد السكوت عند هؤالء النقاد خيانة للنص و.. منزلته غشا وتزويرا

  
  هؤالء النقادحول  وت عنها والمجهولة المسكجهودال

م            تم تجاهل عل ا أن ي دات،       غريب حق ات المجل ه مئ ه من الجهد         ألفت في ذل رجال  وب
م تجريبي لدرجة      إلى    همتحول بجهود لي  أفنوا به أعمارهم وأموالهم،    والمال حداً  عل

وم    ع العل ا م ساوى فيه ة يت ة الحديث ز   ، التجريبي ه للتحي ساحة في اطفي أو ال م  الع
سل ه وال ال يد في ار لوآي، ال رص صالة    اعتب رة ال ات أو آث صيام أولكرام ج أال والح
 أو   مشهور  بات  أو آ  ، فاضل  شيخ علم ال يؤخذ ألنه صدر عن     .. سائر العبادات فقط  و

د، د زاه صفعاب اض من اآم، أو ق ادل أو أو ح ى   ع سلط،حت ممت ن   عل تدعى م اس
علماني العربي  زم أن ال قام بها رجال أج     رحالت بحث طويلة وشاقة ومضنية     علمائه

 تتطامن  رحالتقاموا ب  ،هم ألول مرة، إال من ارتبط اسمه بعلوم الواجهة        يقرأ أسماء 
ذهب واأللماس و           اجم ال احثين عن من ار، والب ين عن اآلث ار أمامها رحالت المنقب  آب

رز  أحد فيها  يقول    لدرجة ،النفط د ابن أبي         أب م وهو الناق ذا العل المتخصصين في ه
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رازي          الرازيحاتم   م  ذتاحد أس   ه وأ  أستاذ  ،عن رحالت أبيه محمد بن إدريس ال  ة عل
: سمعت أبي يقول     ( :هـ ٢٧٧ والرجال المتوفي سنة     الجرح والتعديل ومعرفة العلل   

دمي         ،أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت سبع سنين          أحصيت ما مشيت على ق
را      بين خمس و   الفرسخ مسافة [زيادة على ألف فرسخ    و مت م أزل   ] تثمان من الكيل ل

   .أحصي حتى زاد على ألف فرسخ ترآته
   .أما ما آنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما ال أحصي آم مرة

   .ومن مكة إلى المدينة مرات آثيرة
ة        .وخرجت من البحرين من قرب مدينة صال إلى مصر ماشيا           ومن مصر إلى الرمل

ة إلى عس        . ومن الرملة إلى بيت المقدس     .ماشيا ة إلى       .قالن ومن الرمل  ومن الرمل
ة   . ومن دمشق إلى حمص  . ومن طبرية إلى دمشق    .طبرية  . ومن حمص إلى أنطاآي

   . ثم رجعت من طرسوس إلى حمص.ومن أنطاآية إلى طرسوس
   .وآان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعت

ة رآبت الفرات         . ومن بيسان إلى الرقة    .ثم خرجت من حمص إلى بيسان       ومن الرق
   .دادإلى بغ
  ) ٢١٣  - الرحلة في طلب الحديث – رجت قبل خروجي إلى الشام من واسطوخ

ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وآان بقي علي شيء من حديث             : (الحظ آلمته 
ر على         ) أبي اليمان فسمعت، ثم خرجت من حمص إلى بيسان             ه أن يعث ان بإمكان آ

ا، ويكفي       أو مجلد منسوبة للنبي صلى اهللا عليه         ،أحاديث في قرطاس   وسلم فيرويه
ذلك نفسه عناء ومشقة السفر والتعب، لكنه سيغش األمة، ألن         ر     ه ب يرتكب عمال غي

ي،  ل وال أخالق ي ب ه،    علم ذ من ع لألخ ى المنب ذهاب إل ن ال د م ذا ال ب ن و ل د م التأآ
   .المصدر
 في طلب الحديث مرتين،     "الهيثم بن جميل"أفلس  : (موسى بن داود  العالم  ويقول  

ل ن أه ان م ا   وآ ات به ى م ة حت زل أنطاآي ول فن داد تح ال – بغ ذيب الكم  – ٣٠ ته
٣٦٧(  

ر                        ا، غي اء النص الحديثي نقي اة في سبيل بق آان هؤالء العلماء يستسهلون المعان
 آما إنهم   ، من حاآم، أو شهرة عند الناس، أو جاها        منتظرين هبة أو ثمنا أو تشجيعا     

ة فقط،         ة العلمي د الطبق ر معروفين إال عن انوا غي ستغلق     آ دما ت وذ بهم عن والتي تل
ل البسطاء واستصغارهم  استسهال إنهم يدرآون ويعذرون بعليها أبواب المرويات،

   .لمجهوداتهم
و  "المفضل بن فضالة"مشيت بسبب نسخة    (: ابن المقرئ يقول    سبعين مرحلة، ول

    )٢٨٠٨ – ١ تاريخ اإلسالم –عرضت على بقال برغيف لم يأخذها 
اد  ان هؤالء النق دون مشاقآ اء يتكب غ العطش بأحدهم أثن ا األرواح، بل ذهب فيه  ت

   . في عدة رحالت أن شرب بوله عدة مرات، في طلب هذا العلم ومعاناتهرحالته
 عن التعرض للعطش المميت مرارا في       يقول بكر بن محمد بن حمدان المروزي      

فظ سمعت عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحا     : (رحلة البحث عن وثائق الحديث    
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داد      –شربت بولي في هذا الشأن يعني الحديث خمس مرات           : يقول اريخ بغ  – ١٠ ت
٢٨٠(  

المرارة   ديث ب ال الح ات رج صف معان اء ي د الفقه ةأح اتهم  والخيب صف ني م ت   إن ل
 ،شعثة رؤوسهم :  إذا رأى أصحاب الحديث يقول     "علي بن معبد  "آان   (وتخلص هللا 
م يكن مع ه            ،دنسة ثيابهم  واب   مغبرة وجوههم، إن ل ذا واهللا هو العقاب     ،ذا ث  – فه

  )٦٠شرف أصحاب الحديث 
د     ديث واح ن ح ث ع ل البح ن أج ولوم روف يق ابعي المع افظ والت ن  (  الح عيد ب س

الي في طلب الحديث الواحد                 : المسيب ام واللي  تهذيب الكمال     –إن آنت ألرحل األي
٧١ – ١١(  

ذا         عن  ٤٣١ – ٢٤وتحدث مؤلف آتاب تهذيب الكمال           شأن وهو    أحد علماء ه  ال
شأن        (:خاري فقال باإلمام ال   والمقتدى   ،البخاري الحافظ صاحب الصحيح إمام هذا ال

ين أهل اإلسالم  ه ب ى آتاب ول عل ه والمع ه في ائر  ،ب ى س ب الحديث إل ي طل  رحل ف
ا            ،محدثي األمصار  ال ومدن العراق آله شام     ، وآتب بخراسان والجب  وبالحجاز وال

  )ومصر
  

  ح والتعديلعلماء الجرالعلماني ب الجهل
ؤطر  راي ي  لمفك ار نمطي  العرب ي إط اء اإلسالم ف ل علم و آ د ه تح : واح يخ مل ش

ذآر والهمهمة،         بطيء الحرآة والكالم،     ،متدروش، مسبل العينيين   ر الصالة وال آثي
ول               وة، ويعتمد في قب ا وال ق ه فيه ة ال حول ل يسند ما يحدث حوله إلى جبرية مطلق

ون    ه الذين ال يتسرب إلى نفسه    لعمياء بمشايخ األخبار على الثقة ا    ا يقول  وأشك فيم
ة                       ر من السخف والفوقي ا الكثي ه، وهي نظرة فيه سبة ل يفعلون، فهم مقدسون بالن

ة عن العربي في استوديوهات ه                ا تلك الصورة النمطي شبه تمام ود  والمفتعلة، ت لي
   .وعقول عرابيها

دة   هذه النظرة النمطية     ة للنقاش في عق     أصب البلي ر قابل اني حت غي ،  العربي ل العلم
ه  ا اتهم ب د أصيب بم ه ق ا يعني أن اء اإلسالم(خصومه مم  ، األعمى التلقي):علم

ا يعني أن      ،بقين ودرساتها ونقدها نقدا علميا    وعدم إعادة النظر في مقوالت السا       آم
والهم       على اإلطالق   هؤالء المفكرين ال يعرفون شيئا       عن أهم علماء األمة، والذين ل

      .م من العلماء دور يذآرلما أصبح لغيره
وا بعضهم فمن         مجهولون بالنسبة للمفكرين    هؤالء  ف ا، وإن عرف   خالل  العرب جميع

ان   وقهم في مجال ث ديل، فهم   ،تخصص آخر أو ،تف م الجرح والتع  ال من خالل عل
دة       د                 ،يعرفون أحمد بن حنبل صاحب العقي ه لعشر سنوات على ي د ونكل ب ذي جل  ال

وير مثقفي يالتن ة ( العقالن ه،)المعتزل ل الفقي ن حنب ون اب م يعرف ام وه ذهب  إم  الم
الجرح  بل الناقد الكبير في علم كنهم ال يعرفون أحمد بن حن  ل،  هي واسع االنتشار  قالف

ا ضخما في الحديث             .والتعديل ه آتاب لكن ال يعرفون     ) المسند  ( اسمه   يعرفون أن ل
   .شيئا عن دراساته ونقده في الرجال والعلل
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   عن أهم علماء التراث؟عرفه العلمانيونما الذي ال ي
دى شريحة           ) آل شيء : (أآاد أجزم فأقول   فهؤالء العلماء يعتبرون شبه مجهولين ل

دقيق وغ         اآبيرة من اإلسالميين أنفسهم، نظر     م ال ذا العل ر المشهور،     لبعدهم عن ه ي
ا                الكبار  ن  فالفاعلو ساحة هم الفقهاء والمفسرون والوعاظ واألصوليون، أم في ال

ديلعل اء الجرح والتع شغولون م سنة  فم ة لفحص ال املهم العلمي  في ورشهم ومع
ه       األضواء والشهرة، مع أن آل من حظ           ومروياتها، بعيدا عن   ي باألضواء ال يمكن

رم           سنة، إنهم جواز المرور لكل عالم يحت ه من ال زهم في الحصول على وثائق قف
  .علمه وتراثه

ديل معنيون        ائق   بعلماء الجرح والتع اقلي    ،هانصوص نة و الس وث  معنيون بفحص ن
ا ائق ومتونه ك الوث يش   تل اواهم والتهم ال وفت ك الرج أقوال أولئ أخوذين ب ر م ، غي

الت     ارزوا العم ة، وف ار لكريم وهرات واألحج راء المج م آخب رحها، إنه ا وش عليه
ة أم        ة حقيقي ذه العمل ل ه د، ه يء واح وى ش م س زورة، ال يهمه ن الم لية م األص

ل لشيء    للهذه المهمة، اتهم وجهدهم   وقد آرسوا حي   مزيفة، يس لنقل السنة فقط، ب
ه   هو نقد السنة، وتمييز الصحيح  .. أهم ا  الموثق من المزيف والمشكوك في ا إذ . منه

ه       ون بمقدمه      التقوا بحافظ مشهور بحفظه ودقة وثائق  ويهشون   ، ومصداقيته يحتفل
ه من                سلمون ل ه ال ي  أجل سمعته التي       للقائه وآأنه أحد الفاتحين، لكنهم مع ذلك آل

ختبارات صعبة تكشف مستواه، وهل هو آما سمعوا عنه أم           ال هيخضعونسبقته، بل   
م،        صنيم له ال، وال ت ديس للرج اء تق ؤالء العلم انون ه ي ق يس ف ي  ال، فل يس ف ل

ك          حابها لتل ضاع أص ن إخ نعهم م سية تم ة أو تقدي صطلحات آهنوتي هم م قاموس
  . الفحوصات الدقيقة

ارك         فهذا الناقد والمحدث    ، مشهور  رجل صالح   يتحدث عن      الكبير عبد اهللا بن المب
ا وبال حدود،    وبأي ثمن، آانت أمنيته أن ال يموت حتى يلتقيه،        لقد آان شوقه عارم

سنة غيَّ       مدى االعتماد ع   اآتشفوواختبره   لكنه بعد أن التقاه     ،حكمه ر  ليه في نقل ال
ه      ليست موجهة إلى شخصه ودينه، ولكنها       وأطلق آلمة قاسية     د إلي موجهة بالتحدي

ارك    عبارة .التقوى و  الرجل من العبادة    ذلك  رصيد اء مع بق  ،آوثيقة  تكشف    ابن المب
ادعن  ك النق ة أولئ سنة  ،عقلي وث ال د يل ا ق ل م ن آ شديد م بهم ال ول.  ورع ن يق  اب

د اهللا بن محرر                (: المبارك  الخترت   ،لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عب
م أدخل ا اه ث ه أن ألق ي من رة أحب إل ه آانت بع ا رأيت ة، فلم   )٢٧ – ١ مسلم –لجن

  :وهذا ما يجعلنا نطرح قضية خطيرة للغاية هي قضية
  النص والتعبد

ادة              ا نوع من الممارسة للعب د   أقصد بالتعبد هن م والعمل،          ق يشغل صاحبه عن العل
دما   ، العربي  المفكر الذاآرة النمطية التي تم تخزينها في رأس      وهذه الصورة هي     عن

ا يتحدث عمن نقلوا النص اإلسالمي ونقدوه، وهي صورة مشوهة يلوآ            زداد   ونه  فت
ة     شون دراس انوا يعي و آ شوها، ول ة ت راث نقدي ادة للت ة   ،ج ذه الفئ وا أن ه  ألدرآ

   . ناحية الضعف بعد الفئة السلطويةالمتفرغة للعبادة تأتي في المرتبة الثانية من
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د الموجه         ،ين والرواة هناك قائمة طويلة من الوعاظ والقصاص      راوح درجات النق  تت
ل، ورغم                   امهم اللي رة صلواتهم وصيامهم وقي لهم بين درجة آذاب ومغفل، رغم آث

رف         م وت مو أرواحه هم وس فاء نفوس شية اهللا وص ن خ ل م ائهم الطوي ن بك عهم ع
ة  شهوات المادي ذات وال ساجد  .المل ي الم ات ف ولهم المئ ف ح اال تلت انوا رج ال ، آ  ف

رج ك الجتخ وع تل د      م ا عن ادا فيم انوا زه دود، آ ى الخ دموع عل الت ال د س  إال وق
اء         وف اهللا ورج سكونين بخ ا، م اة آله ي الحي ادا ف انوا زه اس، آ سالطين والن ال
رك   ر وت ل الخي ى فع ا آانت أحاديث تحث عل ي رووه ى األحاديث الت ه، حت ورحمت

 فيها ما يبرر وليسالشر، آانت أحاديث في فضائل الذآر والعبادة والزهد والرقائق، 
اآم أو  زين للح الم، ي ال أو ع اد الحديث ضمن  رجل أعم ه وضعهم نق ك آل ومع ذل

سب   ل ح هم، ب الحهم وإخالص ادتهم وص لوآهم وعب ي س سوداء، ال ف ة ال القائم
المعايير العلمية التي يتم من خاللها فرز األحاديث الضعيفة من الصحيحة، وليس                 

ة بالحكمة   أدل على ذلك من رفضهم لتلك األحاديث م         ،هما آانت جميلة ورائعة وثري
ا         الرائعة والمضامين التربوية   يتعاطف   ، فليس المعيار في قبول الحديث معيارا ذوقي

ر وال أقل           .مع الجميل وينفر من غيره     شيء واحد    ..  ما يهم النقاد شيء واحد ال أآث
  ) أم لم يقله؟،هل قال النبي صلى اهللا عليه وسلم هذا الحديث(: فقط هو

 واختبار الطريق ،هؤالء النقاد هي قضية توثيق النص وفحصهقضية الكبرى لدى ال
يتعثر الكثير   ،يق المليء بنقاط التفتيش النقدية    الذي سلكه إلى العالم، وفي ذلك الطر      

ا  صاصين والفقه اظ والق ن الوع صالحين، م اء وال رين والخطب نء والمفك ل م   ولع
م استبعادهأشهر الوعاظ ذين ت اط ال والقصاصين ال ك النق افهم في تل ةنم وإيق  ،قدي

ل وهم           ،رجال طالما حملهم الناس في صدورهم         وهم مضرب المث  ومجدوهم وجعل
  :آذلك، ومنهم

  يزيد الرقاشي
ا،          ، طالما ناح  صالحو شيخ عابد وورع    على نفسه معتبرا إياها مقصرة في حق ربه

اد             د نق ؤثر في سلوك الناس وأخالقهم، ومع ذلك يصنف عن ان واعظا ي  الجرح  آ
دره       ادة والصالح    والتعديل بأحط المنازل، مع االحتفاظ بجاللة ق ة العب ال . من ناحي  ق

د إذا مت   : أن يزيد الرقاشي آان ينوح على نفسه وهو يقول        (: عمشناقد األ ال يا يزي
ول م يق ك، ث د إذا مت من يصوم عن ا يزي ك، ي داه : من يتصدق عن  تهذيب –وايزي

 وتمنى  -سمعت يزيد الرقاشي   ( : بن عمر النميري   قال عبد اهللا   و )٧١ – ٣٢الكمال  
اني      د    -قوم عنده أم ال يزي الوا       :  فق تم؟ ق ا تمني ه : أتمنى آم د   . تمن ال يزي م    : فق ا ل ليتن

نخلق، وليتنا إذ خلقنا لم نمت، وليتنا إذ متنا لم نحاسب، وليتنا إن حوسبنا لم نعذب،   
  ) السابق–وليتنا إن عذبنا ال نخلد 
وب    ع القل ات تخل ه    آلم ل يتوج ط، ب ة فق ا للعام اال يوجهه اء ال لُي به ذوه  للخلف ح

الهم،           ،ويعطوه ا أعم ررون به  أو يتزلف إليهم، أو حتى يفتي لهم فتوى يحبونها ويب
ام اهللا والناس              ا أم ال   .بل ليهز آيانهم ويشعرهم بخطورة المسئولية التي يحملونه ق

د    (: أبو القاسم المذآر   ه   دخل يزيد الرقاشي على عمر بن عب ال ل ز فق . عظني : العزي
ر المؤمنين         : فقال ا أمي ال . لست أول خليفة يموت ي ال . زدني : ق م يبق أحد من       : ق ل



 ٣٤٣

د ذاق الموت                ة إليك اال وق دن آدم إلى أن بلغت النوب ال . آبائك من ل ال . زدني : ق : ق
زل ار من ة والن ين الجن يس ب ول،ل ار لفي : ( واهللا يق يم وإن الفج رار لفي نع إن األب

   )٦٧ – ٣٢ تهذيب الكمال – أبصر ببرك وفجورك وأنت) جحيم
الم    ن اإلس ر دي ن غي ي دي ان ف يم لوآ ل العظ ذا الرج ديس،ه وا و  لوصف بالق لحلف

م          . لكانت األرض من حول قبره مزارا يتبرك بها       بقداسته، و  ا في منهج رجال عل أم
  فكل عمل أو موعظة قام بها يشكر عليها وتثمن له، وهو مدخر له عند اهللا،الحديث
  . سبحانه

،  فال قيمة له إطالقا،أما هو آمحدث، أما هو آموثق للحديث النبوي وناقل لنصوصه
ن الحجاج  ه شعبة ب ول عن د عصرهلدرجة يق ـو  ناق ي (الملقب ب ؤمنين ف ر الم أمي

 – ٣٢ تهذيب الكمال  – أحب الي من أن أحدث عن يزيد الرقاشي    ...ألن  (): الحديث
رة  )٧٦ ال م د الرقاشي،  ألن أقطع الطر( :وق ي من أن أروي عن يزي ق أحب إل ي

ان :أبو حاتمالناقد وقال   د  آ ه نظر          يزي ا في ة عن أنس بم ر الرواي اء آثي  ، واعظا بك
   )٦٩ – ٣٢ تهذيب الكمال –صاحب عبادة 

  
   معدي بن سليمان: اسمه آخرراو

ر       يعني   ، وهو مصطلح  )األبدال(من  يعتبرونه  آان المعاصرون له     ة تعتب أنه من طبق
ان   : قال الشاذآوني  ًاصالحًا و زهد عبادة و  ال أهل زمانه  أفض من أفضل    " معدي "آ

ر األمة                . الناس وآان يعد من األبدال     ذي لوآان في أمة غي اإلسالمية  هذا الرجل ال
ة    ، بحيث يرتب آالمه      لحوله أهلها إلى قديس      وحي، لنتأمل     في منزل اد     ال وال نق  أق

بن عجالن    ا واهي الحديث يحدث عن          :أبو زرعة الناقد  قال  (: الجرح والتعديل فيه  
اآير سائي.بمن ال الن ال . ضعيف: وق انا وق ن حب روي المق:ب ات   ي ن الثق ات ع لوب

 ١٠ انظر تهذيب التهذيب       –  ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد      ،ثباتوالملزقات عن األ  
– ٢٠٦(  

  .عبد اهللا بن محرر
ه ال    ال عن ذي ق ائم، ال صائم الق د ال د الزاه ل العاب ذا الرج ن  ه د اهللا ب د عب الم الناق ع

لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد اهللا بن محرر الخترت أن                 : المبارك
ه              ر أحاديث ارك واختب ه ابن المب ال ،ألقاه ثم أدخل الجنة، ثم لقي ه آانت    :  فق ا رأيت فلم

آان من  (:  بالنسبة لغيرهوقال عنه ابن حبان وهو ناقد متسامح       .بعرة أحب إلي منه   
 تهذيب الكمال    – إال أنه آان يكذب وال يعلم، ويقلب األسانيد وال يفهم            ،ر عباد اهللا  خيا
٣٢ – ١٦.(  

ديل، فحديث          أما الحديث الذي أودى برواياته     ، وجعله ساقطا عند رجال الجرح والتع
ا       يء مم ال، وال أي ش سياسة، وال الم ف، وال ال ذاهب وال الطوائ ه بالم ة ل ال عالق

سلطان                  أزعجنا العلمانيون ا   ة وال ده حول وضع الحديث من أجل الدول لعرب بتردي
د     الحديث الذي أسقط عبد اهللا بن محرر مروي       .واإليديلوجيا ذه عب  في مصنف تلمي

رزاق الصنعاني    ادة عن       ، حيث ٣٢٩ – ٤ال د اهللا بن محرر عن قت  يروي عن عب
ال النبوة: أنس ق ا بعث ب د م رزا. عق رسول اهللا عن نفسه بع د ال ال عب ا إ: قق نم



 ٣٤٤

ذا الحديث ال ه وه بح نص . ترآ ذا ال ح  وه لم ذب ه وس ي صلى اهللا علي ي أن النب يعن
   .لبعثةعقيقة عن نفسه بعد ا
ه         !! ثم ماذا .. لقد روى هذا الحديث    ذا الحديث يرمى بمرويات أثير     ؟..أمن أجل ه ا ت م

ا واجب وال محرم؟          وما الضير في قب   ذلك على الدين اإلسالمي؟       ول رواية ليس فيه
ه وسلم     بل فيها  ا أمر أو نهي    ، حكاية خبر عن النبي صلى اهللا علي ،  ال يترتب عليه

م يفعل؟   ، فمن إنما سنة فقط    سؤال ضخم ال يستطيع     شاء عق عن ابنه ومن شاء ل
أرآون طرحه ألنه يفضحه، وهو ليس أهال ألن يطرحه، بل توضع األسئلة في فمه                

م يطرحه    بين الكبار لم يطرحوه    ، ثم إن المستشرقين المتعص    وضعًا ذا      .، فل ا أن ه آم
ة   اطفيين والجهل سطحيين والع سبة لل سؤال بالن ره  : ال ي تمري ير ف يء وال ض ال ش

ه  راف ب ن         .واالعت ة م ة الغاي ي غاي األمر ف ديل ف رح والتع اد الج سبة لنق ا بالن أم
ة،  و واألهمي ورةه الغ الخط صوص،ب ة فالن ف،  الحديثي ست عواط ست  لي ولي
انع من    إنها دين.. إنها وثائق  .شعارات ا الم ، ومتى ما قبلت الكذبة الصغيرة فيه، فم

  .ول المتوسطة والكبيرةقب
  : عابد آخر أآثر جرأة وشهرة وتأثيرا هو

  صالح المري
ذي    ،جريء العابد  ومن من الزهاد ال يعرف هذا ال       الحق     ال ال يخاف سوط     ويصدع ب

ه، و       المهدى    استدعاه . الحاآم وال يرجو عطاءه      دم علي وم فق ا أد ذات ي ه   لم خل علي
ال               ،ودنا بحماره من بساط المهدى     ا العهد موسى وهارون فق ا ولي ه وهم :  أمر ابني

د خبت      : فلما انتهيا إليه أقبل صالح على نفسه فقال       . قوما فأنزال عمكما  ( يا صالح لق
وم         ذا الي زل بالطه         . .وخسرت إن آنت إنما عملت له ة المهدي فزل دخل على الخليف

ة صة وجريئ ال صالح المري للمهدي.بكلمات صادقة ومخل ؤمني:  ق ر الم ا أمي ن ي
إ  وم، ف ه الي ا أآلمك ب اهللا أاحمل هللا م ه، ن أولى الناس ب حملهم لغلظة النصيحة في

ه،                  وجدير بمن له قرابة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرث أخالقه ويأتم بهدي
ا ادعيت من     وقد ورثك اهللا من فهم العلم وإنارة الحجة ميراثا قطع به عذرك، فمهم             

در                    حجة أو رآبت من شبهة لم يصح لك بها برهان من اهللا، حل بك من سخط اهللا بق
م أن رسول اهللا صلى                 ما تجاهلته من العلم، أو أقدمت عليه من شبهة الباطل، واعل

ا أ        اهللا عليه وس   ان محمد خصمه          لم خصم من خالفه في أمته يبتزه ا، ومن آ حكامه
لنجاة، هللا ومخاصمة رسول اهللا حججا تضمن لك ا     آان اهللا خصمه، فأعد لمخاصمة ا     

م أ  ة، واعل سلم للهلك ى اهللا   أو است ه إل وى يدعي ضة صريع ه صرعى نه أ ال ن أبط
ه السالم،           ه علي قربة، وإن أثبت الناس قدما يوم القيامة آخذهم بكتاب اهللا وسنة نبي

ه              ه اإلساءة إحسانا، ويشهد ل ل ل د المعصية ولكن تمث ا  فمثلك ال يكابر بتجري  عليه
د أحسنت                     دنيا نظراءك، فأحسن الحمل فق ة تصيدت ال خونة العلماء، وبهذه الحبال

  )٣٠٦ – ٩ تاريخ بغداد –فبكى المهدى . إليك األداء
شفوا                 ذين اآت ديل، ال هذا الرجل عظيم بكل المقاييس إال مقاييس علماء الجرح والتع

  . وثيقهحيته في نقل النص النبوي وت وعدم صال التوثيقية،نقطة ضعفه



 ٣٤٥

ال عمرو     .ليس بشيء : لح المري ضعيف أو قال    صا:  يحيى بن معين    الناقد يقول وق
 رجل صالح منكر الحديث جدا، يحدث عن قوم ثقات بأحاديث صالح المري: بن علي
اآير ال البخاري .من ر الحديث: وق شير المري القاص منك ن ب والبخاري . صالح ب

ا من الجرح وال             د فيقول   يعطي هذا المصطلح درجة دني ه منكر          : نق آل من قلت في
  . ٢٠ – ١ لسان الميزان –الحديث فال تحل الرواية عنه 

صالح المري بصري : وقال النسائي.  المري آان قاصا واهي الحديث:وقال السعدي
ديث   روك الح ي  –مت ل ف ضعفاء الكام ل  . ٦٠ – ٤ ال ن حنب د ب ول أحم الح : ويق ص

يس هو صاحب حد اس، ل ى الن يث وال إسناد وال يعرف صاحب قصص يقص عل
  .٢٠ - ١ لسان الميزان –الحديث 

ه اهللا وا ل رحم ن حنب وب دم ألرآ ار يق ه الكب صبين" ن ومعلمي شرقين المتع  "المست
اس، ليس     : (دروسا في احترام هذا النقد بقوله      صالح صاحب قصص يقص على الن

ا عانى م              ) هو صاحب حديث وال إسناد     ذي عانى م ن إن إمام السنة في عصره، وال
د وسالسل وأ د سجن وجل م يفت ذي ل نص، وال سجن غالل من أجل ال سه من ال  نف

ات                        ين القصص والرواي د العمالق يفرق ب ذا الناق ه نفسه، ه باختالق حديث يفك ب
ة ة،اإلخباري ل        واألدبي ن حنب ا اب ر به ي م ة الت ل المحن وي، ولع نص النب ين ال  وب

 ،ن من افتراء حديث واحد     دليل دامغ على تخوف الفريقي     ،وأصحابه من أهل الحديث   
رآن، ففريق          أو نصف حديث يدعم وجهة نظره وموقفه المذهبي في مسألة خلق الق

وا      أحمد بن حنبل ومن معه من نقاد الحديث          أآبر من هذا السلوك، وأجل من أن ينزل
إلى هذا المستوى، آيف وقد نذروا حياتهم للحفاظ على النص الحديثي من التزييف، 

ه                  وتكبدوا عناء الس   فر والغربة والفقر من أجل أن يبقى حديث النبي صلى اهللا علي
  .وسلم وسنته في أعلى درجات النقاء

سوا                    انوا لي إنهم وإن آ ة اإلقصائيين، ف أما فريق ابن أبي دؤاد ومن معه من المعتزل
بأهل حديث إال أنهم يدرآون أنهم أمام عباقرة الجرح والتعديل، وأي محاولة لتلفيق       

اس، نص من النصوص ة والن ام الخليف سلطهم  تعني االنتحار أم أة ت ذا وفي حم ل
وعنفوان بطشهم وقوتهم لم يجرؤوا على تلفيق حديث يرجحون به مذهبهم، ألنهم              
ل ويحيى بن معين وابن                   يعرفون عواقب هذا التهور في وجود أمثال أحمد بن حنب

ردد على     آان ابن أبي دؤ     أبي حاتم وعلي بن المديني، بل على العكس من ذلك            اد يت
بعض النقاد الذين لم يسجنوا بعد، ليسألهم عن ثغرة قد يجدونها في األحاديث التي                 

فأين عقل أرآون من هذه الحقيقة التاريخية التي          .رواها واحتج بها أحمد ومن معه     
صبوا          ون ومتع ن أرآ يئا، أي ه ش رف عن دي ال يع نهج نق ة م صرامة ودق شهد ب ت

ذروا   ا ه ذين طالم شراق ال ت   االست ث، إذا آان سلطة لألحادي ن وضع ال ذروا ع وه
سلطة  شها  ال ياطها وبط صر       وس ي ع ديثين ف ديث أو ح ر ح ن تمري زت م د عج ق

      .العباسيين، فكيف تستطيع ذلك في عهد األمويين
  :الهيثم بن جماز عابد آخر



 ٣٤٦

اء        ادة والبك ه    . عابد مشهور بالصالح والزهد وآثرة العب اد بأن ممن غفل   يصفه النق
ا،      عن الحدي  ث والحفظ واشتغل بالعبادة حتى آان يروي المعضالت عن الثقات توهم

   ٩١ – ٣ المجروحين –فلما ظهر ذلك منه بطل االحتجاج به 
  ن جويريةعباد ب

د شجاع   ل ومجاه د صالح، ب هعاب ساجي بقول صفه ال ن  : ي ول ب ان صالحا، ويق آ
ه في ال    : سألت عنه عبد اهللا بن داود فذآر خيرا وقال        : معين ذا الرجل    .. .غزو رأيت ه
نفس والنفيس              جمع   اد بالمال وال الصالح والزهد وآثرة العبادة، باإلضافة إلى الجه

الذي في سبيل اهللا، وهل بعد التضحية بالنفس في سبيل الدين من سقف، وما الحكم  
  !  مجاهد سوى التمجيد والثناءسيصدر بحق رجل صالح زاهد

تها التراثية الجميلة، حتى جعلت منهم لقد توارثت األمم أساطير حيكت حول شخصيا
أى ع       أناسا خرافيين ال يمكن بلوغ أمج      سوا بمن ن هذا، فشخصيات     ادهم، والعرب لي

شنفرى   اتم وال رة وح فاتها      آعنت ن ص ت ع ى خرج ا حت اطير حوله ضخمت األس  ت
  .البشرية

ا    ي ال يخطر على بال أمة من األمم، حكمًانقاد الجرح والتعديل يقدمون حكماً   نسف م
د المجاهد            ت ذا العاب وارثته األمم من أساطير، سئل الناقد أحمد بن حنبل عن درجة ه

ة          ال آلم ديث فق سنة والح ل ال د أه زان نق ي مي ه ف ن درجت صفات، وع ل ال الجمي
ه   عنه وسئل. آذاب أفاك : قال أحمد : (آالصاعقة ال .  البخاري فكذب دل   وق د المعت  الناق
ده   و زرعة ( في نق ال النس  .ليس بشيء : )أب ره وق روك : ائي وغي د أخضعه  . مت وق

ه بتل   رج من ار خ د الختب ام أحم ول اإلم ث يق ة، حي ن  : "ك النتيج ي ب ا وعل ه أن أتيت
خرج إلينا آتاب األوزاعي، فإذا فيه مسائل أبي         أ: مديني وإبراهيم بن عرعرة فقلنا    ال

ا            .سألت األوزاعي  : إسحاق الفزاري  ا، فقلن ا عن الزهرى وقلبه د جعله إذا هو ق : ف
فقيل ألبي عبد . هذا خصيف الكبير فترآناه وآان آذابا: ي عن خصيف؟ فقال   األوزاع

درى :  خصيف اثنان؟ فقال:)أحمد بن حنبل  (اهللا   سان  – ".إنما هو واحد ولكنه ال ي  ل
    )٢٢٨ – ٣الميزان  

ذه  صي   ه ي تح وبية الت ة الحاس ذ، العقلي شيوخ والتالمي د ال ى   وترص دخالء عل  ال
فها أمة قبل أمة القرآن، رغم توافر العقول والذآاء في          الطبقتين بشكل مذهل، ال تعر    

  .آل األمم، إال أنها ما آانت لتوجد لوال القرآن
  مكي بن عبد اهللا القراد

ال ابن       بل و  ،عابد فاضل آخر، ذو صفات حميدة وعديدة       داد، ق ة الحديث ببغ من طلب
ال متواضعا         : النجار دينا محمود األفع ه في ن      . آان صالحا مت ا منزلت  قل الحديث؟   فم

رزاق        ( : الذهبي يقول اإلمام  د ال آان المحاربي يذمه، آما حط عليه ابن األخضر وعب
 – ٦ لسان الميزان  –  سألت عنه بن الحضرمي فضعفه:بن نقطةاوقال . بن الحلبي

٨٨(  
  إبراهيم بن هراسة

 روى عنه الثوري وحدث      ، وزهدهم ين في تقشفهم   آان من العباد الخشن    ..زاهد آخر 
ه ال ونعن ك .كوفي ع ذل ه التقشف  وم ب علي ذب، غل ه الك ق علي د يطل و عبي ان أب  آ



 ٣٤٧

ه يكذب                    – ١ المجروحين   –والعبادة وغفل عن تعاهد حفظ الحديث حتى صار آأن
١١١   

  بنان بن أحمد بن علويه
     ٦٤ – ٢ لسان الميزان – آان صالحا فيه غفلة : عنهقال الدارقطني

  .ليث بن أبي سليم
آان من العباد، لكن اختلط في آخر :  ابن حبان عنهقال نفسه، عابد وعالم في الوقت   

ان يقلب األسانيد ويرفع المراسيل، ترآه                ،عمره  حتى آان ال يدري ما يحدث به فك
ة   –يحيى بن القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين             – ٢ نصب الراي

٣٣٤    
 ،اواياتهم رغم صالحهم ديني      وهناك أمثلة آثيرة من رواة الحديث الذين تم إسقاط ر         

  : منهم على سبيل المثال ال الحصر
صري بيح، الب ن ص ع ب ال  : الربي دا، ق دا مجاه ان عاب ظ وآ يء الحف دوق س ص

  ٢٠٦ تقريب التهذيب –هو أول من صنف الكتب بالبصرة : الرامهرمزي
  ٩٦ تقريبال – وآان عابدا األحوص بن حكيم العنسي الحمصي، ضعيف الحفظ

مد بن أحمد بن فضل أبو علي الكرماني، اتهمه الساجي، وأساء عليه الحسن بن مح
آتب بخطه آثيرا من الكتب واألجزاء، وروى عن         : وقال بن النجار  . الثناء بن ناصر  

ينبغي أن  : قال المؤتمن الساجي  . الخطيب وسليم الرازي وجماعة وآان عابدا ناسكا      
  ٢٥٤ – ٢ لسان الميزان  –هذا آذاب : ينادى على قبره

  .٤٩ – ٧ تحفة األحوذي –، ضعيف الحديث وآان عابدا عمار بن سيف الضبي
  .٥٣٢ الكاشف –، ضعفه أحمد وآان عابدا ليس بالقوي عباد بن ميسرة المنقري

دة الربذي       "، فمثال     جدا  آان نقدهم للعباد الصالحين دقيقا    هذا وقد     "موسى بن عبي
دا    أبو عبد العزيز المدني، ضعيف وال سيما في عبد اهللا         ان عاب ار، وآ ة  .  بن دين تحف

 شيخه الثقة عبد اهللا بن  في رواياته عن أنه شديد الضعف أي،٤٨٥ – ٢األحوذي  
   .دينار

 – ١٠ التهذيب    ؤلف يقول م  "لمثنى بن الصباح اليماني األبناوي    ا"ـوفي نقد دقيق ل   
د من المثنى بن الصب      : قال داود العطار (: ٣٢ اح لم أدرك في هذا المسجد أحدا أعب

ه أحاديث وهو ضعيف           . والزنجي بن خالد   د       . قال ابن سعد ول ال علي بن الجني : وق
. أدرآته شيخا آبيرا بين اثنين يطوف الليل أجمع: متروك الحديث، وقال عبد الرزاق

ه           : وقال عمرو بن علي    رحمن ال يحدثان عن د ال ال ابن المديني      . آان يحيى وعب وق
لم نترآه من أجل عمرو      : الصباح فقال سمعت يحيى بن سعيد وذآر عنده مثنى بن         
. ي خلط في أحاديث رواها عن عطاء        أ.  بن شعيب ولكن آان منه اختالط في عطاء       

: وقال ابن أبي حاتم    . ال يساوي حديثه شيئا، مضطرب الحديث     : وقال أحمد بن حنبل   
رو        : لين الحديث، قال أبي   : سألت أبي وأبا زرعة عنه فقاال      م ي يروي عن عطاء ما ل

ال الجوزجاني   . حد وهو ضعيف الحديث    عنه أ  ه    : وق ع بحديث ال الترمذي   . ال يقن : وق
ديث  ي الح ضعف ف سائي . ي ال الن ة: وق يس بثق ر . ل ي موضع آخ ال ف روك : وق مت

د ضعفه األئمة               : وقال ابن عدي  . الحديث له حديث صالح عن عمرو بن شعيب، وق
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دارقطني  . المتقدمون، والضعف على حديثه بين     ا . ضعيف : وقال ال ار    وق : ل ابن عم
ساجي. ضعيف ال ال ان : وق ا، وآ اآير ويطول ذآره دا حدث بمن ضعيف الحديث ج

دهم    : و أحمد الحاآم  وقال أب . عابدا يهم  القوي عن اء،          .ليس ب ا إلى العلم ا إذا انتقلن أم
   :فما

  موقف النقاد من العلماء
اإلطالق  ال يعني ذلك على    .. انن ال يعني آون الرجل عالما محدثا ثقة يشار إليه بالب         

ذين         اء ال بعض العلم ة ل ذه أمثل ديل، وه رح والتع ر الج ن مجه أى ع ى بمن أن يبق
يض     يهم األب ى ماض ات إل اد دون االلتف اولهم النق ع ،تن م الواس دقهم ، وعلمه  وص

  .ونزاهتهم وعدالتهم وصفاء عقيدتهم
  .عبد اهللا بن لهيعة قاضي مصر

د   ال الناق ًا، حيث ق اء عظيم اد ثن ه النق ى علي الم أثن ل شيء سفيان ع د في آ الفري
عند ابن لهيعة األصول و عندنا : (الثوري، والذي لم تدرس سيرته دراسة تستحقها      

ل       ..) حججت حججا أللقى ابن لهيعة       : الفروع، وقال أيضا   ال أحمد بن حنب ا   وق  مثني
ه           من آان مثل ابن لهيعة بم        : (عليه ه وضبطه و إتقان رة حديث ؟ و حدث    صر فى آث

و داود        ) رعنه أحمد بحديث آثي سائى، عن سليمان بن األشعث ـ و هو أب : وقال الن
ه و                 : سمعت أحمد يقول    ( من آان بمصر يشبه ابن لهيعة فى ضبط الحديث و آثرت

ان محدث مصر إال       : و سمعت أحمد يقول       : قال  ! .إتقانه ؟    ا آ ال   ) ابن لهيعة  م وق
ابعين                  روح بن صالح   رواة من الت ا حرص ابن لهيعة على تتبع ال لقى ابن    ( : مبين

ا   بعين تابعي ين و س ة اثن دى   و)لهيع ن مه رحمن ب د ال ال عب دم  ق ى ع سرا عل  متح
ة حديث ، و أنى غرمت                     : (سماعه منه  وددت أنى سمعت من ابن لهيعة خمس مئ

و : سمعت ابن وهب يقول   : (قال أبو الطاهر بن السرح و)دية: مؤدى ، آأنه يعنى    
ال  : سأله رجل عن حديث فحدثه به، فقال له الرجل         : من حدثك بهذا يا أبا محمد ؟ ق

و الطاهر     .حدثنى به ـ واهللا ـ الصادق البار عبد اهللا بن لهيعة    ال أب ا سمعته   : ق و م
  )٣٥٦٣ -رواة التهذيبين  انظر – يحلف بمثل هذا قط

اد                       الم اإلسالمي، وبشهادة أشد نق إذا فابن لهيعة علم ثقة على مستوى مصر والع
ذا الرجل  ان ه و آ الم اإلسالمي لعصره، ول ر الع ي غي ي  ف ه تنصب ف ا تماثيل رأين

ا           لكن ابن لهيعة رحمه اهللا لم يبق      الميادين،   ه م  على هذا الصورة النقية، لقد حدث ل
م يقل             ه ل م يشرب         عكر صورته عند نقاد الجرح والتعديل فقط، إن رآن، ول  بخلق الق

م   ديا أو سلوآيا     الخمر، ول ا    :باختصار .  ينحرف عقائ ره   أصاب الرجل م  يصيب غي
 لكن ، وال ضير في ذلك ما دامت آتبه موجودة، وضعف الحفظ من التغيرعندما يكبر

ة أودت ببعض              ضًا أصيب بمصيبة علمي ه  ابن لهيعة أي د شب حريق في          وثائق ، لق
ائق التي      فأودى بجزء يسير من تلك      ،بيته ثمن   الوث در ب ذي يضير   . ال تق ا ال ذا  فم  ه

ة   لدى نقاد الجرح وال     العلم الشامخ؟  ديل اإلجاب  إذا رووا عن     ،بضعة رجال فقط     : تع
ه صحيحة، وإذا ر          ات ضعيفة وإن          ابن لهيعة فأحاديثهم عن ه فالروي رهم عن وى غي

  .  الغير أوثق هذاآان
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تحمل عن    : قيل لعبد الرحمن بن مهدي      : ٤٩١ – ١٥ تهذيب الكمال     في  المزي قال
رحمن             أحمل عن بن لهيعة         ال: عبد اهللا بن يزيد القصير عن بن لهيعة؟ فقال عبد ال

ه       : ثم قال عبد الرحمن   . قليال وال آثيرا   ا في حدثنا عمرو بن      : آتب إلي بن لهيعة آتاب
ارك من             : قال عبد الرحمن  ... شعيب يَّ ابن المب فقرأته على ابن المبارك، فأخرجه إل

  .آتابه عن بن لهيعة
د بشيء سمعته من حديث          : سمعت بن مهدي يقول   : وقال نعيم بن حماد     بن  ما أعت

آنا ال نكتب حديث بن لهيعة اال من         : وقال قتيبة  .لهيعة اال سماع بن المبارك ونحوه     
  . آتب بن أخيه، أو آتب بن وهب، اال ما آان من حديث األعرج

ا     : قلت  ؟  حاديثك عن بن لهيعة صحاح        أ:  قال لي احمد بن حنبل     :قتيبةوقال   ا آن  ألن
  . لهيعة ثم نسمعه من بن،نكتب من آتاب عبد اهللا بن وهب

  لكن ما سر توثيق الناقد ابن مهدي لرواية ابن المبارك عن ابن لهيعة؟
ان يثق                   ه بعض االختالط، وآ السر في أن ابن لهيعة استمر في التحديث، وحصل ل
اك             يهم، وهن ك، فال يعترض عل بمن جاءه فيحدثونه ويقولون سمعناها من فالن عن

 علم النقاد بتغير ابن لهيعة مادامت   إذا فكيف .من يسمع منه فقط لذا استمر بتوثيقه  
ة  أصول آتبه لم تحترق، اإلجابة هي في ذلك الشك الذي يحمله آل ناقد             من أي رواي

رأيت مع قوم جزءا سمعوه   : قال الناقد الثقة يحيى بن حسان. حتى يتبين له العكس   
ال      ه فق ت إلي ه، فجئ ن حديث و م يس ه إذا ل رت ف ة، فنظ ن لهيع ن ب نع: م ا أص .. م

ا         . ي بكتاب فيقولون هذا من حديثك، فأحدثهم      يجيئون ه م وقال بن قتيبة آان يقرأ علي
  )  ٣٣٠ – ٥ تهذيب التهذيب -ليس من حديثه يغني فضعف بسبب ذلك 

دقيق                 اإذا فهذا الع   ه والت ذا وجب التثبت من روايات لم يعتريه بعض الخلط أحيانا، ول
شاقة،              ه شخصيا، والنتيجة لهذه المهمة ال ه من د     في وثائق ة جاءت بع أن آل رواي

ذه سمعوا               االختالط تم استبعادها وعدم االعتراف بها، ليتبقى لنا مجموعة من تالمي
ابن المبارك وابن    : منه وآتبوا قبل تغيره واحتفظوا بروايته وأهمهم العبادلة الثالثة        

  .، وعثمان السهمي الذي مر معنا قبل قليلوهب والمقري
مثل هذا المستوى من التحري في الدقة  يذهم البلهوبعد هل يعلم المستشرقون وتالم

ا وال              في التاريخ آله، أين نقدهم ل      والتثبت اب المقدس التي ال رواة فيه ات الكت رواي
ة التر                دري       تالميذ وال شيوخ وال نظام يضبطها، أضف إلى ذلك آارث جمة التي ال ي

، ولعل إحراق  وال مدى ثقته وال عمن أخذها وال عن أي نص أخذتأحد من قام بها،
اب المقدس               ام الكت ام   ، المستأسد  الكنيسة وليم تندال ضربة ألرآون المتخاذل أم  أم

اب المقدس،                 ه للكت نصوص القرآن والسنة، ناهيك عن هراء علي حرب في تبجيل
   .وأنه لم يتأثر بالترجمة

   :العشرات من أمثال ابن لهيعة، أمثالوهناك 
ذ         ،  ضيي الكوفي القا  شريك بن عبد اهللا النخع     ر حفظه من را تغي صدوق يخطىء آثي
ة ي القضاء بالكوف دع  ،ول ى أهل الب دا شديدا عل ان عادال فاضال عاب  تقريب – وآ

   ٢٦٦التهذيب 
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ال يحيى بن     :١٨٣ – ٧قال في تهذيب التهذيب        الذي قال عنه    عطاء بن السائب     ق
ديم شيئا ه الق ول في حديث دا من الناس يق ا سمعت أح ا حدث سفيان،سعيد م   وم

    . سمعتهما منه يا بآخره عن زاذان:ال حديثين آان شعبة يقول إوشعبة عنه صحيح
ذين ت             د    هذه أمثلة من مئات بل آالف الرواة العلماء والعباد والصالحين ال عرضوا لنق

ديل،                     نجهم صفاتهم الرائعة من مبضع الجرح والتع م ت ديل، ول علماء الجرح والتع
ادة والزهد والصالح وا        ؤخر         فالعلم والعب دم وال ت ورع أشياء ال تق ذا       ل زان ه  في مي

اد هم                       ،العلم ل إن الزهاد والعب ة واالتصال، ب ل الضبط والكتاب راوي مخت ان ال  إذا آ
  . الشريحة التي تعرضت للنقد أآثر من غيرها

ذآر      :  فقال مالك    أن شخصا ذآر لإلمام مالك حديثاً      :قال اإلمام الشافعي   من حدثك؟ ف
اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن أبيه عن : فقال. له إسنادا منقطعا

  .٢٨٤ – ٤ ميزان االعتدال في نقد الرجال  –نوح عليه السالم 
النبي            ر متصل ب أي أن ذلك السائل جاء يسأل اإلمام مالك عن حديث يرويه بسند غي

يد بن    إلى العالم العابد عبد الرحمن بن ز       صلى اهللا عليه وسلم، فأرشده مالك ساخراً      
ه                     ه عن نوح صلى اهللا علي أسلم، وقال اذهب إليه فسوف يروي لك الحديث عن أبي
م            وسلم، أي أنه من ضعف حفظه وعدم تثبته قد يقع في خطأ فاحش آهذا، مع العل

أنه ليس هو ممن يحتج أهل : لفقد وصفه اإلمام ابن خزيمة فقا.  عابدًاأنه آان رجًال
ادة والتقشف، ليس من أحالس           العلم بحديثه لسوء حفظه، هو رجل ص          ناعته العب

   ١٦١ – ٦التهذيب  –الحديث 
ر ذلك            :ابن حبان فيقول   الناقد   يصفهو م، حتى آث آان ممن يقلب األخبار وهو ال يعل

 – ٢ المجروحين    –في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك            
ا عكس     أي أنه ربما نسب آالم الصحابي للنبي صلى اهللا            .٥٧ ه وسلم، وربم علي

  . إلى استبعادها أدىمروياته ممااألمر، وهو ما يعني اضطراب 
  السلطة القضائية والنص

ة     ة   حتى القضاة موضع الحفاوة والهيب ل ورجال العدال سوا في حصانة    .. والتبجي  لي
ادة في                      ديل، فكيف إذا اجتمع القضاء والزهد والعب ضد مجهر علماء الجرح والتع

د اهللا بن بشر بن التيهان الرقي             : ١٤٠ – ٥ التهذيب      حجر في   قال ابن   . رجل عب
دا زاه    : قاضي الرقة، قال ابن خلفون في الثقات       القوي في        آان عاب ه ليس ب دا إال أن

  .الزهري
د اهللا، حيث               ههم  وأنزومن أشهر القضاة     وأعدلهم وأقواهم في الحق شريك بن عب

را    شريك بن عب: ٢٦٦ر في تقريب التهذيب    يقول ابن حج   د اهللا صدوق يخطىء آثي
ان عادال                 ة، وآ ذ ولي القضاء بالكوف دا شديدا على أهل          تغير حفظه من فاضال عاب

  .البدع
  

  الفقهاء والنص
أقوالهم              .. علماء الفقه  ان ب آرائهم، وتسير الرآب ناشروا الوعي، والذين تأتم األمة ب

ديل ال           تي ال يعرف   ومصنفاتهم، هم آغيرهم تعرضوا الختبارات علماء الجرح والتع
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ذ                     رز تالمي ة وأب ه الحنفي رزهم فقي عنها العلمانيون العرب شيئا، ومن أشهرهم وأب
ر             :بي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني     أ ان في غي و آ  ذآاء وعلم وعدالة وديانة، ل

م الجرح  د، ولكن مجهر عل ادين والمعاهد والمعاب ه المي أمة اإلسالم لمألت تماثيل
  . ا المجاملةوالتعديل ال يعرف لغة اسمه

ول سه فيق ن الحسن عن نف د ب م: يتحدث محم ين ألف دره ى ثالث رك أب  فأنفقت ،ت
ه                         ا على الحديث والفق شعر، وخمسة عشر ألف ا على النحو وال  –خمسة عشر ألف

اب مالك ثالث سنين        : ويقول أيضا ،  ١٧٣ – ٢تاريخ بغداد       وسمعت  ،أقمت على ب
زان      لسان الم  –من لفظه أآثر من سبع مائة حديث         شافعي   ،   ١٢١ - ٥ي : ويقول ال

ه، آنت إذا                        ا رأيت أفصح من ما رأيت سمينا أخف روحا من محمد بن الحسن، وم
آان محمد   : وقال أيضا  ،١٧٦ – ٢ تاريخ بغداد      –رأيته يقرأ آأن القران نزل بلغته       

ا وال                      دم حرف ه، ال يق زل علي ران ين ه ق شيبانى إذا أخذ في المسألة آأن بن الحسن ال
ا  : ولما وقف رجل على الشافعي فسأله عن مسألة فأجابه، قال له الرجل            .. ..يؤخر ي

وهل رأيت فقيها قط اللهم إال أن تكون         : فقال له الشافعي  . أبا عبد اهللا خالفك الفقهاء    
دنا قط أذآى من                     رأيت محمد بن الحسن، فإنه آان يمأل العين والقلب، وما رأيت مب

 السابق –اس علي في الفقة محمد بن الحسن      أمن الن : وقال أيضا . محمد بن الحسن  
ا         : ويقول أيضا   ،١٧٥ – ٢ ر آتب ر بعي زان    –حملت عن محمد وق سان المي  – ٥ ل

١٢١.  
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد اهللا، : ١٢١ – ٥ ابن حجر في لسان الميزان قال

ره،                   أحد الفقهاء لينه النسائي وغيره من قبل حفظه، يروي عن مالك بن أنس وغي
وهو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني   . وآان من بحور العلم والفقه قويا في مالك       

ة رحمة                  موالهم الفقيه أبو عبد اهللا، ولد بواسط ونشأ بالكوفة وتفقه على أبي حنيف
ول          ن مغ ك ب ن زر ومال ر ب سعر وعم وري وم ن الث ديث م مع الح ه، وس اهللا علي

و         واألوزاعي ومالك بن أنس وزمعة بن صالح وجم          شافعي وأب ه ال اعة، وروى عن
رازي وعلي بن مسلم            سليمان الجوزجاني وأبو عبيد بن سالم وهشام وعبيد اهللا ال

ام الرشيد        دوري عن بن معين           . الطوسي وغيرهم، ولي القضاء أي ال عباس ال : وق
   . الجامع الصغير عن محمد بن الحسنآتبت

ال هؤالء؟ هل أئمة الجرح   ه األمم بأمث ذي تفعل ا ال د ترى م ديل يعشقون جل  والتع
ا مضى       ال،  الذات؟   رددون     إنهم يقرون بكل م  نحبهم،  : من صفحات بيضاء، وهم ي

   .لكن القرآن والسنة أحب إلينا منهم
ا            ه مع الحديث النبوي نقال وتوثيق ه ملف آخر بخصوص تعاطي حيث   هذا الرجل ل

أهل الحديث    ومحمد لم تكن له عناية بالحديث، وقد استغنى         : (يقول الناقد ابن عدي   
و يوسف مضعفا في الحديث      :وقال أحمد بن حنبل. عن تخريج حديثه  ان أب ال  . آ وق

. حسن اللؤلؤي ومحمد بن الحسن ضعيفان      : األحوص بن الفضل العالئي عن أبيه     
ليس بشيء وال     : وقال ابن أبي مريم عنه    . وآذا قال معاوية بن صالح عن بن معين       

  )يكتب حديثه
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اء اء والعلم ضاة والفقه نهج   الق ن م وا م م ينج م ل ل العل ن أه رهم م اظ وغي  والوع
ار التجار                 ادة وآب ام والق وأصحاب المناصب    الجرح والتعديل، ولم يبق سوى الحك

  .الحكومية العليا
  

  الخلفاء والحكام في ميزان نقاد الجرح والتعديل
اني العربي    ا تنكشف مصداقية النقد، وهنا أيضا ينكشف     هنا  .. هنا المحك  لجهل العلم

ه ب م النزي ذا العل ث    قيقدالو ه ن األحادي را م ولهم أن آثي صداقية ق شف م  –، وتنك
سياسية، و        اختلقت وأنضجت    –الصحيحة   بالط   علقت على جدران      في مطابخ ال  ال

  .األموي أو العباسي
 بتراثهم، فعلى ذيل     العلمانيين علماء الجرح والتعديل يثبتون مرة أخرى جهل هؤالء       

نج منهم                قائمة الضعفاء يضع نقاد ال     م ي وك واألمراء، ول ع المل ديل جمي جرح والتع
م             ) ٣٧٣ – ٦تهذيب التهذيب     (سوى عمر بن عبد العزيز، ففي أشهر آتب هذا العل

ا                   د الملك بن مروان جاء فيه ة األموي عب د الملك بن      : (ترجمة مدهشة للخليف عب
م الدمشقي، رو                 ى عن   مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو الوليد المدني ث

رهم،           رة وأم سلمة وغي أبيه وعثمان ومعاوية وأبي سعيد القرشي وجابر وأبي هري
ز بن عثمان والزهري وعمر بن                        ر وحري وروى عنه ابنه محمد وعروة بن الزبي

دان ويونس بن ميسرة بن حلبس وآخرون               ال مصعب   . سالم قوله وخالد بن مع ق
شهد يوم الدار مع : ابن سعدقال . هو أول من سمي في اإلسالم عبد الملك   : الزبيري

د                 ان ق ة، وآ ل الخالف دا ناسكا قب ان عاب أبيه وهو بن عشر سنين وحفظ أمرهم، وآ
ة     ة على المدين ل الحديث، واستعمله معاوي ان قلي . جالس الفقهاء وحفظ عنهم وآ

ال             : وقال عبادة بن نسي    دآم؟ ق سأل بع ل البن عمر من ن ا      : قي ا فقيه إن لمروان ابن
ا يقول     :  بن حازم    وقال جرير . فسلوه ا أشد            : سمعت نافع ا به ة وم د رأيت المدين لق

تشميرا وال أفقه وال اقرأ لكتاب اهللا من عبد الملك، أو قال وال أطول صالة وال أطلب                 
  . للعلم

شعبي د عن ال ال إسماعيل بن أبي خال دا إال وجدت لي الفضل : وق ا جالست أح م
ه حديثا وال            ا ذاآرت ه       عليه، إال عبد الملك فإني م ال العجلي   .  شعرا إال زادني في : وق

ال    م ق ى ث ا وبك م قطعه ة ث ة بليغ ستة أشهر وخطب خطب د ل وبي : ول ا رب إن ذن ي
وبي  يم ذن وك عظ ل عف امح بقلي ا، ف م منه وك أعظ ل عف ة وأن قلي ك . عظيم غ ذل فبل

  . لو آان آالم يكتب بالذهب لكتبت هذا: الحسن فبكى وقال
اد ر النق ذآره أآث يم ي ذا الرجل العظ ساهال في التوثيق ه ان( ت ن حب ات ) اب في الثق

ا ولي            : ويقول ر الثقات      . آان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم قبل أن يلي م وهو بغي
د أن      . فإذا آان عبد الملك ضعيفا في الحديث فكيف بالبقية         .أشبه لقد أسقطه النقاد بع

دا الرتفعت أسهمه                  ة مقع ه،   تولى، ولو آانوا يفسحون في آرائهم للمجامل د تولي بع
رح        م الج ن عل ه، لك زلفهم إلي رر ت ه ويب شفع ل ا ي ي م يه العلم ي ماض دوا ف ولوج
دا                     ه بشراسة وشجاعة آي يبقى بعي ل رجال والتعديل آان علما نقيا موضوعيًا، قات

   .عن أيدي السلطة ورجاالتها
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   عند نقاد الجرح والتعديلالسلطةتأثير النص و

د م      يمل العلمانيون  ال ة    العرب من تردي ا   قول ة     : سخيفة فحواه أن النصوص الحديثي
ة         آتبت في بالط السلطان،      سلطان، وهي مقول  تكشف عن مستوى    أو بإيعاز من ال

راءة أخرى                 راءة النص ق دعون ق تناول التراث اإلسالمي لهؤالء العلمانيين الذين ي
دأ من        .وجديدة نص، لوجدناها تب ولو عدنا إلى مراجعة بداية إشكالية السلطة مع ال

قطة انحراف السلطة عن النص، فهناك إجماع على أن ذلك االنحراف عن النص         ن
أنتج تراجعا وتخلفا إال عند أدونيس، الذي يرى أن بداية الحداثة السياسية آانت في           

 شهدت السلطة افتئاتا على النص في         هذه الدولة وفي سياق   . ظهور الدولة األموية  
 خليفتها، وبالتالي فال خيار لعلماء النقل  هو حق األمة وحدها في اختيار..جانب منه 

والنقد الجادين سوى االنحياز للنص خوفا عليه من تدخل السلطة، أصبح الهم الذي             
ن      از م ذا االنحي سلطة، ه شويه ال ن ت نص م ة ال و حراس اء ه ؤالء العلم ه ه  يحمل

أ          ..العلماء اتخذ تكتال مواز للسلطة     النص، أو ين ا ب ى  تكتال يحاسب السلطة ويحاآمه
ديل                 ل العلمي يضيف إلى مصطلحات الجرح والتع ذا التكت بنفسه عنها، مما جعل ه

ه     ( ول وظيفت سلطان وقب دى ال ة،   ) تهمة العمل ل  أو القدح في  آسبب لرفض الرواي
ل رفض بعض       الراوي، شديد، ب  لدرجة أن آثيرا من العلماء الثقات تعرضوا للنقد ال

   .آمهم لمجرد قبولهم وظيفة من الحاالنقاد روايات
ر                       الم الكبي ات الع ابعي محمد بن سيرين يرفض رواي شهير الت الم ال فهذا الناقد والع
التابعي الثقة حميد بن أبي هالل، ألنه قبل وظيفة لدى الحاآم، يقول الناقد يحيى بن                 

رحمن بن أبي                    : سعيد القطان  د ال ال عب آان ابن سيرين ال يرضى حميد بن هالل، ق
دخل في شيء من عمل السلطان فلهذا آان ال يرضاه : فذآرت ذلك ألبي؟ فقال: حاتم

   ٤٠٥ – ٧ تهذيب الكمال –
ينتقد عالمًا ثقة وراويا للحديث اسمه المعافى بن         ) أبو عروبة (التابعي الثقة مهران    

سلطان           : سليمان ويقول  دم أعماال لل إنه ليس بمؤتمن في نفسه، آان يعمل في المتق
  ٣٠٤ – ٦ الكامل في ضعفاء الرجال –

ل،                      د الطوي ة حمي ابعي الثق دة بن قدامة الثقفي يعيب على الت د الثبت زائ وهذا الناق
  .١٨١ التقريب –لدخوله في شيء من أمر األمراء 

ه في                         ه بعضهم دخول ة عاب علي ازل البصري الحذاء ثق و المن وخالد بن مهران أب
  .١٩١ تقريب التهذيب -عمل السلطان 

د الحر       بن  ا سلطان           حنبل تكلم في أحمد بن واق ه في عمل ال تح     -اني لدخول  مقدمة ف
  . ٤٦٠ – ١الباري  

د؟         : وقال صالح بن أحمد بن حنبل قلت ألبي        أيما أثبت عندك وآيع بن الجراح أو يزي
ال   . ما منهما بحمد اهللا إال ثبت     : قال ا بحمد اهللا    : قلت فأيهما أصلح عندك؟ ق ا منهم م

  ٤٧١ – ٣٠يب الكمال  تهذ–إال صالح، إال أن وآيعا لم يتلطخ بالسلطان 
 لدى هؤالء النقاد، أنه ال يوجد حاآم ثقة لديهم حسب المعايير التي             الشيء المشترك 

د                وضعوها لنقل الحديث، فرواية جميع الحكام ضعيفة وال يعتد بها، عدا عمر بن عب
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العزيز رحمه اهللا، أي أنه ليس االلتصاق بالحاآم تهمة فقط، بل الحاآم نفسه أصبح               
ن  ة، ونح وا        تهم م يبيع عوبهم، ول نهم أو ش وا دي م يخون ام ل ن حك دث ع ا نتح  هن

شروا اإلسالم وسيروا جيوشه حتى وصلت إلى مشارف      ل ن دوهم، ب أراضيهم لع
ل    ة، ب داع والترجم م واإلب ام شجعوا العل صين شرقا، حك اق ال ا وأعم اريس غرب ب

انوا ه           ل آ سائهم، ب وا من جل ال  واحترموا العلماء وأجلوهم وحاولوا أن يكون م المث
ا                         د مر معن الم في عصرهم، وق دول الع ة ب المحتذى في التعامل مع شعوبهم مقارن

دا أسودا إلمرأة         (الحديث عن التابعي الثقة عطاء حيث        اح عب آان عطاء بن أبي رب
ر المؤمنين                      د الملك أمي من أهل مكة، وآان أنفه آأنه باقالء، وجاء سليمان بن عب

سألونه       إلى عطاء هو وابناه فجلسوا إليه      وا ي ا زال يهم فم  يصلي، فلما صلى انتقل إل
ه           ا  : عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم، ثم قال سليمان البني ا فقام ال . قوم ا  : فق ي

د األسود                             ذا العب ين يدي ه ا ب إني ال أنسى ذلن م ف ا في طلب العل اريخ   –بني ال تني  ت
  )   ٣٧٥ – ٤٠دمشق 

ذ س          د الف ه سياسته وال           وهذا المهدي يستدعي المحدث الناق رر ل فيان الثوري ال ليب
ه، فح ين يدي ل ليجعل أمور الناس ب ستفتيه، ب روي عطاء بن لي ا ي ضر سفيان آم

لما استخلف المهدي بعث إلى سفيان، فلما دخل خلع خاتمه فرمى به            (: مسلم فيقول 
سنة، فأخذ              .. يا أبا عبد اهللا   : إليه، فقال  اب وال هذا خاتمي فاعمل في هذه األمة بالكت

د قلت لعطاء                 : الخاتم بيده وقال   ال عبي ر المؤمنين؟ ق ا أمي أذن في الكالم ي ا   : ت ا أب ي
ال : قال. نعم: أتكلم على أني آمن؟ قال    : قال. نعم: مخلد قال له يا أمير المؤمنين؟ قال      

 من   – أي المهدي    –قال وغضب   . تبعث إلي حتى آتيك، وال تعطني شيئا حتى أسألك        
ال        : فقال له آاتبه  . ذلك وهم به   ا خرج    . بلى : أليس قد أمنته يا أمير المؤمنين؟ ق فلم

د أمرك أن تعمل في هذه األمة                : حف به أصحابه، فقالوا    د اهللا وق ما منعك يا أبا عب
اء   –بالكتاب والسنة؟ فاستصغر عقولهم، ثم خرج هاربا إلى البصرة     ة األولي  ٧ حلي

– ٤٠(  
و اء ارتكب ة والرخ شروا الثقاف ذين ن ام ال ؤالء الحك ق ه ي ح اء ف ض األخط ا بع

شروط       سب ال ديث، ح اتهم للح ة بمروي ال للثق سوا أه م لي ا جعله عوبهم، مم ش
ا وضعه           –الموضوعية   ا مم سماع، وغيره اد الجرح      الصدق، الحفظ، العدالة، ال  نق

ة،                بالط والكتب والتعديل، وينسحب هذا الحكم على الشرطة وقادة الشرطة ورجال ال
روون ما هب ودب من الروايات والحكايات، مع أن   بل واألدباء والقصاصين الذين ي    

   .العهؤالء الحكام آانوا يتمتعون بالثقافة وسعة االط
أخبرنا احمد بن عبد اهللا المحاملي حدثنا         :٣٢٤ – ١٢قال الخطيب في تاريخ بغداد      

ر مولى آل العباس                         د اهللا احمد بن آثي و عب حمد بن يوسف بن خالد إمالء حدثنا أب
ام              :  رشيد قال  حدثني داود بن   ان يحب الحم دخل غياث بن إبراهيم على المهدي وآ

ال                 ه وسلم، ق ه حديثا رفعه إلى النبي صلى اهللا علي ال : التي تجيء من البعد، فحدث
ال . سبق إال في حافر أو خف أو جناح       أشهد  : فأمر له بعشره آالف درهم، فلما قام ق

ه وسل              ال رسول اهللا  صلى           أن قفاك قفا آذاب على رسول اهللا صلى اهللا علي ا ق م، م
  .جناح، ولكنه أراد أن يتقرب إلي: اهللا عليه وسلم
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ل         : ٤٢٩ - صيد الخاطر    وفي آتاب  ا من أعوان       : قال السجان ألحمد بن حنب هل أن
   .ال أنت من الظلمة إنما أعوان الظلمة من أعانك في أمره: الظلمة ؟ فقال

ذهب مسافة أبع            أي بالحديث النبوي عن           بل إن الناقد الفذ سفيان الثوري ي د في الن
ال            إني رجل أخيط      : ضغط بالط السلطان، فقد جاء رجل خياط إلى سفيان الثوري فق

بل أنت من الظلمة أنفسهم،      :  هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال سفيان       ،ثياب السلطان 
    ١٠٤ -الكبائر  آتاب.الخيوطوان الظلمة من يبيع منك اإلبرة وولكن أع

اد النص    آان هاجس الضعف     ر من     أمام السلطان يسكن نق ر  والتزوي  خشية التمري
ا دخلت               : يقول سحنون حيث   .أجل السلطة  أتي األمراء، واهللا م الم أن ي بح بالع ما أق

رون    تم ت درك، وأن ا ال سي فوجدت عليه سلطان إال وإذا خرجت حاسبت نف ى ال عل
ا أخذت وال لبست               ا      مخالفتي لهواه وما ألقاه به من الغلظة، واهللا م  سير   – لهم ثوب

بالء    الم الن وري  . ٦٥ – ١٢أع فيان الث ول س اب    : ويق وذ بب ارئ يل ت الق إذا رأي
اء    –السلطان فاعلم أنه لص، فإذا رأيته يلوذ باألغنياء فاعلم أنه مرائي              حلية األولي

سلطان     : ويقول عبداهللا بن المبارك سمعت سفيان الثوري يقول       ،  ٣٨٧ – ٦ م أر لل ل
ال الثعلب     إال مثال ضرب على ل     ا وسبعين دستانا،          : سان الثعلب، ق عرفت للكلب نيف

ال . ليس منها دستان خيرا من أن ال أرى الكلب وال يراني           سلطان      : ق سفيان ليس لل
  ٤٤ – ٧ حلية األولياء –خير من أن يراك وال تراه 

اب                الناقد الفذ   و دما شاهد أحد العلماء على ب م يملك شعره عن ارك نفسه ل ابن المب
  . السلطان

ا                  : يقول محمد بن يزيد    ة راآب داد إذ رأى إسماعيل بن علي ارك ببغ آنت مع ابن المب
  : ٦١ – ٥٤بغلة له على باب السلطان فأنشأ يقول تاريخ مدينة دمشق 

            يصطاد أموال المساآين يا جاعل الدين له بازيا  
               يفعل ضالل الرهابين   ال تبع الدين بدنيا آما   

                 بحيلة تذهب بالدين  حتلت للدنيا ولذاتها     ا
                 آنت دواء للمجانين  وجدت مجنونا بها بعدما
  زل حمار العلم في الطين          تفكر الناس جميعا بأن   

د التي يتواجد                        ك، فلجأ إلى الهرب من البل وقد بلغ األمر ببعض العلماء أبعد من ذل
قدم :  قاليروي آثير بن يحيى عن أبيهف. آم خوفا من الضعف أمام أعطياتهفيها الحا

سليمان بن عبد الملك المدينة وعمر بن عبد العزيز عامل عليها، قال فصلى بالناس             
بالظهر ثم فتح باب المقصورة واستند إلى المحراب واستقبل الناس بوجهه، فنظر         

ال      ما رأ  ،من هذا : إلى صفوان بن سليم فقال لعمر      . صفوان : يت أحسن سمتا منه؟ ق
اذهب بها إلى ذلك   : فأتاه به، فقال لخادمه . يا غالم، آيس فيه خمس مئة دينار      : قال

  . القائم
ال : فأتى حتى جلس إلى صفوان وهو يصلي، ثم سلم فأقبل عليه فقال     : ما حاجتك؟ ق

ال صفوان   . يقول أمير المؤمنين استعن بهذه على زمانك وعيالك              ذي   : فق  لست ال
اذهب  : قال. فإليك أرسلت: قال. بلى: ألست صفوان بن سليم؟ قال : قال. أرسلت إليه 
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ا حتى خرج سليمان                . فاستثبت م يربهم فولى الغالم، وأخذ صفوان نعليه وخرج، فل
   ٣٦٨ – ٥ سير أعالم النبالء  –من المدينة 
سلطان          أما من سا   اب ال دم ،قته أقدامه من العلماء إلى ب ه سعيد بن إسم     فيق  اعيل ل

ينبغي لمن يخاف اهللا عز وجل :  فيقول بعض الضوابط حتى يخرج منه نقيا آما دخل       
أمرهم                         ه عز وجل، في ه وهو خائف من رب دعى، فيأتي ال يأتي باب السلطان حتى ي

أفضل الجهاد آلمة : بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويقول الحق آما جاء في الخبر
تن              حق عند سلطان جائر، ثم ينصرف عنهم وهو        ر مفت ذا غي ه، فه  – خائف من رب

  . والنصوص في ذلك آثيرة جدًا.  ٥٢ – ٧شعب اإليمان 
إذًا فادعاء تأثير السلطة على منهج النقل والنقد، ودوٍر له في إلى اختالق نصوص                

ل هو             ،تم تمريرها لتبرر سياساتها ادعاء سطحي       شائية، ب ة في اإلن  ودعوى مغرق
ه، وهو أيضا نوع من الهروب من المسئولية            نوع من االستالب المالزم ألصحاب      

 التزامه فقط، بل مسئولية نقده ودراسته        النص، ال أعني الهروب من مسئولية      تجاه
ر،          يقدمه العلماني ما  وبشكل عميق وجاد،      العربي اليوم تجاه النص هو شتائم ال أآث

الذي دون وعي، ف) الغربي المستشرق(وحتى هذه الشتائم تم استنساخها من اآلخر     
  .  بوعي أفضل ال شك ممن يشتم بالتقليد–يشتم 

نص، على األق         حالة ابتداع    في    السلطة بعد تولي يزيد أصبحت    ل في   متخلف عن ال
، وقد تألق نقاد النص ووفقوا بامتياز بانحيازهم للنص      الجانب اآللي الختيار الخليفة   

ض ة ومف لطوية مدان وائم س نهج ق ذا ال رز ه د أف سلطة، وق امهم لل م واته وحة ت
وك      ة يقف المل ذه القائم ى رأس ه نص، عل ل ال يح لنق ن الترش ا م تبعادها تمام اس

عراء ا  وزراء وش زلفين وال اء المت شرط والعلم بالط وال ات  فبا .ل ذه الفئ تبعاد ه س
ذات الهيبة والسطوة والقدرة على     وم،   والتي تعرف بأنها علية الق     ،الرسمية المهمة 

ا، يعني أن    ر من رموزه بطش في آثي ان للعواطفال  وأن ليس للخوف وال ،ال مك
للمداهنة حساب عند النقاد في قبول النص ورفضه، لقد روى الوضاعون والحاشية 

 على النبي صلى اهللا عليه وسلم، يين والفقهيين أحاديثبل وبعض المذهبيين العقائد
  .   لكنها بقيت شالء أمام بوابة الجرح والتعديل

  
  النص ومشروعية النقد

ة هي            آان هؤال  ة المحرمة، والغيب د ضمن الئحة الغيب ذا النق درجون ه اد ال ي ء النق
رة في اإلسالم       –الكالم في الشخص بما يكره وهو غائب         ذنوب الكبي  – وهي من ال

 العلمية والتوثيقية من األمانة التي يجب         بل يعتبرون بيان درجة الراوي أو الراوية      
ي   د ل ديث والنق دين، ألن الح ن ال ؤدى، وم ل أن ت ه، ب شخص لذات ا لل  س موجه

ة في        المستهدف فيه هو    أهلية الشخص آحامل ومؤتمن على معلومات ووثائق غاي
ذنوب، لكن          األهمية، ولو آان النقد لمجرد النقد والتشهي والتشهير لكان من أآبر ال
ذا                     دين أيضا، وه اإلسناد من الدين، والجرح والتعديل والتفتيش عن الرجال من ال

  . ات وأحاديث تهدد من يتالعب بالنص، أو يحاول تزويرهمنهج مدفوع بآي
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ة   :  فقال رجل  ،آنا عند ابن علية فذآر صالح المري      : قال عفان  ال رجل    . ليس بثق فق
راهيم   . هاغتبت: آخر ال إب ذا دين     : فق ا ه اب الضعفاء    –اسكت فانم ال  ٥٤ – ١ آت  ق

ال من       اإلسناد من الدين، ولو   : سمعت عبد اهللا بن المبارك يقول     : عبدان ال اإلسناد ق
ا يضعون من األحاديث                 : قال عبدان . شاء ما شاء   ة وم د ذآر الزنادق  –ذآر هذا عن
    ٧ ص –أدب االمالء 

فلوال اإلسناد وطلب هذه الطائفة له وآثرة مواظبتهم على ): الحاآم(قال أبو عبد اهللا 
ه بوضع ، ولتمكن أهل اإللحاد والبدع في      أي زال ومحي   –حفظه لدرس منار اإلسالم     

  .األحاديث وتقول األسانيد، فإن األخبار إذا تعرت عن وجود األسانيد فيها آانت بترا
تمالء  ص    الء واالس ي أدب االم سمعاني ف دالكريم ال ال عب م  : ٧ق و القاس دثنا أب ح

ن الفضل  د ب ن محم ال....إسماعيل ب دثني األصمعي ق دثنا ونحن : ح ان رجل يح آ
ا     : ه أعرابي  جماعة، فلما فرغ من الحديث قال ل       ا به ا أحسن أحاديث جئتن و أن  ،م  ل

ا       اد به و الحسن يعنى اإلسناد         . لها سالسل تق ال أب راهيم بن           .ق در إب و الب ا أب أخبرن
ه حدثنا    : سمعت شعبة يقول.... محمد بن منصور القطيعي بكرخ    آل حديث ليس في

و ال           . وأخبرنا فهو خل وبقل    سيد أب شدنا ال مناقب  ونظم هذا المعنى بعض شيوخنا، أن
  : محمد بن حمزة بن إسماعيل الحسيني العلوي الحافظ لنفسه بهمذان امالء

   محبتهم فرض لذي الدين والعقل      عليكم بأصحاب الحديث فإنما
   لحفظهم اإلسناد بالضبط والنقل      رعاة حديث المصطفى ورواته

  عقل    عليه سالم اهللا في الكتب بال        وإثناءهم ذآر النبي محمد 
   إلى مسند فالخل ذاك وآالبقل            فكل حديث لم يكن فيه مسند  

أي            ،اإلسناد سالح المؤمن     : ثم ذآر قول سفيان الثوري         م يكن معه سالح فب  إذا ل
  : وأخذ الحديث عن المشائخ يكون على أنواع منها: قال السمعانيو. شيء يقاتل

  . أن يحدثك به المحدث -
   .ومنها أن تقرأ عليه -
  . ومنها أن يقرأ عليه وأنت تسمع -
  . ومنها أن تعرض عليه وتستجيز منه روايته -
ة            - أذن لك في الرواي ل              ،ومنها أن يكتب إليك وي ه أو من فرع مقاب ه من آتاب  فتنقل

وأصح هذه األنواع أن يملى عليك وتكتبه من لفظ، ألنك إذا قرأت عليه ربما              . بأصله
ه      تغفل أو ال يستمع، وإن قرأ علي       ك فربما تشتغل بشيء عن سماعه، وإن قرئ علي

   .والحضر سماعه فكذلك
ة   ضا أمثل سمعاني أي ضرب  ال ديل   ) ٨صفحة (وي رح والتع اد الج وح نق دى طم لم

ارك  :  فيقولللوصول إلى مستوى بالغ الدقة    أخبرنا أبو البرآات عبد الوهاب بن المب
داد  اطي ببغ افظ األنم ن ال   ....الح سى ب ن عي حاق ب معت إس ول س اع يق د : طب ال أع

  . القراءة شيئا بعد ما رأيت مالكا يقرأ عليه وهو ينعس
ول م يق ول  : ث داد يق افظ ببغ ن األشعثي الح د ب ن أحم ا القاسم إسماعيل ب سمعت أب

سمعت أبا علي الحسن بن علي    : سمعت أبا القاسم يوسف بن الحسن التفكري يقول       
سابوري الحافظ آتاب الموطأ على       قرأ يحيى بن يحيى الني    : بن بندار الزنجاني يقول   
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ال  : قال. ما سكن قلبي إلى هذا السماع     : مالك، فلما فرغ منه قال لمالك      ألني  : ولم؟ ق
ه بعينى        ال        . خشيت أنه سقط من ا فرغ ق ك، فلم رأ مال ه، ألني      : فق ا سكن قلبي إلي م

ال  : قال. أخشى أنه سقط من أذني شيء      ا فتسمعه    : فما تريد؟ ق ا ثاني رأه أن رأه  . اق فق
  .فتم له سماع ثالث مرات

ان  : عن يحيى بن أيوب سمعت حميد الرؤاسي يقول         ... ثم يروي السمعاني بسنده    آ
ه فرغت                 سمعاني     .زهير إذا سمع الحديث من المحدث مرتين آتب علي م يقول ال ث

د دون عرض فيقول               سليم بالي وإن عرضت   : مبينا تشدد النقاد في أمر العرض والت
ك فهو د ك أو آتب إلي ى أن  وأذن ل ي صحته حت وا ف ذا اختلف واع، وله ذه األن ون ه

ال شعبة          ذا ق ة      : بعضهم ما آاد يرى اإلجازة، وله و صحت اإلجازة بطلت الرحل  –ل
     ٢٦  - ٢عمدة القاري 

ة     : وأيده عبد اهللا بن محمود المروزي يقول         و جازت اإلجازة لبطلت الرحل ال . ل : ق
ه نوع من الفساد،      وأما إذا أملى عليك المحدث وآتبت أنت من لفظه    فال يتطرق إلي
  .ألنه يعرف ما يملى وأنت تسمع وتفهم ما تكتب

وأخيرا ماذا عن المحدثين أنفسهم، هل هم في منأى عن النقد وفوق الشبهات، وهل 
  ؟ لهم حصانة نقدية تحميهم وتمرر رواياتهم

م تحت  لعل أآثر الناس تعرضا للنقد واالختبار هم رجال الحديث ونقاده، نظرا لكونه       
ام البخاري          مرأى هذا المنهج ومسمعه، ومن أبرز      ارات اإلم  من تعرض لتلك االختب

ار                      ا اختب واإلمام الواقدي وأبونعيم، ومن أطرف القصص في ذلك قصة جرى فيه
دعى             الحافظ  لإلمام   أبي نعيم على يد أحد آبار علماء الرجال ونقاد الجرح والتعديل ي

ين( ه اإل) يحيى بن مع ال عن ذي ق لوال د بن حنب ام أحم ا : (م ين أعلمن ان ابن مع آ
ال        ) بالرجال ال على يحيى       : (وتحدث عنه العالم أبو سعيد الحداد فق الناس آلهم عي

روة ضخمة ألف ألف درهم،           (وذآر ابن عدي     ) بن معين  ه ث د يحيى خلف ل أن وال
ه من            ه ورحالت وخمسين ألف درهم، فأنفق ذلك آله على الحديث لما توسع في طلب

  ) أجله
ا مع صديقيه           ومن   ل         أطرف رحالته تلك الرحلة التي سافر فيه ام أحمد بن حنب  األم

من العراق إلى اليمن للسماع من األمام عبد الرزاق بن    وأحمد بن منصور الرمادي     
ا                        ر الحافظ أب ة ليختب دخل الكوف يمن، وفي العودة أراد أن ي همام الصنعاني حافظ ال

  .قظه ونباهتهنعيم الفضل بن دآين، ويعرف حفظه وتي
ا عدنا إلى                : (يقول الرمادي  رزاق أخدمهما، فلم خرجت مع أحمد ويحيى إلى عبد ال

ه أحمد     . أريد أختبر أبا نعيم   : حيى ألحمد الكوفة قال ي   ال ل ة      : فق د الرجل إال ثق . ال تزي
فأخذ ورقة وآتب فيها ثالثين حديثا من حديث أبي نعيم، وجعل            . البد لي : فقال يحيى 

يم فخرج                   على رأس آل عشر    م جاءوا إلى أبي نع ه، ث  ،ة منها حديثا ليس من حديث
ال  . فجلس على دآان فأخرج يحيى الطبق، فقرأ عليه عشرة ثم قرأ الحادي عشر             فق

رأ   ، ثم قرأ العشر الثاني وأبو نعيم ساآت        .ليس من حديثي اضرب عليه    : أبو نعيم   فق
اني ديث الث ال. الح ه : فق ديثي اضرب علي يس من ح رأ الع. ل م ق رأ ث ث وق شر الثال

ال             ذا     : الحديث الثالث، فانقلبت عيناه وأقبل على يحيى فق ا ه وذراع أحمد في      –أم
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 فأقل من أن –  أي يقصد الرمادييريدني –فأورع من أن يعمل هذا، وأما هذا  –يده 
 أي رفس  – يعمل هذا، ولكن هذا من فعلك يا فاعل، ثم أخرج رجله فرفسه فرمى به     

  .  فدخل دارهوقام – يحيى بن معين
ى  د ليحي ال أحم ت : فق ه ثب ك أن ل ل م أق ى. أل ال يحي ي من : ق سته أحب إل واهللا لرف

   ) ٢٠٧تي ـ الرحلة في طلب الحديث ـ سفر
ام          ة من األلقاب      ولعل االختبار الذي وضع تحت طائلته اإلم : صاحب القائمة الطويل

الواقدي رحمه    الشهير محمد بن عمر والقاضي  والمنقب ،المؤرخالمحدث و العالم  (
ول النص            يعتبر مؤشرا على التشدد، بل       )اهللا شدد في قب ،  الحديث  –المبالغة في الت

سليم    ،وهو مثال على أن األصل لدى هؤالء النقاد هو الشك والرفض، ال القبول والت
نص   بح ال ديثوإال ألص رهم  يالح ي نظ اطير    ف ات واألس خما للخراف ستودعا ض  م

ام ب   .ما شاءبن شاء  يقذف به م ،الشعبية واألآاذيب  ذا اإلم دأ آشفه وسقوطه في     ه
 وال بالمال وال بالعنصرية        حديث ال عالقة له بالمذاهب وال بالسياسة،       ..حديث واحد 
ة، ة   أوالمذهبي ة العلمي شديد والمنهجي ة والتحري ال ة المتناهي ة بالدق ه عالق ن ل  لك

سطحية والتي   حسب نظرة المفكرين العرب ال  –لهؤالء النقاد، وآان من المفترض     
 ال ،ذا الحديث من أسهمه   له أن ترفع رواية الواقدي–في الدين تتهم الرواة بالتشدد    

ام الرجل األعمى        ف،أن تحط من قدره   ا أم ، هو حديث يحرم على المرأة نزع حجابه
ة جدا من مراتب                   فما الذي جعل هؤالء النقاد يصنفون الواقدي ضمن درجة متدني

    .هانقلتوثيق السنة والرفض في ب مراتأشد  من ل هي ب،التوثيق
دافع أمر          : سمعت أحمد بن حنبل يقول     :يقول أحمد بن محمد بن محرز      زل ي م ي  أنه ل

 حتى روى عن معمر عن الزهري عن            – أي أنه متردد في الحكم عليه        –الواقدي  
ه، و    "أفعمياوان أنتما"نبهان عن أم سلمة حديث     ة في الحديث  ؟ فجاء بشيء ال حيل

   .٣٢٤ – ٩  تهذيب التهذيب–م يروه غيره حديث يونس ل
ام الزهري          روه عن اإلم م ي ة  أي أن يونس انفرد بهذا الحديث وأن معمر ل  وال عالق

ه ه ب ى ل دل عل ا ي ع، مم ام   حاسوبيتتب ل إم رواة عن آ انيد وال وائم األس ق لق  دقي
ات معمر عن الزهري،        معروف، مع مالحظة أن     ووجود آشف تم فيه حصر رواي

ام               هذا الحديث   الذي رواه الواقدي فيه تشديد على المرأة أن ال تنزع حجابها حتى أم
د النبي صلى اهللا           :عن أم سلمة قالت   : (األعمى وهذا هو نصه    ة عن  آنت أنا وميمون

ال        ،بن أم مكتوم يستأذن   ا  فجاء    ،عليه وسلم  ا  : وذلك بعد أن ضرب الحجاب فق  . قوم
ا صرنا  :فقلن وف وال يب ه مكف ال . إن لى اهللا ع ق لم ص ه وس ا ال  : لي اوان  أنتم أفعمي

  ) ٣٨٧ – ١٢ ابن حبان  –تبصرانه 
إن في هذا الحديث من التدين والورع : لو آان هؤالء النقاد يحتكمون للعاطفة لقالوا      

سبة لهم  تمريره، لكن الحديث ياط وحماية المرأة وسترها ما يشجع على   واالحت   بالن
وا          ،، والسند دين، والصدق دين    دين وثيقة، والرواية  ذين نقل  وهؤالء العلماء هم ال

)  والتثبت صفة الصدق(لألمة حديثا عظيما يحدد أهم صفة في ناقل الحديث وناقده،           
ه وسلم        قولي يَّ    : ( النبي صلى اهللا علي ذبا عل  ليس آكذب على أحد، من آذب             إن آ

  )٤٣٤ – ١ صحيح البخاري –علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 
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و             ؤرخ الواقدي، حيث أُ   فلنعد إلى اإلمام الم    د أب ه الناق ار أدق تحدث عن جري له اختب
ا            : (حاتم الرازي فقال   اآير، قلن  :وجدنا حديثه عن المدنيين عن شيوخ مجهولين من

ن ثم نظرنا إلى حديثه ع   . يحتمل أن تكون تلك األحاديث منه، ويحتمل أن تكون منهم         
اآير،  ، فوجدناه قد حدث  فإنه يضبط حديثهم  ابن أبي ذئب ومعمر      ا بالمن ا  عنهم  فعلمن
  )٣٢٥ – ٩ تهذيب التهذيب –أنه منه فترآنا حديثه 

الي    عملية رصد دقيقة جدا    تلخص بالت د وجدوه يروي        : ت ة         لق عن ثقات أهل المدين
ولين    يوخ مجه ن ش رة (ع ث منك ه    )أحادي صد ب صطلح يق رة م ث المنك ، واألحادي

ث    صوص األحادي رآن ولن ة لنصص الق ث مخالف ة الأحادي ن  النبوي د م م التأآ ي ت ت
    :عندها أصبحوا أمام احتمالين ال ثالث لهما. صحتها
  .عنهم تكون األحاديث المنكرة صادرة إما أن

  .هو مصدر تلك األحاديثالواقدي أن يكون أو 
حيث ينهل ويتتلمذ، فوجدوه       .. عندها توجهوا إلى مرجعين علميين آخرين للواقدي      

ا م الحديث النبوي ه      على علمين من أعال     قد تتلمذ بشكل مكثف     معمر وابن أبي       :م
  : أهماذين اإلمامين يتمثل في نقاطه نحو هالتوج ذئب، وسبب

ة  ا مرصودة وموثق ان مشهوران ورواياتهم ان ثقت ا إمام رز ،أنهم ن ف  ومن الممك
  .ميذهما الثقاتفاتر تالأحاديثهما بمراجعة دقيقة لدفاترهما ود

يح إجراء مسح شامل           ،ماأن الواقدي الزمهما وتلقى عنهما وروى عنه        وهذا ما يت
تم                    دها ي ه الثقات المعروفين، عن ائق زمالئ ه بوث ة مرويات م مقارن لروايته عنهما، ث

    .   اآتشاف درجته من ناحية الضبط والمصداقية
ديل   اد الجرح والتع ام نق د ق سح وق ك الم ة وذل ك العملي ة  ،بتل ك النتيج وا بتل فخرج

ارة التي           الدقيقة والصارمة، والتي لم تقم       ة الجب  أي وزن للعواطف والجهود العلمي
ل       م يقيموا أي وزن       وبذلها اإلمام الواقدي، ب ة الرجل االجتماع    ل ل     لمكان ة في مقاب  ي

  . النصالتأآد من موثوقية أهمية 
اقرة  اد العب ان هؤالء النق و–آ سبة  المجهول ل ألرآون ون بالن لمن يكتب عن العق

ول          يعتبرون تلك الرحالت نوعا    –العربي    من أنواع العبادة، وشرطا من شروط القب
اً              ، و واالتصال في السند   ه، أو بحث  هؤالء العلماء النقاد لم يرحلوا من أجل فتوى فقي

ق،               ل من أجل نص نبوي متصل موث ور، ب عن برآة إمام أو متصوف أو عابد مقب
صارمة، ال    ة ال ة العلمي دقيق والمقارن ب والت ارهم بالبحث والتنقي وا أعم ال أفن  رج

ة     رفهم إال المتخصصييع ي حنيف شهرة أب شهور آ يس بم ضهم ل م، وبع ي العل ن ف
ة  ة أبي حنيف ل إن لبعضهم موقف نقدي من رواي شافعي والحسن البصري، ب وال

   .والحسن البصري رحمهم اهللا جميعا
ضلهم  ف ابعين وأف ر من أشهر الت ذي يعتب صري ال م ،الحسن الب  وأصلحهم وأعلمه

ة،             ، وأقواهم وأزهدهم وأعبدهم وأحكمهم   ه في آتب الرجال مدهشة ورائع  وترجمت
اب المقدس لحج الناس إلى ضريحه،                   هذا اإلمام العظيم    والذي لوآان في أمة الكت

من   ه ض ه وحكم ت آلمات ره   وألدرج ولس وغي وة بب دس أس اب المق سن . الكت  الح
و         البصري ه وعل ه، رغم توثيق ول حديث  لم يشفع له تاريخه األبيض والجميل في قب
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ى      منزل ه فعل دما يوج ين، وعن رأس والع ى ال صري فعل سن الب ظ الح دما يع ه، عن ت
ين،    رأس والع ى ال ي فعل دما يفت ين، وعن رأس والع ى  ال م فعل دما يخطب ويعل وعن

إن   ،لكن عندما ينقل نصا نبويا منسوبا للنبي صلى اهللا عليه وسلم           الرأس والعين،     ف
ه        عبر نقطة تفتيش دقيقة للغاية    نقله ذلك ال بد أن يمر        تحت  ، وال بد من وضع وثائق

ق، أجل الحسن البصري الذي عده بعض         الصارم والدقي  مجهر علم الجرح والتعديل   
سلم                   م ي العلماء أفضل التابعين، والذي تتلمذ على يد أآثر من سبعين من الصحابة ل
سين       ة المدل من المجهر النقدي لعلم الجرح والتعديل، لقد وضع هذا العمالق في خان

رط في تمرير رواياتهم التصريح بالتحديث، بل حتى تصريحه بالتحديث لم الذين يشت
ستلمه   ،يخل من انتقاد مدفوع بحرص ال مثيل له على إبقاء النص النبوي نقياً       آي ت

  . األمة آما سلمه نبيها صلى اهللا عليه وسلم
ه ف سمعت أو حدثني    : قال الحسن البصري  إذا   ة  روايت دما يقول    مقبول ا عن ال  : ، أم ق
ذ،   رغم  . فروايته غير مقبولة   ،ن، أو عن فالن   فال هذه الترجمة البيضاء لهذا العلم الف

تهم  منإال أنه حسب المصطلح العلمي للجرح والتعديل قد وضع ضمن     ل رواي   ال تقب
  .ون بالسماع من أستاذتهمعندما ال يصرح

، ال وقبل أن أختم الحديث عن هذا المنهج الدقيق الذي يحتاج إلى بحوث أآثر توسعا       
ه   سه في ون نف ع أرآ اريء أي تهور أوق ذا، أود أن أآشف للق ى فصل صغير آه إل

ة              رز عضالته الكرتوني م، حيث حاول أن يب على أحد أعالم     عندما تصدى لهذا العل
  .التاريخ اإلسالمي هو ابن إسحاق

  
   بمحمد بن إسحاقجهل أرآون

ويين،           ا       ابن إسحاق بالنسبة ألرآون مزور للتاريخ والسيرة النب وال نستغرب ذلك م
ة المنحطة                 دام عثمان و   تهم األرآوني ل ال سلموا من آي م ي ل النبي     آل الصحابة ل ، ب

تن       صلى اهللا عليه وسلم نفسه     ، ولكن المؤلم في المسألة أن      لم يسلم من قلمه المن
 على تصوير    يرتاح ويريحنا معه، إنه يصر     يقول أنا أآفر بالقرآن والسنة ف      الرجل ال 

ا يصر                النفاق على أنه     منهج علمي حديث لم تأت به األوائل منذ أيام ابن سلول، آم
ال تثريب على أرآون لو أنه آان واضحا، فاإلنسان حر            ناقد، و على تسمية نفسه بال   

ي أن ي     ر ف ه، ح ؤمن ب ا ي س   فيم ن أن ي ر، ولك د أو يكف اريء ؤمن أو يلح تغفل الق
ش  أمر ي شة ف ة مزرآ ب علمي ه بعل سوق جهل صوص، ألنوي ل الل اك من به عم  هن

ضحايا  سطحيينال ون بمصطلحاته، هؤالء ال ستخفه أرآ سذج من سي ضحايا ال  وال
ر       د ال ؤرا تجي ا العربي ب ذا السطحي    يشكلون في عالمن ا، آه  يح الصفير في خوائه

الذي يتحدث عن أرآون وآأنه سيحملنا إلى القرن األربعين فيقول متحسرا على ابن 
داع          إن الثقاف  : (من إقصائيتنا وشراستنا   رشد   ذة لإلب سفة وناب ة للفل ة معادي  ة العربي

د تتلمذوا على        ونافرة من المبدعين ونافية لهم،  يهم ق ذين أشرَت إل ذاذ ال   فكل األف
سائدة     ة ال ة العربي ياق الثقاف ارج س دعون خ راٌد مب م أف ة فه ة اليوناني م ،الثقاف  وه

د الجابري ومطاع صفدي             يشبهون في عصرنا الحاضر محمد أرآون ومحمد عاب
سائدة من       طه حسين ومحمود أمينو ة ال ة العربي دون الثقاف العالم وأمثالهم فهم ينق



 ٣٦٢

وإال فأي خواء يعيشه شخص ال يفرق     )من خارجها داخلها ولكن بأدوات ومعارف
  : الخواء تفصح عن التالي وأرآون، إن قراءة مقاالت هؤالء بين الجابري

دعا فعليك                 د هؤالء البسطاء ومب ا عن ا استطعت من         لكي تكون عبقري أن تحشر م
و قلت     أتي بها بطريقة تستغلق     مصطلحات، وأن ت   عليهم، عندها ستصبح مبدعا، ول

ل التفاصيل         . أن األرض مخروطية الشكل    ه مث ففي التفاصيل    .. وال أدل على ما أقول
 في دراسته عن أرآون يقول أن         الفجاري. ديكمن الشيطان وينفضح الخواء، فهذا      

ه  ون"لدي در" أي أرآ أريخي، أي  الق ل اإلسالمي الت ة العق ات ال تاريخي ى إثب  ة عل
سنة،      خرافية وأسطورية  ات ال درة           مروي ه الق اريخي ليس ل ألن العقل اإلسالمي الت

يقدم نموذجا للجهل النقدي المرآب        " الفجاري"على النقد واقتصاره على النقل، و     
راث دون أن    راءة الت سهم بق وا أنف ذين ورط رب ال انيين الع د العلم وا أدوات عن  يع

اده، فيعقب على أرآون             ه التي استخدمها نق ه  ،التراث اإلسالمي نفسه وآليات  ال ألن
ـ           اريخي اإلسالمي ب ة   "اتهم العقل الت " في نظره   "ولكن ألن أرآون      " الال تاريخي

ا أنموذج الطبري واب        ،انتقائي في النماذج التي يقدمها آدليل على أطروحته        ن  وهم
اريخ اإلسالم  ة  إسحاق، فالت اذج نقدي دم نم اري ق ر الفج ي نظ ضل ي ف ة، أف  عمالق

  . آابن خلدونمنهما 
ول  اري"يق أريخي     ( :"١٤٩ - الفج المي الت ل اإلس ة العق ون ال تاريخي ت أرآ يثب

وهو محق   . التاريخ وعدم النظر إليه نظرة نقدية     " تحقيق"بتحديد عدم قدرته على     
.  عندما تجاهل ابن خلدون    عندما يعتمد لذلك الطبري وابن إسحاق، ولكن ليس محقاً        

د               فلذلك يندرج ضمن الدراسة االنتقائية، ألن العقل اإلسالمي التأريخي ال يتوقف عن
ستقيم من خالل دراسة النماذج المحدودة                  ه ال ي ذا من    . هذين المؤرخين آما أن وه

م                       راث بحك ة للت راءة الفكراني ه عن العقل اإلسالمي ضمن الق درج خطاب شأنه أن ي
دون   . إبراز فكرة مسبقة، هي فكرة ال تاريخية العقل اإلسالمي        نزوعها إلى    ابن خل ف

ق           رورة التحقي ى ض ا إل ين دع دي، ح اريخي التقلي ال ت ل ال ع العق ًا م ع معرفي قط
ار ه. واالعتب دون في مقدمت ن خل ول اب ه من ق ل الفجاري دليل م ينق ار إذا : (ث األخب

ادة وق    م أصول الع م تحك ل ول رد النق ى مج ا عل د فيه ة  اعتم سياسة وطبيع د ال واع
شاهد والحاضر                  ا بال ساني وال قيس الغائب منه العمران واألحوال في االجتماع اإلن
اد عن جادة الصدق                      دم والحي ة الق ور ومزل ا من العث ؤمن فيه . بالذاهب، فربما لم ي

وآثيرًا ما وقع للمؤرخين والمفسدين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع        
  )"يها على مجرد النقلالعتمادهم ف
على أرآون   في النقد للعقل التاريخي  هنا يقدم نفسه لقرائه على أنه متقدم         الفجاري

ا      ه المرآب  جهل دليله ونماذجه التي ساقها تكشف      االنتقائي، لكن    ا أآرر دائم : ، وآم
ر، فهم   ،ألمثلةل.. للنماذج..  العرب اتجهوا للتطبيق  لكي تكشفوا المفكرين  "  ال للتنظي

  . "ذة في بناء األحالم والقصور في الهواءأسات
اريخ                ال "الفجاري هنا يؤيد أرآون في آون عقلية الطبري وابن إسحاق في نقل الت

ة ة،  "تاريخي دوني ومزيف وذج الخل ى النم زه عل ائي لقف ون باالنتق ه يصف أرآ  لكن
ن هاء الذي فهو آمقلدي أرآون البل  ، لدى الفجاري  ، وهنا يتضح الجهل المرآب    الرائع
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شره ل تخفهم بح صطلحات ااس ه  لم ا ادهش ب ذا م ة، وه ة الحديث دون لعلمي ن خل  اب
ه،   ا م                الفجاري وأمثال ا فيه دون وم ه لمقدمة ابن خل ار     فبمجرد قراءت ن جمل وأفك

ام   ى ق ة، حت ة رائع ة    ب نقدي اط التالي ل النق ة، ولع ه بباله سليم ل ا  الت ي ال يعرفه  الت
سيرة            وحي وال رة ال ة الفجاري، والتي تعنى بفت هل المرآب     تكشف حجم الج     النبوي

  :  الفجاريالذي يعنيه
د حصيف، وفي          ون في مقدمته غيره في سرده ونقله      ابن خلد  ، فهو في المقدمة ناق

ل اريخي حاطب لي سرد الت دا من  ،ال ل هو قريب ج ة، ب ة علمي ه أي قيم يس لعمل  ل
 .رويات الكتاب المقدس

ا  ق الطبري وابن إسحا    ن سوى عالة على   ابن خلدون لم يك     من المؤرخين    وغيرهم
  .السابقين

ن إسحاق ري واب ع الطب وثيقي علمي يتمت نهج ت وق و بم ن متف ى اب دا عل دم ج متق
ر علمي، ودون    خلدون، فابن خلدون الذي جاء تاريخه سردا             تثبت ودون ذآر      غي

د فحص تأ           لوثيقة أو    يح للناق ة تت رة    ريخ مرجع أو إحال ده، نجد ابن       ه لتلك الفت  ونق
الم سوى             قدمان أنمو إسحاق والطبري ي   ذجا علميا رائعا لم يسبقهما أحد إليه في الع

ا    الرائعة    نماذج رواة الحديث النبوي، وسأسوق بعض ال      ر المسبوقة على      لهم وغي
 . بعد النقطة التاليةمستوى العالم آله، ولكن

اخ هالمي  " ١٦٥نقال عن نقد العقل "يقول أرآون    ا أن نأخذ    : (في انتف ينبغي علين
ل ابن إسحاق         باربعين االعت  ذ ذلك الوقت          ،تلك الحياة األسطورية لجي ذي راح من  ال
ةيحور في وينبغي أن ندرسها ضمن منظور  . شخص النبي وشخصيته التاريخي

أقصد مسائل اإلدراك العقالني  ،حد على مشاآل علم النفس التاريخيمنفتح إلى أبعد 
الي للماضي   ذا الهراء األرآوني   ) والخي اول شخصية   ه دقيق ابن    في تن المؤرخ ال

ه،                 دها ل إسحاق يفصح عن دخيلة ال تتمتع باحترام المنهج العلمي النقدي رغم تردي
ن          ة اب أي دراس لمنهجي ه، وإال ف ة عن التفكير نياب اريء ب ة الق احترام عقلي وال ب

ا                       –إسحاق   ر من ربع قرن أدرس فيه ة أآث  وقد أمضيت مع هذه الشخصية الدقيق
سيرة ا ه في ال ون  نصوصه ووثائق ه أرآ ذي يتهم ن إسحاق ال ة، فمن هو اب لنبوي
  بالتزوير والفجاري بالال تاريخية؟

 ابن إسحاق والسيرة باختصار
ة      العظيم المؤرخهذا    ، الذي ندين له بحفظ وثائق من السيرة النبوية غاية في األهمي

د  سطر واح ون ب شطبه أرآ ه  ،ي طب قبل ا ش اي" آم وريس بوآ ه "و" م روجي
ذا ودون م    ،"جارودي ة أو حتى وجهة نظر محترمة،               هك ررات علمي دى   ليس فب  ل
 صاحب نقد ما هو إسالمي، وإال فلو آان سوى اإليديلوجيا والضغينة ضد آل أرآون
ه                       ،علمي ا في التي دال من أن يلقين ة، ب سيرة النبوي  لبين لنا آيف زور ابن إسحاق ال

ورية التي آانت     بدال من أن يقول لنا أنه ال بد من دراسة الحياة األسط            .. مرة أخرى 
ه،       ة ل سابقة والالحق ة ال تحف بابن إسحاق، وأنه ال بد من دراسة الظروف التاريخي
ا                ه بعجزن ومطالب أسطورية تجعلنا نخرس ونناشد أرآون باهللا أن يكف فقد سلمنا ل
ة     ة النقدي ك المهم وم بتل ا أن يق ستطيع معن ه ال ي الم آل ب، وأن الع ك المطال عن تل
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ان اهللا   : (ي بأسئلة المالحدة الصبيانية عندما يقول أحدهم        التي تذآرن  ،الخرافية إذا آ
ا   )موجودا فليحرك هذه الصخرة من مكانها    أرآون بمطالبه التي يدرك قبل غيره أنه
ا آ   ي به ي يرم ات الت ين التالعب ه  هي ع ه ومواقف ع إيديلوجيت ساوق م ن ال يت ل م

  .المعلبة في فرنسا
د فرضها بتلك    لنعد إلى ابن إسحاق لنكشف حجم الغباء       األرآوني والتعمية التي يري

ب  ذة األسطورية المطال ة الف ك الشخصية التاريخي ى تل ا  . عل د دراسة قمت به فبع
ا جاءت في األحاديث الصحيحة           "بعنوان   ة      " السيرة النبوية آم قمت بدراسة نقدي

اب منفصل، سميته   رز الصحيح في آت د قمت بف سيرة، وق ات ال موسوعية لمروي
سيرة  صحيح موسوع  " ل     " ة ال ًا عشر     وهو يمث ات      تقريب الموسوعة، أي أن مروي

من مجموع المرويات، أما نصيب ابن إسحاق        % ٩٠السيرة الضعيفة قد تصل إلى      
ه أرآون             ات الصحيحة فشيء ال يعرف ات          ،في تلك المروي ه ال يتجاوز ثلث مروي  إن

ة       ر دق ذا الموضوع، وحتى أآون أآث ات   : البخاري وحده في ه ابن أقول أن مروي
ين،           ٩٤في السيرة بلغت حوالي       الصحيحة  إسحاق   ة أو روايت د أو تنقص رواي  تزي

اري     ات البخ ت مروي ا بلغ ين،   ٣٦٥بينم ة أو روايت نقص رواي د أو ت ي  تزي   ولعل
  :ألخص جهل أرآون بشخصية ابن إسحاق بالنقاط التالية

ن   د سبقه عروة ب سيرة، فق ات ال د في مروي يس هو المصدر الوحي ابن إسحاق ل
  .الزبير وغيره

ابن إسحاق لم يكن حاطب ليل آابن خلدون مع تقديري الكبير لنظرياته النقدية التي               
 .لم يطبق منها شيئا عند تناوله للسيرة

 – عدا المحدثين أي رواة الحديث  –صاحب منهج علمي سبق به العالم ابن إسحاق  
د تصفح سيرته، أ                   دامغ على جهل أرآون بمنهجه، فعن و سيرة ابن     وهي الدليل ال

ذآر       ،هشام التي هي ال بن إسحاق مع بعض اإلضافات            اد ت  نجد أن ابن      ، التي ال تك
ذي يجمع عشر                   دون ال إسحاق ال يروي رواية إال وذآر لنا مصدرها، عكس ابن خل

 .رخينؤ ال المين أحد القصاصهروايات دون تفصيل في سياق واحد، وآأن
ات   عبارات ابن إسحاق آانت من الدقة بحيث مكن ا      رز الرواي لدارسين لسيرته من ف
 :وفحصها دون عناء، وإليك أهم إحاالته العلمية

 .وهي عبارة يعبر بها عن سماعه ألستاذه الذي أخذ عنه تلك الوثيقة) حدثني(
ارة                ) ويسميه..  عن فالن ( ة وابن إسحاق يستخدم هذه العب وهي ما يسمى بالعنعن

د سمع من المصدر          عندما   ه     ال يكون ق ذا            ، أو حدث ذا الفالن، لكن ه شخص عن ه
الشخص قد ال يكون مرضيا عند النقاد، وإن آان مرضيا عند ابن إسحاق نفسه، لذا               

 تعفي صاحبها   "عن"يقوم باستخدام التعمية حتى ينفلت الوقوع بالكذب، ألن آلمة    
 .من تهمة الكذب

ه، أو حدثني من ال أتهم              ( ا     ) حدثني من أثق ب ى عل ابن إسحاق   وهي صفة يطلقه
ه ق ب وال  و رجل يث ه مجه ذا يبقي اد، ل د النق ول عن ل مجه ذا الرج ن ه ه، لك  ،بروايت

 .ويظهر صفته التي يؤمن هو بها دعما لروايته
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اك ال يستطيع الجزم بصحتها            ) بلغني عن فالن  ( ا وهن  ،ويعبر بها عن أخبار من هن
 . ألنها روايات عادة مختلطة يصعب فرزها،وال يجازف بذآر أسماء أصحابها

 ) عن فالن(وهي تشبه آثير )  فالنقال(
د مصدرها وهي                   ) قال ابن إسحاق   ( ار تنامت إلى ابن إسحاق دون تحدي وهي أخب

     .التي تسمى بالغات ابن إسحاق وهي دون سند
  

  النقاد وابن إسحاق
ام ابن          ،قبل أن يخلق أرآون والمستشرقون المتعصبون         اد الحديث اإلم  أخضع نق

د وثإسحاق لفحص دقيق ك، وق ام مال اد عدا اإلم ه النق ا شحناء ،ق ان بينهم د آ  فق
شدة           بسبب نقد ابن إسحاق لمالك، وهي عادة ما تكون بين األقران، وتكون مرآزة ب

د             بين شخصين اثنين ال     يشارآهما فيه أحد، لكن العلماء لم يوثقوه على اإلطالق، لق
م يسمع    اتهموه بتهمة التدليس مع توثيقه، أي أنهم عابوا عليه قوله عن      شخص ل

ل       : (ولذا قال الناقد اإلمام   ) عن: (منه دلس إال أن          : أحمد بن حنب ان ابن إسحاق ي آ
ال             ان سماع ق ال           : آتاب إبراهيم بن سعد إذا آ م يكن ق ال   : حدثنى ، وإذا ل  رواة  -ق

  ) ٥٧٢٥ -التهذيبين  
  خالصة نقدية في مرويات ابن إسحاق

ال الحافظ ابن              مما سبق يتبين أن خالصة رأي النقاد في ابن           ا ق ه آم إسحاق هو أن
و بكر المطلبي                (: ٤٦٧ –حجر في تقريب التهذيب        سار أب محمد بن إسحاق بن ي

وهذه الخالصة مؤداها،   ،  )موالهم المدني، نزيل العراق إمام المغازي صدوق يدلس       
 صدوق، وهي رتبة متوسطة غير ضعيفة، لكنها ال ترقى إلى درجة الثقة،           أن الرجل 

.. قال فالن.. عن فالن: ( في آل عباراته وإحاالته السابقة وهي ال يقبلآما أن حديثه
ه وهي   لتتبقى إحالة ) قال ابن إسحاق  .. بلغني  )حدثني  (: واحدة فقط تقبل فيها روايت

ة   : (وحتى هذه ال تقبل عندما يقول       ه        .. حدثني الثق أو حدثني   .. أو حدثني من أثق ب
ا تصريح        . )من ال أتهم   ارة فيه ا          ألن هذه العب شيخ هن دليس، لكن ال سماع دون ت  بال

ه ضعيف                    د ابن إسحاق، لكن مجهول، وال بد من آشف شخصيته، فقد يكون ثقة عن
ا        د اهللا بن عباس              : (عند غيره، آما في نموذجين هم د اهللا بن عبي ) الحسين بن عب

ا في              ) محمد بن أبي محمد   (و فهو يوثقهما في رواية دون ذآر اإلسم، ويصرح بهم
ة ابن    إذا فال ت  .آر اإلسم، واألول ضعيف واآلخر مجهولموضع آخر مع ذ    ل رواي قب
  :إسحاق إال بشروط

  .استخدام أسلوب التصريح بالسماع
 .أن يكون شيخه مصرحا باسمه وثقة

 .أن يكون السند متصال حتى النبي صلى اهللا عليه وسلم
 . أن يتجاوز بقية السند الفحص العلمي الدقيق

ا، ال  ر موثق ون األم ى يك وذجين  وحت وق نم ة، أس ون الهالمي ة أرآ ى طريق  عل
دون       " غزوة أحد "لموضوع واحد هو     اريخ ابن خل ج اآلخر   وذم  والن ،أحدهما من ت

  . أرآون والفجاري النقدية وأآاذيبآشف أوهاممن سيرة ابن إسحاق حتى أ
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  . في غزوة أحدنموذج ابن خلدون العشوائي
ه السالم   "لما سار   ( :٤٣٤ – ٢ابن خلدون   يقول   ة وأحد انخزل        "  علي ين المدين ب

ة، و سلك    ه في المقام ة رأي اس مغاضبا لمخالف ي في ثلث الن ن أب د اهللا ب ه عب عن
ة،             و خثيمة           و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرة بني حارث ين الحوائط وأب مر ب

د سرحت                           ل، وق زل الشعب من أحد مستندا إلى الجب ه حتى ن من بني حارثة يدل ب
في زروع المسلمين، وتهيأ للقتال في سبعمائة فيهم خمسون  قريش الظهر والكراع    

ر من بني عمرو بن  د اهللا بن جبي اة عب ى الرم ا، وأمر عل فارسا و خمسون رامي
أتوا  ئال ي ل ل ضحون بالنب يش ين ف الج بهم خل وات، ورت و خ وف واألوس أخ ع
دار، وأجاز           د ال  المسلمين من خلفهم، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير من بني عب
يومئذ سمرة بن جندب الفزاري ورافع بن خديج من بني حارثة في الرماة  وسنهما   

   .خمسة عشر عاما
د  :بن النجار   لك امن بني م   وورد أسامة بن زيد وعبد اهللا بن عمر بن الخطاب،       زي

ة        ر،      :بن ثابت وعمرو بن حرام، ومن بني حارث راء بن عازب و أسيد بن ظهي   الب
ذ أربعة              رد عرابة بن أوس و زيد بن      و يعهم يومئ  أرقم و أبا سعيد الخدري سن جم

ا سرتهم    .عشر عام ى مي د، وعل ن الولي د ب ل خال ة الخي ى ميمن ريش عل ت ق  وجعل
ة سماك بن                          ه إلى أبي دجان ه السالم سيفه بحق عكرمة بن أبي جهل، وأعطى علي
خرشة من بني ساعدة، وآان شجاعا بطال يختال عند الحرب، وآان مع قريش ذلك               

بن النعمان   أبو عامر عبد عمرو بن صيفي مالك     ة  كالد حنظلة غسيل المالئ   اليوم و 
ه    ب علي اء اإلسالم غل ا ج سك، فلم د ترهب و تن ة ق ي الجاهلي ان ف ة، وآ ي طليع ف

د قريش      ، مع الكفار  ًاالشقاء وفر إلى مكة في رجال من األوس، وشهد أحد           وآان يع
:  ولما ناداهم و عرفوه قالوا في انحراف األوس إليه لما أنه سيدهم فلم يصدق ظنه،         

   .ال أنعم اهللا لك علينا يا فاسق
أبلى يومئذ حمزة وطلحة وشيبة وأبو دجانة والنضر        ، و ن قتاال شديدا  فقاتل المسلمو 

دبرين، واشتد   ر م ين غي صار مقبل الء شديدا، وأصيب جماعة من األن ن أنس ب ب
اة عن مراآزهم           د       وآر    ،القتال، وانهزم قريش أوال، فخلت الرم رة وق المشرآون آ

اة، فانكشف المسلمون واستشهد منهم من أآرمه اهللا، ووصل                     فقدوا متابعة الرم
واء                  العدو إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، و قاتل مصعب بن عمير صاحب الل
دونه حتى قتل، وجرح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في وجهه و آسرت رباعيته 

ة بن              اليمنى السفلى بحجر وهشمت      ولى ذلك عتب البيضة في رأسه، يقال إن الذي ت
ه                   ة الغسيل على أبي سفيان ليقتل  ،أبي وقاص وعمرو بن قميئة الليثي، وشد حنظل

أخبر رسول اهللا              ا ف ان جنب ه، وآ فاعترضه شداد بن األسود الليثي من شعوب فقتل
  .صلى اهللا عليه و سلم أن المالئكة غسلته

ه و سلم حتى سقط من بعض حفر                 و أآبت الحجارة على رسول اهللا        صلى اهللا علي
دم من جرحه مالك بن            ،هناك ام، ومص ال  فأخذ علي بيده، واحتضنه طلحة حتى ق

 المغفر في وجهه صلى اهللا        سنان الخدري والد أبي سعيد، ونشبت حلقتان من حلق        
ه و دة بن الجراح،،سلمعلي و عبي ا أب اه فصار أ فانتزعهم درت ثنيت هتم، ولحق  فن
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وا          المشرآو ه نفر من المسلمين فقتل ه و سلم، وآر دون ن رسول اهللا صلى اهللا علي
ض  ى أجه ة حت ل طلح م قات سكن، ث ن ال د ب ن يزي ار ب رهم عم ان آخ م، وآ آله

ه و        المشرآون وأبو    ل فال        دجانة يلي النبي صلى اهللا علي ه النب سلم بظهره وتقع في
ادة ابن النعمان من بني ظفر فرجع وهي                   و يتحرك، ه    أصيبت عين قت ،  على وجنت

  .آانت أحسن عينيهفردها عليه السالم بيده فصحت و
الوا             د دهشوا وق ل رسول   : و انتهى النضر بن أنس إلى جماعة من الصحابة وق قت

ا      فقال فما تصنعون في الحياة بعده     . اهللا صلى اهللا عليه وسلم     ؟ قوموا فموتوا على م
عون ضربة وجرح يومئذ ثم استقبل الناس و قاتل حتى قتل، ووجد به سب. مات عليه

ل حمزة                      ا وقت ه، فعرج منه عبد الرحمن بن عوف عشرين جراحة بعضها في رجل
آان قد  ، و عم النبي صلى اهللا عليه وسلم قتله وحشي مولى جبير بن مطعم بن عدي             

ه من حيث ال               ،جاعله على ذلك بعتقه    اه بحربت  فرآه يبارز سباع بن عبد العزى فرم
   .يشعر فقتله

ل مصعب بن          . أال أن محمدا قد قتل     :نادى الشيطان و د قت ان ق  ألن عمرو بن قميئة آ
ضربته أم عمارة نسيبة بنت آعب بن     ، و عمير يظن أنه النبي صلى اهللا عليه و سلم        
ه   ا بدرعي وفي منه ازن ضربات فت ي م ا ،أب سلمون لم ابه و وخشي الم وا  أص وهن

شيطان شاعر من بني سلمة عرف رس،لصريخ ال ك ال ن مال م إن آعب ب  اهللا ول ث
ه      رسول ا ، فنادى بأعلى صوته يبشر الناس و      سلمصلى اهللا عليه و    هللا صلى اهللا علي

   .أنصت: سلم يقول لهو
ه المسلمون و اجتمع علي شعبف ه نحو ال ي نهضوا مع ر وعل ر وعم و بك يهم أب ، ف

 ،أدرآه أبي بن خلف في الشعب      ، و الحرث بن الصمة األنصاري و غيرهم     والزبير و 
ه        ، و يه و سلم الحربة من الحرث بن الصمة          فتناول صلى اهللا عل    ا في عنق ه به طعن

ا بك من بأس    :قال له المشرآون، وفكر أبي منهزما  ال !  م و بصق علي    : فق واهللا ل
آان صلى اهللا عليه و سلم قد توعده بالقتل فمات عدو اهللا بسرف مرجعهم    لقتلني، و 
ة ى مك اء   ،إل لم بالم ه و س ي رسول اهللا صلى اهللا علي اء عل م ج ه و  ث سل وجه فغ

ودا و   ، ونهض فاستوى على صخرة من الجبل    هللا غفر ا حانت الصالة فصلى بهم قع
ة و   } ين تولوا منكم يوم التقى الجمعان     إن الذ {: للمنهزمين من المسلمين و نزل     اآلي

  آان منهم عثمان بن عفان و عثمان بن أبي عقبة األنصاري
ر      عبد اهللا  في ذلك اليوم حمزة آما ذآرناه و     استشهدو بن جحش و مصعب بن عمي

ه و سلم أن           خمسة و ستين معظمهم من األنصار و      في   أمر رسول اهللا صلى اهللا علي
ضاجعهم  ي م ابهم ف دمائهم و ثي دفنوا ب سلوا وي م يغ يهم ول صل عل م ي ن ، ول ل م قت

ان والمشرآين ا د ثن نهم الولي ن هشام وعشرون م ن العاص ب وب ي أب ن أب ة ب  أمي
رة و      حذيفة بن المغيرة وهشام بن       د اهللا           أبي حذيفة بن المغي و عزة عمرو بن عب أب

ه، و            بن ج  در فمن علي وم ب ه             مح و آان أسر ي داء على أن ال يعين علي ه بال ف ، أطلق
ه                    فنقض العهد و   ه و سلم بضرب عنق أسر يوم أحد و أمر رسول اهللا صلى اهللا علي

 سفيان  صعد أبوو .أبي بن خلف قتله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده        ، و صبرا
ول اهللا   ى رس ل عل ى أط ل حت أعلى   الجب ادى ب لم وأصحابه ون ه وس  صلى اهللا علي
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 موعدآم  :هو يقولانصرف و و اعل هبل.. يوم أحد بيوم بدر.. سجال الحرب: صوته
نكم         :فقال عليه السالم   .العام القابل  ا و بي م سار المشرآون إلى         .قولوا له هو بينن ث

د و     ، و سلم على حمزة      وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه      و ،مكة صواحبها   وآانت هن
ا رأى ذلك في حمزة             ، فالآتها ولم تسغها، و    بقرن عن آبده  قد جدعنه و   ه لم ال إن يق

ه       رجع رسول ، و لئن أظفرني اهللا بقريش ألمثلن بثالثين منهم      :قال  اهللا صلى اهللا علي
ال لعلي      ، و أصحابه إلى المدينة  و سلم و   ه ق ا مثل       :يقال إن ا   ال يصيب المشرآون من ه

  )حتى يفتح اهللا علينا
ارع لكن         ،هذا السياق الجميل الذي يرحل بالمشاعر ويفتن القلب         أسلوب قصصي ب

ة       شوائية جميل ع بع ل، جم ه حاطب لي ان في دون آ ن خل ه، ألن اب ة ل ة علمي ال قيم
 والسؤال هنا أين    . مع مكذوبة، وساقها بأسلوب مدهش     قصصا صحيحة مع ضعيفة   

نة مع نص قصير جدا أسوقه من سيرة ابن إسحاق ال الفجاري من هذا السياق مقار
  .يتجاوز الصفحة

  
  .دقة ابن إسحاق العلميةل نموذج 

 حول غزوة أحد أقصر من سياق ابن خلدون،  الذي يرويه ابن إسحاقالتاليالسياق 
ات ل معلوم ة  ،وأق ضيحة علمي ل ف يله تمث ن تفاص ضيحة    لك اري، ف ون والفج ألرآ

ا رواه            من على ما تبقى لديهما   قضي  ت ة جزء مم ة، فبمقارن  مصداقية وحياء وعلمي
راث    ين ، مع ما ساقه ابن خلدون حول غزوة أحد    إسحاق ابن د للت كشف مستوى النق

رب  انيين الع د العلم ات ت   .عن ذه الرواي ة أن ه ع مالحظ ات   م ن مروي زءا م ل ج مث
ا من أجل             الغزوة، اقتصرت عليها     د رقمته خشية اإلطالة، ولكنها تفي بالغرض، وق

 يقول ابن إسحاق في سيرته        .يتضح مرادي من إيراد النص آدليل على ما أقول        ن  أ
)٣٠١:(    
ا  : أنه آان يقول    ،صالح بن آيسان عمن حدثه عن سعد بن أبي وقاص          حدثني -١  م

إن آان ما علمت     ، و حرصت على قتل أحد ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص           
ه       ، و سيء الخلق مبغضا في قومه       اني من د آف اشتد غضب اهللا     : ول رسول اهللا   ق لق

 فبينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم في الشعب معه           ،على من دمى وجه رسوله    
ال رسول اهللا          إذ علت   ،أولئك النفر من أصحابه    ل فق ة على الجب ه ال ينبغي   :  عالي إن

رهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم عن فقاتل عمر بن الخطاب و. لهم أن يعلونا
ا         ن، و الجبل ل ليعلوه دن     ، و هض رسول اهللا إلى الصخرة من الجب د ب ان ق  و ظاهر    ،آ

ه طلحة بن عبي          ، فلما ذهب لينهض لم يستطع     ،رسول اهللا بين درعين    د  فجلس تحت
  .اهللا فنهض به حتى استوى عليها

أخبرنا عبد اهللا بن الحسن الحراني قال حدثنا النفيلي قال نا محمد بن سلمة عن                 -٢
د   حدثني يحيى بن عباد بن عبد اهللا بن الزبير عنمحمد بن اسحاق قال      أبيه عن عب

ال     ه و سلم يقول           سمعت رسو   : اهللا بن الزبير ق  .أوجب طلحة   : ل اهللا صلى اهللا علي
قد آان الناس انهزموا عن رسول اهللا حتى انتهى          ، و حين صنع ما صنع برسول اهللا     

ة بن           و فر  ،بعضهم إلى المنقا دون األعوص     ان وعقب سعد   عثمان و    عثمان بن عف
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وا الجلعب                  ة    "بن عثمان رجالن من األنصار ثم من بني زريق حتى بلغ جبال بناحي
ة ا"المدين ه ثالث اموا ب ال ، فأق ه و سلم فق ى رسول اهللا صلى اهللا علي وا إل م رجع  ث

  .لقد ذهبتم فيها عريضة : - )فيما زعموا( – رسول اهللا
لنفيلي قال نا محمد بن سلمة عن        أخبرنا عبد اهللا بن الحسن الحراني قال حدثنا ا         -٣

 حنظلة عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن       محمد بن اسحاق قال حدثني عاصم بن        
ا  ، أنه التقى هو و أبو سفيان بن حرب   :بن أبي عامر أخي بني عمرو بن عوف         فلم
ود  ن األس داد ب ة رآه ش تعاله حنظل ه  ، واس ال ل ان يق ن شعوب"آ ا  "اب د عال أب  ق

ه فضربه شد،سفيان ال رسول اهللاد فقتل ة ـ       : ، فق ان صاحبكم ـ يعني حنظل إن آ
هو جنب حين خرج و: له ما شأنه ؟ فسئلت صاحبته فقالتلتغسله المالئكة فسلوا أه

  .لذلك غسلته المالئكة: فقال رسول اهللا. سمع الهائعة
مد بن سلمة عن     أخبرنا عبد اهللا بن الحسن الحراني قال حدثنا النفيلي قال نا مح            -٤
ة        : حمد بن اسحاق قال   م د بنت عتب ا حدثني صالح بن آيسان         (  و قد وقفت هن ) آم
القتلى من أصحا             و ثلن ب ا يم ه و          النسوة الالتي آن معه ب رسول اهللا صلى اهللا علي

د   أنفهم  حتى اتخذت هند من آذان الرجال و نفاُأليجدعن اآلذان و  .. سلم خدما و قالئ
ا ، وعمقرطتها وحشيا بن مطمها وقالئدها و أعطت خد و  ،بقرت عن آبد حمزة فالآته

قالت   صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها و       ثم علت على   ،فلم تستطع أن تسيغها   
  :ب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلممن الشعر حين ظفروا بما أصابوا من أصحا

  نحن جزيناآم بيوم بدر
  :د بن المطلب بن عبد مناف فقالتفأجابتها هند بنت أثاثة بن عبا

  بعد بدر بدر وخزيت في
ا سفيان حين أراد اإلنص     م أن أب أعلى صوته    ث م صرخ ب ل ث أنعمت : راف عال الجب

در      ، إن الحرب سجال   ،فعال وم ب وم بي ل أي ظهر دينك        أ..  ي ا .عل هب ل رسول اهللا   فق
ه   ه : لعمر رحمة اهللا علي م فأجب ة و  .. ال سواء ..اهللا أعلى و أجل : ق ا في الجن  قتالن

ال      فلما أج   .قتالآم في النار   ا سفيان ق ا عمر       : اب أب م إلي ي ه رسول اهللا      . هل ال ل : فق
دا ؟   أنشدك: ما شأنه ؟ فقال له أبو سفيان    : فانطلق فقال . ائته ا محم  اهللا يا عمر أقتلن
ة        فأنت و : قال. إنه ليسمع آالمك اآلن   ، و اللهم ال : قال اهللا أصدق عندي من ابن قميئ
ة       -. وأبر دا   :  لقول ابن قميئ ادى    - قتلت محم م ن و سفيان     ث تالآم     :  أب ان في ق ه آ إن
و سفيان   ما أمرت و ال نهيت، وما سخطت، واهللا ما رضيت و   مثل ، و لما انصرف أب

   .إن موعدآم بدر العام القادم: ومن معه نادى
ال رسول اهللا لرجل من أصحابه ل : فق م: ق ا و بينك موعدا،نع م بعث ، هي بينن  ث

ه و سلم علي بن أبي            رسول اهللا صلى اهللا       ال   علي وم   اخرج ف   : طالب فق ر الق  ،ي أث
إنهم      فإن آانوا قد جنبوا الخيل و     .. فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون     ل ف امتطوا اإلب

ة      ، و إن رآبوا الخيل و     يريدون مكة  دون المدين ذي نفسي    ، و ساقوا اإلبل فإنهم يري ال
ا  يهم فيه يرن إل ا ألس ئن أرادوه ده ل اجزنهم،بي م ألن ه  . ث ة اهللا علي ي رحم ال عل  :ق
امتطوا اإلبل ووجهوا إلى ، فلما جنبوا الخيل وفخرجت في أثرهم أنظر ماذا يصنعون
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ه و        مكة أقبلت أصيح ما أستطيع أن أآتم ما أمر          ،سلم ني به رسول اهللا صلى اهللا علي
  .ح إذ رأيتهم انصرفوا عن المدينةلما بي من الفر

مد بن سلمة عن     ا مح أخبرنا عبد اهللا بن الحسن الحراني قال حدثنا النفيلي قال ن           -٥
ا حدثني محمد بن       : محمد بن اسحاق قال    ال رسول اهللا آم و فرغ الناس لقتالهم فق

من رجل ينظر لي     : بن صعصعة المازني أخو بني النجار  عبد اهللا بن عبد الرحمن   
اء أو                   ال  ؟  في األموات   ما فعل سعد بن الربيع أخو الحارث بن الخزرج في األحي فق

 فنظر فوجده جريحا في القتلى   .ظر لك يا رسول اهللا بما فعل      أنا أن : رجل من األنصار  
اء أنت أم في األموات    إن رسول اهللا أمرني أن أنظر له أفي األ         : ، فقال فيه رمق  . حي

أب  ،فأنا في األموات   : قال ه             ف ع       : لغ رسول اهللا عني السالم و قل ل أن سعد بن الربي
إن : ، وقل قومك عني السالمأبلغ و،جزاك اهللا عنا خير ما جزى نبيا عن أمته: يقول

نكم عين                :سعد بن الربيع يقول لكم     يكم و م  أنه ال عذر لكم عند اهللا أن يخلص إلى نب
ه               .تطرف م أبرح حتى مات رحمة اهللا علي م ل ره         ، ث ه خب  ، فجئت رسول اهللا فأخبرت

وادي     ، يلتمس حمزة بن عبد المطلب     )فيما بلغني  (فخرج رسول اهللا      فوجده ببطن ال
  . ومثل به و جدع أنفه و أذناهه عن آبدهقد بقر بطن

أخبرنا عبد اهللا بن الحسن الحراني قال حدثنا النفيلي قال نا محمد بن سلمة عن                 -٦
ه و  محمد بن اسحاق قال حدثني محمد جعفر بن الزبير أن رسول اهللا صلى اهللا                علي

ا غيب           : سلم قال حين رأى ما رأى      ه لوال أن تحزن صفية أو تكون سنة من بعدي م ، ت
  .لترآته حتى يكون في بطون السباع و حواصل الطيرو

  
  مكمن دقة ابن إسحاق

دون          ر السياق الماضي يحتوي قدرا من المعلومات أقل مما أورده ابن خل ه   بكثي ، لكن
ادر  وثيقي الن الثراء الت ز ب م    مكتن ستوى األم ى م ه عل ل ل ذي ال مثي ل ال ا، ب  تاريخي

ائ       ،  األخرى ا فعل       فابن إسحاق لم يدمج تلك الوث ق قي سياق واحد دون فواصل آم
ا اليشتهي                ستبعد م ا يشتهي وي ا فعل ابن       ابن خلدون، ولم ينتق من الروايات م  آم

ا          خلدون اء المراجع األقوى وجعله ان  .  للقصة األجمل واألثرى      ، ولم يتهور بانتق آ
  :ها آما استلمها دون حذف أو إضافة يحتفظ بوثائقها لمن بعده، ويسلمابن إسحاق

م يقل      لو تأملناه فيها لوجدناه     "١" رقم   ثيقةالو - ا  ل ل صر    "عن : "فيه ح بأخذ   ، ب
سان، وصالح            ويحيلنا إليه  الوثيقة عن مرجع محدد أخذ     ، وهو أستاذه صالح بن آي

ديل، يلخصها المؤرخان                   اد الجرح والتع ول نق ا على قب له ترجمة عظيمة حاز فيه
الي       ة ثبت   :  يقول ابن حجر     : الذهبي وابن حجر بالت ه  ثق ذهبي   .  فقي ة  : ويقول ال ثق

   .٢٨٨٤ رقم - رواة التهذيبين  – والمرؤة جامع للفقه والحديث 
ا   إنه  .. لكن هل يكتفي ابن إسحاق بهذا األستاذ الثقة والمرجع الموثوق؟ ال           يكشف لن

 حدثني صالح بن آيسان عمن   :عن مرجع صالح بن آيسان بكل أمانة ودقة، فيقول  
  . حدثه عن سعد بن أبي وقاص

ه يعرف آيف           وهنا تتجلى الدقة واألمانة التي ال يعرفها أرآون في ابن إسحاق، لكن
ذا المجهول روى عن                 . ه ويتهمه يشتم إن مرجع ابن آيسان هو رجل مجهول، وه
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م تفلح في                . شاهد عيان هو سعد بن أبي وقاص          ان هذه ل لكن لألسف شهادة العي
  . هذه واحدة.  آيسانتمرير النص، نظرا لجهالتنا بالواسطة بين سعد وابن

ا ال    - م     فإذا تأملن ة رق ا على مرجع آخر، فيقول            ٢وثيق  :، لوجدنا ابن إسحاق يحيلن
ال                    ر ق د اهللا بن الزبي ه عن عب ر عن أبي : حدثني يحيى بن عباد بن عبد اهللا بن الزبي

ا صنع        . أوجب طلحة   : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول           حين صنع م
ا             برسول اهللا، وقد آان     الناس انهزموا عن رسول اهللا حتى انتهى بعضهم إلى المنق

ة بن عثمان وسعد بن عثمان رجالن                      دون األعوص، و فر عثمان بن عفان وعقب
ه   " جبال بناحية المدينة  "من األنصار ثم من بني زريق حتى بلغوا الجلعب           فأقاموا ب

ول     ال رس لم فق ه و س ول اهللا صلى اهللا علي ى رس وا إل م رجع ا، ث ا  (– اهللا ثالث فيم
  .لقد ذهبتم فيها عريضة : -) زعموا
الوثيقة الثانية مؤشر على مستوى األمانة العلمية التي يتمتع بها ابن إسحاق      وهذه  

سمح      م ي ك ل ع ذل سه، وم سابق نف دث عن الموضوع ال ي تتح ه اهللا، فه ن رحم اب
حاق  ن       إس ل اب ا فع د آم ياق واح ى س د أو حت ند واح ي س صين ف دمج الن سه ب لنف

بل يحيلنا على مصدر الوثيقة التي تلقاها عن شيخه يحيى بن عباد، ويحيى دون، خل
هذا ثقة حسب ترجمته عند نقاد الجرح والتعديل، وهو قد تلقاها من جده الصحابي           

د نزاهة ابن إسحاق                 . عبد اهللا بن الزبير    ذي يؤآ ة، وال لكن المدهش في هذه الوثيق
ات،               ودقته في نقل الوثائق، وأمانته التي ال       ر مؤرخي هذه األمة الثق وفر في غي  تت

ين القوسين، أي آلمة                ا  (: ولم تعرفها الدنيا من قبل فهو الكلمة التي وضعتها ب فيم
ذا المؤرخ العظيم                  ) زعموا  وهي رد على تهورات أرآون وسخافاته في تصوير ه
  .آمزور

وي الوثيقة ابن إسحاق ير..: لنتأمل العبارة من جديد ؟)فيما زعموا(ماذا تعني آلمة 
ت ذاتخ ) رجعوا(متصلة إلى عبد اهللا الزبير بن العوام، فلما وصلت القصة إلى آلمة             

 ابن  ه الكلمة البن الزبير، وفجأة يسلطالوثيقة منحى مختلفًا تماما، فالسياق حتى هذ  
سيرة،                آواشفإسحاق   اريخ اإلسالمي وال  ضوئية تكشف تلصص أرآون على الت

أرآون   وبالتالي تسلط الضؤ على بال     ا يقضي على       هة المعجبين ب ه، آم دين ل  والمقل
:  يقول ابن إسحاق .أآذوبة أرآون حول المحيط األسطوري الذي يحف بابن إسحاق        

 -) فيما زعموا (–ثم رجعوا إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا " 
  ."لقد ذهبتم فيها عريضة: 

ا زعموا      ا          إن آلمة فيم وم بفرز آامل لم أتي من               تق ا ي ا، وتفصل م ا قبله دها عم بع
السياق عن أوله، فهما وثيقتان في سياق واحد، على طريقة ابن إسحاق والطبري               

دون،        والمحدثين والرواة الثقات،   ا زعموا   ( فكلمة     ال على طريق ابن خل تعني  ) فيم
  :أمورا ثالثة خطيرة على مستوى التوثيق العلمي هي

 .هو موثق بسند قوي متصل ابن الزبير روى الخبر األول وأن
ا عن    ه تمام م عزل سياق ت ي ال لم ف ه وس ي صلى اهللا علي سوب للنب ول المن  أن الق
م                   الحدث السابق وثائقيا، وإن آان يتالحم به من ناحية السياق، لكن ابن إسحاق، ل
ا أو حتى ضعيفا، وال              ه سندا قوي م يجد ل ه، وهو ل يحلنا فيه على مرجع يستند علي
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اإلطالق أن يرآب له سندا، لذا اتجه إلى توثيق مرجعيته للحديث            يسمح لنفسه على    
ا زعموا   (: النبوي، ال إلى توثيق الحديث نفسه، وذلك بالجملة االعتراضية          أي ) فيم

ى علمي وسمعي من المحيط   ا إل ا نم اريينفيم رواة واإلخب ن دون العلمي وال ، لك
 .تحديد

اة تنسف أآذوبة أرآون حول ال  ) فيما زعموا (إن آلمة    ة المحيطة ابن    األسطوري حي
ك ه المتهال ي قول حاق ف اة  : (إس ك الحي ار تل ين االعتب ذ بع ا أن نأخ ي علين ينبغ

ذ ذلك الوقت يحور في شخص النبي                        ذي راح من األسطورية لجيل ابن إسحاق، ال
د حد على                   . وشخصيته التاريخية  وينبغي أن ندرسها ضمن منظور منفتح إلى أبع

  )، أقصد مسائل اإلدراك العقالني والخيالي للماضيمشاآل علم النفس التاريخي
 بالمصطلحات دون أن تعي ما تتحدث ه الكلمات تفصح عن شخصية مهووسةإن هذ

عنه وتتصدى له، وآأن أرآون يحسب أنه وبمجرد قوله للقاري أنه ال بد أن نعرض 
ذا            ه به وف يخيف اريخي، س نفس الت م ال ى عل طورية عل حاق األس ن إس ة اب حقب

صط ن        ،لحالم ه الب ه اتهامات ن خالل رر م ذي يم اطيس ال ه المغن سلم لتنويم  فيست
ه سيمارس            ،إسحاق  بأنه يزور شخصية النبي صلى اهللا عليه وسلم، ظن أرآون أن

شعوذته علينا فننساق معه في آيل االتهامات البن إسحاق معه ونحن نغمض أعيننا 
  .عن وثائق ابن إسحاق ودقته
 عن جهل موحش يعيشه أرآون مع تراث السيرة، وإال        إن الوثيقة وما بعدها تكشف    

ان ابن إسحاق مزو         سياق              لو آ دمج مع ال را ومحورا لسمح للحديث النبوي أن ين
ال        ه و سلم                 : " وسنده، لكن ابن إسحاق ق وا إلى رسول اهللا صلى اهللا علي م رجع ث

ال رسول اهللا  وا (–فق ا زعم ضة : -) فيم ا عري تم فيه د ذهب أين التحوير ي." لق ا ف
ا                أرآون، إنني ال أراه إال في رأسك وإيديلوجيتك العمياء المهووسة بالتعصب لكل م

ادي اإلسالم ذي ي . يع ا ال ن إسحاق، وم دين اب ي ت ك الت ن وثائق نفس أي م ال ه عل نفث
  :أما. ..التاريخي في روعك

حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن  : يقول فيها ابن إسحاقفيها  و  ٣ الوثيقة رقم    -
قصة أخرى يحيلنا فيها ابن إسحاق إلى مرجع هو تاريخيا وعلميا .. .ن لبيد محمود ب 

اني    .. أقوى منه  وهو عاصم بن عمر بن قتادة، والذي يقول عنه ابن سعد الرجل الث
سيرة،             : (في توثيق السيرة بعد ابن إسحاق      ازي وال م بالمغ ه عل م ول ة للعل آان راوي

ز أن يجلس في مسجد دم  د العزي ن عب ر ب ره عم ازي أم اس بالمغ شق فيحدث الن
ا        ر الحديث عالم ة آثي ان ثق ، ٤٧ - ٥ تهذيب التهذيب   -ومناقب الصحابة ففعل، وآ

اد       ة النق ، ومع ذلك ال يعفي ابن إسحاق      )وقول ابن سعد هذا ال يختلف عن حكم بقي
ذي         نفس د       ه من سؤال مرجعه عاصم بن عمر ال د بعي ه إلى صحابي صغير ول  يحيل

  .ندوهنا يقف الس. المعرآة
آما حدثني   (و قد وقفت هند بنت عتبة         " وفيها يقول ابن إسحاق   : الوثيقة الرابعة  -

وهنا يعود بنا ابن إسحاق إلى        " إلخ  ....والنسوة الالتي آن معها   ) صالح بن آيسان  
سند الوثيقة األولى لكن مع جودة أقل، فالثقة ابن آيسان هذه المرة لم يحلنا إلى أي              

 مع األولى   بن إسحاق العلمية، فهو لم يدمج الوثيقة الرابعة       مرجع، وهنا نجد أمانة ا    
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ا حسب           "غزوة أحد  "مع اتحاد الموضوع     ة له ة الرابعة ال قيمة علمي ذا فالوثيق ، ل
وأحاديث تنسب للنبي صلى    جميلة منهج نقاد الحديث، وهي ال تعدوا آونها قصصًا    

د تكون مجرد أآاذيب، وم       اهللا عليه وسلم    ة وق  أن هذه  ن الواضح وأشعارًا متداول
  . من مصادر ابن خلدون التي ال نعرفها حتى اليومالوثيقة الضعيفة

ال رسول           : " الوثيقة الخامسة وفيها يقول ابن إسحاق        - تالهم فق و فرغ الناس لق
ازني أخو بني                         رحمن بن صعصعة الم د ال د اهللا بن عب اهللا آما حدثني محمد بن عب

ع  من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن     : النجار ا  (فخرج رسول اهللا    .........   الربي فيم
وهذه الوثيقة ال تقل تواضعا عما قبلها، فابن إسحاق  "إلخ..... يلتمس حمزة ) بلغني

ان  : ابن إسحاق  (يحيلنا على مرجعه وهو ابن أبي صعصعة وهو آما يقول تلميذه             آ
: وقال مالك. آان ثقة قليل الحديث: وقال بن سعد..... ثقة وذآره بن حبان في الثقات 

ان يفتي               ة وآلهم آ  -آان آلل أبي صعصعة حلقة في المسجد وآانوا أهل علم ودراي
را             )٢٣٤ - ٩تهذيب التهذيب    لكن ابن صعصعة لم يسعفنا بمصادره، بل يروي خب

ل       ى آ ا عل ره مفتوح ل خب ا يجع د، مم ه دون تحدي ة ب واء المحيط ن األج له م وص
ك، وغي    ر متماس ه غي ي تجعل االت الت ة    االحتم ى الدرج صول عل ى الح ادر عل ر ق

ديلال اد الجرح والتع د نق ة للمصداقية عن ة المصدر إال أن ابن مطلوب ، ورغم جهال
فخرج رسول اهللا      : " يقول ف أطراف الخبر، فهو يواصل حيثه    إسحاق لم يداخل بين     

ذي   :  وهنا يتساءل المنصف ال المتعصب آأرآون      "يلتمس حمزة   ) فيما بلغني ( ما ال
ن إ ع اب ة  يمن ن صياغة وثيق زسحاق م صعة  البحث عن حم ن صع ة اب ع وثيق ة م

ة                     شعاره ألهمي مادامت لن تقدم أو تؤخر، واإلجابة هي في حس ابن إسحاق واست
ا أيضا                    سيرة، وهن ار ال ا تجاه أخب الدقة والمصداقية واألمانة العلمية التي يشعر به

ابن إسح                اة األسطورية التي تحيط ب د وضع     يتالشى هراء أرآون حول الحي اق، فق
د   ) فيما بلغني : (ابن إسحاق جملته االعتراضية الرائعة والمحترمة جداً       ليحصل الناق

  .والقاريء على الوثائق آما استلمها ابن إسحاق، ال آما يلوثها أرآون
 حدثني محمد جعفر    : فيقول إلى مرجعه يحيلنا فيها ابن إسحاق   : الوثيقة السادسة  -

لوال أن تحزن : هللا عليه و سلم قال حين رأى ما رأى      بن الزبير أن رسول اهللا صلى ا      
سباع و                       ه حتى يكون في بطون ال ه، ولترآت صفية أو تكون سنة من بعدي ما غيبت

انيون العرب،         ."حواصل الطير  ا العلم ة التي يتشدق به  وهنا تتالشى تهمة الوثوقي
ا    –فابن إسحاق يسلم الوثيقة آما استلمها عن محمد بن جعفر         ة آم يقول   وهو ثق

ذا                        –النقاد   ل إن قمة الموضوعية تتجلى في رفض ه ه، ب ا إلى مرجع  لكنه لم يحلن
ال السخاوي في       " المعضل "النوع من الخبر الذي يسميه النقاد        : ٤٤التوضيح   (ق

والي      ى الت أآثر عل ان ف ناده إثن ن إس قط م ا س شديد م ستغلق ال و الم ضل وه والمع
ي آون الراوي أحد أحفاد صفية،       وأقصد بالموضوعية هنا ه   ) ويسمى منقطعا أيضا  

ة فهو يتحدث                     وام، والحديث يهم العائل فصفية رضي اهللا عنها هي أم الزبير بن الع
ادة   ،عن جدتها، فال بد أن يكونوا أآثر من غيرهم تداوال له وحرصًا على حفظه                  آع

وارث أمجاد وآلمات قيلت في أجدادها، ومع ذلك يُ                 ذا  األسر العربية في ت رفض ه
  .م حصوله على الوثائق الالزمة لقبولهالنص لعد
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دون واآلخر البن                   وبعد هذه المقارنة بين سياقين لموضوع واحد، أحدهما البن خل
صداقية          ع بالم دهما تتمت ين، أح ين عقليت شاسع ب ارق ال دى الف ين م حاق، يتب إس
ه ابن                           ام ب ا ق ة وهو م شديد على آل حرف من أحرف الوثيق والتثبت والحرص ال

حاطب (ز، تارآا للنقاد مهمة دراسة مروياته وثيقة وثيقة، وبين نص           إسحاق بامتيا 
 مارسه ابن خلدون، مع أن     ، عشوائي انتقائي ودون تمحيص أو تثبت أو إحالة        )ليل

تهم ابن                . الموضوع واحد والقصة واحدة      ا أرآون بشعوذاته في ه يأتين ذا آل ومع ه
ا باستثناء   " فجاري ال"إسحاق بعد التثبت وباألسطورية، ثم تأتي الطامة من       مطالب

  . ابن خلدون من هذه األسطورية
ي أو     ل العرب دعون دراسة العق ال ي راء لرج ذا اله رأ ه ا أق صدمة وأن عر بال م أش آ
ة من   ة، وفي القم ة العلمي م في الحضيض من الموضوعية واألمان اإلسالمي وه

التراث النق االجهل ب ر المسبوق، لكن م ولدي اإلسالمي غي ا..ذا أق ول عن ذا أق م
ه       لى اهللا علي ول اهللا ص ه رس صحابة، وقبل ن ال ره م ان وغي ون لعثم ات أرآ اتهام

ه البن إسحاق          ا أقول سوى          .. وسلم،واتهاماته لمن بعده، ثم اتهامات ا ال أدري م حق
ه        ة تصويره ل إننا في زمن ال أجد أفضل من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  في دق

ا       سيأتي على الناس سنوات : (عندما قال  اذب ويكذب فيه ا الك  خداعات، يصدق فيه
ا الرويبضة                 ا األمين، وينطق فيه ل . الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيه : قي

ه              تكلم "وما الرويبضة؟ قال صلى اهللا عليه وسلم الرجل التاف  –في أمر العامة       " ي
  )٥١٢-٤ والحاآم ١٣٣٩ – ٢سنن ابن ماجه 

قة المدهشة في أحاديث وأخبار ليس دهذه الفكل هذه الدقة لم تعجب هذا الرويبضة، 
فيها حالل أو حرام أو سياسة أو اقتصاد، بل هي مجرد نقل أخبار ألحداث قد ال تقدم               

رحالت والجهود         ابن إسحاق   أو تؤخر، بل هي آذلك ومع ذلك يحتاج          إلى آل هذه ال
م وقرطاس، وم                    دون سوى إلى قل ع والتنقيب والتوثيق، بينما ال تحتاج من ابن خل

تكلم الر ك ي شرقين  وذل ه عن المست ا نقل صادق، أم ذب ال ين ويك ضة فيخون األم يب
ة  ارهم التافه رقته ألفك ل  وس المية والعق ة اإلس ة العربي ة للتاريخي راءة علمي فق

  . اإلسالمي
  أرآون وابن إسحاق من جديد

م        ترى هل يعلم أرآون بهذه الجهود التوثيقية والنقدية        و عل ، أجزم بالعكس، وحتى ل
لكي يتمكن من طالبنا بمطالبه اإلعجازية األسطورية التي ألح على إيجادها عامى ولت

راءة دآتور  ق ة ال اء تعري ا أثن ي مرت معن ة، والت راهيم عوض" سورة الفاتح " إب
  .ألرآون

ه                           ا بكل تهور، والتي جعلت اب ال يعي مهامه التي تصدى له إن هذا النوع من الكت
ة إ  ت مصطلحاته العلمي ا توظف  أضحوآة، وجعل ا آم د أن أراد توظيفه ه بع ة ل دان

 ينفي نفسه  إن أرآون بهذا.أمريكا فزاعة اإلرهاب آلما أحرجت في الداخل والخارج 
ذي يحاول تدشينه،                  ويسارع في إسقاط مشروع قراءة العقل العربي واإلسالمي ال
شبه جدران               ذي ي ويساهم في إسقاط تلك األخشاب البلهاء المسندة على جداره ال
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 الضرار، أرآون بكذبه وتالعباته وتمجيده ألساتذته المتعصبين الكبار يساهم          مسجد
 التي يبشرنا بها العلمانيون     ،في نزع الثقة والمصداقية والعقالنية عن آل المشاريع       

  . والليبراليون ومقلدوهم التنويريون
ادهم على           تلك نبذة مختصرة عن      ة واعتم منهج علماء الحديث في رفضهم لإلنتقائي

 في تقييم الرجال، وهي معايير ال تعتمد على صالح             – ستأتي الحقا    –عايير دقيقة   م
، أو حتى علمه، لكن   أو السياسيالرجل أو مرآزه االجتماعي أو الوظيفي أو المالي 

ر، وهي       هذا ليس آل شيء، إنه البداية لمنهج قرآني نبوي حدد مواصفات نقل الخب
ر مواصفات تضمن بقاءه نقيا وسليما من ا         ديل        . لتزوي ام علماء الجرح والتع د ق وق

رات واألحداث      ،بإيجاد آلية تضمن استمرارية ذلك المنهج وتماسكه        في وجه المتغي
  .  التي عصفت بما قبله من الكتب السماوية والبشرية على حد سواء

تهم   العلماء الكبار المشهورين الثقات قد      العباد و إذا آان أمثال هؤالء      ، تم انتقاد رواي
دهم والمساس                      وهم ا تجرأ أحد على نق  الذين لو آانوا في دين غير دين اإلسالم لم
ر ق به ولهم غي ا  م، وألصبح قب وحي تمام ة ال ي مرتب ل ف اش، ب ل للنق م  .اب ي أه فف

وراة عن مجهول         – مثال   – مصادر التراث اليهودي    ال يعرف     يقبل اليهود رواية الت
ه    ك آون مه، دع عن ه، وال اس ا ديانت و، وال م ن ه ة أوم ة ثق ر ثق ون غي ل ويقبل ، ب

رجم         ،ترجمة المترجم دون سند أو تحقيق      رجم عن     ، وهل   أو سؤال عن حال المت ت
ذي آتب النسخة        مع مالحظة أن     النسخة األصلية، عن    أم ترجم  ،ترجمة الشخص ال

ة   بنفسهيقول اليهودلدى األصلية للتوراة والمعتمدة اليوم    : ٥ – ٣٤ في سفر التثني
 عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب، ودفنه في الجواء              فمات هناك موسى  (

وم                   ذا الي ره إلى ه ه آاتب    ) في أرض موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قب إن
م      ول االس ة ومجه ول اللغ ة ومجه ول الديان ال ومجه ول الح ين ومجه ول الع مجه

ر موسى،                     د الهيكل وهو قب دى اليهود بع ان ل ذا  والبلد، وهو آذلك جاهل بأهم مك  ه
   . الفارق بين المنهجين في التوثيقأبسط األمثلة على

راث المسيحي ا في الت ة أم سوبة ألربع ة المن اجيلهم األربع ل المسيحيون أن د قب  فق
هؤالء مجهولوا العين والحال   ) مرقص ويوحنا ومتى ولوقا  : (أشخاص مجاهيل هم  

روا     سماء،  والبلد والعدالة والحفظ والعلم واللغة، وال يعرف عنهم إال األ          بل إنهم لم ي
ة المصدر               إنهم   .عيسى ولم يسمعوا منه وال من أصحابه، فهم يروون قصة مجهول

ون ن رأى أو       : ال يقول دثنا م ا أو ح ألنا، أو رأين معنا، أو س ا أو س دثنا أو أخبرن ح
ا جعل    أخبرنا من سمع أو قال لنا أحد أصحاب عيسى صلى اهللا عليه وسلم،      ذا م وه

اء ونقل ال          بوصفها  تذبح الديانتين  العلمانية الغربية  ة عمي ة على جهال ات مبني  ديان
اع             .يمت للمنهج العلمي بصلة    وا بأتب ذين نكل وفي المسيحية أيضا يقوم أحد القتلة ال

عيسى بن مريم عليه السالم، وال حقوهم بالتعذيب والتصفية الجسدية، يقوم بعد أن             
ه باسم ع  رر تعاليم ي ليم ال شخصية نب ل بانتح ل وم ي آ سالم، ويلغ ه ال سى علي ي

ه       الكثير من تعاليمه، بل إن مقوالته مقدمة على مقوالت وأفعال عيسى بن مريم علي
   . السالم  الذي هو في نظر المسيحيين اليوم ابن هللا
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م الجرح    ، اإلمامية االثني عشرية   ض الطوائف اإلسالمية مثل   وحتى في بع    يعتبر عل
سليم بكل   )أهل السنة(العوام أي يق إال بوالتعديل عندهم من العلوم التي ال تل   ألن الت

ردد أو سؤال           النصوص المنسوبة لأل   اج إلى ت د أحد    ، لدرجة ئمة ال يحت ا يع  أن آتاب
اب   امي وهو آت شيعي اإلم راث ال ائز الت ة آتب هي رآ ذي )لبالغةنهج ا(أربع  وال

ه،      ي اهللا عن ب رض ي طال ن أب ي ب سب لعل اب  ين ذا الكت ب    ه شاعر األدي ه ال جمع
شريف الرضى( انيد) ال ي   دون أس ن أب ي ب سب لعل ارات تن ه عب ى اإلطالق، وب عل

 الصحابة رضي   اليبأس من طالب رضي اهللا عنه يستحيل أن تكون من أسلوبه، أو  
ات     )الشريف الرضى  (لـ  بالكامل  بل إن هناك من نسبه     اهللا عنهم،  د مروي ا عن نق  أم

ك ا    رواة تل ديل ل رح والتع م الج شيعة وعل صوص فمعدال ي  لن المنهج العلم ة، ف وم
ام ى القي ي عل يهم بال المبن دح ف وثيقهم أو الق رواة وت وال ال ي أح ر ،بحث ف ر غي  أم

و جاءت عن                 مطروح على اإلطالق، والبديل تسليم بكل النصوص واألسانيد حتى ل
شيعة           اإلسناد الم  لحمير آمثل ا افي (وجود في أصح آتب ال ار الرسول       )الك  عن حم

ه                  صلى اهللا عليه وسلم عن أب      ذي رآب مع نوح علي ار ال يه عن جده عن جده الحم
يمكن فرز الضعيف منها عن أما ما يقال أن لدى الشيعة أحاديث  .السالم في السفينة

دام    التسليم به أو حتى توقعه     ال يمكن  فأمر   ،الصحيح ادرة على       ، نظرا النع ة الق  اآللي
ام ب ة، القي ة العلمي ذه العملي ل ه ان   مث إذا آ نهج ف دم ع ابت ر الجم وم وال اًء غي مفه
ة         ، فإن عملية الفرز تصبح مستحيلة نقديأً      منضبط ة مزاجي م إلى حال  ،، ليتحول الحك

راج أو د اإلح ي عن ه  أو موقف هروب ه ل م يتنب ر ل و أم ع الخصوم، وه اظرة م  المن
وة داعيات فقدان األخ وم، وت ى الي ة حت نص   اإلمامي ى ال ة عل ائج آارثي تعود بنت ه س
  .مذهب برمته وبالتالي على الاإلمامي

د      سنة      علماء إذا فاألصل عن اد ال راوي       هو ال     الحديث ونق ة   شك في ال حتى  والرواي
ة راو، فيثبت العكس ل رواي ه توثيق يصنف ضمن ال تقب داًء، ومن ال يوجد ل  ابت

ا من ال يعرف     ،  )مجهول الحال   : ( آخر هو    تحت مسمى لكن  قائمة المرفوضين و   أم
  )  مجهول العين(ليه مصطلح اسمه وال من يكون فأشد ضعفا، ويطلق ع

ه ال يكذب                      ة في دين ة، أي ثق  وال يستحل الكذب      ،بدايًة ال بد من أن يكون الرجل ثق
ان في  و آ ه وسلم ول ي صلى اهللا علي ى النب دين  –ه تنظرحسب  –ه عل مصلحة لل

   . وغيرها وقول الزورواألمة، آما أنه ال يعرف بارتكاب الكبائر آالخمر والزنا
ان ثق   و آ ى ل ه وحت ي دين ة     ،ة ف صفة بيولوجي ع ب ى يتمت ل حت ه ال تقب إن روايت  ف

ضرورية هي الحفظ، فإن آان آثير النسيان أو األوهام فال تقبل روايته، فعلى سبيل               
ال      : (المثال هناك عالم اسمه رشدين بن سعد، قال يزيد بن هارون            ه بحي آانت حلقت

 تحدث عنه محمد بن اتالثق  وأئمتهعلم الحديثأعالم  هو أحد ، وهشيم)حلقة هشيم 
ان هشيم أحفظ للحديث من             (  :فقالعيسى بن الطباع     قال عبد الرحمن بن مهدي آ

ا     . سفيان الثوري  رحمن تعجب ال         : فقلت لعبد ال ان أحفظ من سفيان؟ ق إن هشيما   : آ
ه سفيان  م يكن يقوى علي ى شيء ل ان يقوى من الحديث عل اع. آ ن الطب ال اب  :ق

ول ا يق اتوا من شئتمنحوا عني ه: وسمعت وآيع ذاآرة. شيما وه  – يعني في الم
الم     ) :٢٨١ – ٣٠تهذيب الكمال     ذا الحافظ والع ه   ) هشيم (ه افس من   آانت حلقت تن
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ام                    من جهة   تعمل  جهة و  ة رشدين بن سعد، ومع ذلك يقول اإلم التوازي مع حلق ب
 سيء الحفظ غير معتمد       عابداً آان صالحاً : (أقوال النقاد في رشدين    الذهبي ملخصا 

د صالح بن محمد          ) ١٤٥ – ١  األحوذي حفة ت – ه الناق ليس هو عندي      : (وقال عن
وهم  ر ال ظ آثي م، وهو سيء الحف ن يه ذب ولك ا ،ممن يك ي أحاديث يرفعه ط ف  يغل

 أي أنه ربما نسب آالم الصحابي للنبي صلى       )٣٠٣ – ٧ تهذيب التهذيب    –ويقلبها  
ة     وحتى هشيم نفسه رغم آ    اهللا عليه وسلم  وربما فعل العكس،         ا ثق ه إمام  إال أن  ،ون

   .النقد العلمي للجرح والتعديل لم يعفه من بعض النقدآما سيمر معنا
ه   وآما مر معنا في القاضي شريك، حيث وصف       ل عدالت الناقد المحدث أحمد بن حنب

ال  ديداً  : (وصالحه فق دثا ش دوقا مح اقال ص ان ع ديم   آ دع ق ب والب ل الري ى أه  عل
سماع  ذيب –ال ع ) ٢٩٥ – ٤ الته ب    وم ي تقري ر ف ن حج افظ اب ه الح ال عن ك ق ذل
 تغير حفظه منذ ولي     ،صدوق يخطىء آثيراً  : ( ملخصا آراء النقاد فيه    ٢٦٦التهذيب  

   )  على أهل البدعالقضاء بالكوفة، وآان عادال فاضال عابدا شديدًا
رف أو      ه أصيب بمرض الخ ظ لكن وي الحف راوي ق ان ال ا إن آ ى أم سمى حت ا ي م

 حتى يتم التأآد من حصول تلميذه على تلك الرواية قبل           ،روايتهفال تقبل   ) الزهايمر(
ي          ه والقاض ات الفقي دثين الثق اء المح هر العلم ن أش الخرف، وم يخه ب ابة ش إص

ه يالتفصيل         المصري عبد اهللا بن لهيعة،       د مر الحديث عن وفر       . وق ل  ترى هل تت مث
   ؟ رووا الكتاب المقدس ودونوهحول من هذه المنهجية ومثل هذه الدقة

ا               وليس تعرض الثقات لضعف الذاآرة فقط هو ما يعرض رواياتهم للضعف، هناك م
، والتدليس نوع من الهرب من الكذب           )التدليس(اصطلح على تسميته عند النقاد بـ     

يمكن    إنه آصنع جسر فوق نهر أو منحدر خطر ال              إلى التورية في نسب الحديث،    
ذين    فمثال إذا آان الراوي سمع حديثا من أح       عبوره،   ره      د ال د ال يثق بهم غي ه  ق ، فإن

   :يلجأ إلى التدليس آجسر لتجاوز الراوي الضعيف، مثال ذلك
  .راو مدلس اسمه خالد حدثه راو ضعيف اسمه طارق عن شيخ ثقة اسمه أحمد

 حدثني طارق عن شيخه أحمد فإن السند يصبح ضعيفا لوجود طارق             :فإذا قال خالد  
   .تعبر الرواية من فوقهإلى صنع جسر فيه، لذلك يلجأ خالد 

ه . ي أحمد   حدثني أو سمعت أحمد أو حتى قال ل        :إنه ال يقول    عوضا عن     يستخدم  إن
عن أحمد،  :  وال يذآر بها طارقا، فيقول مثال      ، ينجو بها من الكذب     عبارة موهمة  ذلك

ة        .أو قال أحمد، أو ذآر أحمد، أو آان أحمد يقول       اد إلى معرف لكن آيف توصل النق
  المدلسين؟

اموا  بم د ق ديل، فق اء الجرح والتع د علم سند عن صحة ال سند شرط ل صال ال ا أن ات
 للتأآد من توفره أو عدمه، وذلك بتتبع تواريخ المواليد          وشاق  مضن بمجهود علمي 

شيوخ حول      الوفيات، وحصر التالميذ والشيوخ، باإلضافة إلى طرح األسئلة على ال
ه      لقائهم بمن رووا عنهم، وقد عبروا عن الراوي ا  ه بأن م يلق لذي يروي عن شيخ ل

رة حول              وضمنوها آل    ) المراسيل (يرسل وال يسند، وقد ألف العلماء مصنفات آثي
ة االسم األول              الرواة المشهورين باإلرسال والتدليس، وما على الباحث سوى معرف
للراوي ليتأآد من آونه مدلسا أم ال، أو ليتثبت من معرفة شيوخه الذين لقيهم، ومن 
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ة سهلة        لم يلقه  د    جدًا،  م من الرواة السابقين له، وهي عملي فبإمكان أي باحث التأآ
الرجوع إلى آتب        سند وانقطاعه ب ل     من اتصال ال ا من آتب العل   المراسيل وغيره

ة      ألالجرح والتعديل، دون الحاجة إلى الرجوع إلى شيخ أو عالم،            و ة علمي ا عملي نه
ر المسلمين             ه،       يق صرفة، وبحث موضوعي بحت لدرجة أن غي ام ب درون على القي

دليس هو إدراج          ولعل أآبر دليل على      ة ضبط الت ة عملي  رجال يعدون من أعظم         دق
ات على مر العصورأئمة  ه الثق سيناإلسالم وعلمائ رأ ،  ضمن المدل ويكفي أن تق

ماء  ضاء أس لبي ادة  :مث صري، وقت سن الب روف    ، الح ران المع ن مه ليمان ب  وس
 وغيرهم آثير،    وهشيم بن بشير   لمؤرخ العظيم وابن إسحاق المحدث وا   ) األعمش(بـ

ي      ة ف صرامة والجدي دى ال د م سين يؤآ ة المدل ات ضمن قائم ذه القام إن وضع ه
ة أحد على حساب النص                  ه ال مجال لمجامل ان     ،التعامل مع النصوص، وأن ا آ  مهم

رأ سير هؤالء الرجال                 ه، ومن يق ه ودين ه ألمت علمه وقدره ومنزلته وتدينه وخدمت
ذه صاب بال ول الحق ي ي ق ديل ف ال الجرح والتع رأة رج  وموضوعيتهم ،ول من ج

ين    سين والمختلط ضعفاء والمدل د ال ى رص درتهم عل رزهم وت،وق ف   وف د موق حدي
  :علمي رصين من مروياتهم، حيث اشترطوا لقبول حديث المدلس شرطين

  .أن يكون ثقة وإال فال قيمة لحديثه -
يخه   - ن ش سماع م صرح بال ولأن ي دثني، :  فيق ي، ح ال ل معت، أو ق ا إذا أو س  أم

ه ضعيف     : عن فالن، أو   : استخدم أسلوب العنعنة واألنأنة فقال     ال، فحديث أن فالن ق
  .   وغير مقبول

ه أفخاخا                 ال وقد تفنن نقاد الجرح والتعديل في مالحقة التدليس ورصده، فوضعوا ل
دليس،  ، وخرجوا من تلك المتابعة الدقيقة بمصطلحات خاصة ب        يمكنه النجاة منها   الت

دليس التسوية         اك ت ذا، ولكل مصطلح ضوابطه        ... فهناك تدليس الشيوخ، وهن وهك
لم يقتصر األمر على الضعفاء والمدلسين ومن مر       و. ومنهجه وأساليب التعامل معه   

د الت        ذي يرتقي إلى مستوى مذهل             معنا، هناك ما يمكن تسميته بالنق ر  جريبي ال غي
وقد يدخل ما مضى ) علم العلل (ح والتعديلمسبوق، وهو ما أطلق عليه علماء الجر

ه نوع                في أبسط أشكاله ومعانيه    ، ومن يقرأ هذا العلم من السذج والبسطاء يظن أن
م                    ة العل ه من طلب ع علي رجم بالغيب، ومن يطل دئين  من السحر أو ال م      المبت ذين ل  ال

ل و      م، ب ذا العل وا في ه ه نوعا من اإللهام والكرامات     من  يتعمق  بعض الفقهاء يظن
ه في شبابي،           ،  والخوارق أجراها اهللا على بعض العلماء لفضلهم       ا آنت أظن وهذا م

علم تجريبي بحت، يعتمد على الرصد واالستقراء          ) علم العلل  ( الحقيقة هي أن   لكن
سبه، و     آ  وتعلق   ، ومتونها والتتبع للروايات ومقارنة أنسابها    دى تماسك  م ل متن بن

م تكون النتيجة ال       هذا النسب أو ضعفه،    انيو          ث رون وأولهم العلم ا الكثي ن تي يجهله
 يجيدون سوى السخرية مما يجهلونه، خاصة عند ذآرهم لمصطلح           الذين ال  ،العرب

      "مدلس"
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  علم العلل
، وما لديهم حول هذا     أجهل الناس به  لم يدرس بعمق حتى اآلن، والعلمانيون العرب        

ه         المستشرق، فالن   – نقوالت عن الغربي        – آالعادة   –العلم   قل عن اآلخر بإيجابيات
راءة خاصة             ، واالحتفاء به  ،وسلبياته  سمة مالزمة للعلماني العربي، فهو ال يملك ق

القراءة،               به لهذا العلم وال لغيره من التراث اإلسالمي، والسخرية ال يمكن تسميتها ب
ن، حتى    الجادو المدهش جدير بدراسات ضخمة ال يقوم بها إال       ) العلل(وإال فإن علم    

ك    آأن  ا بال ن اإلسالميين، فم اع عريض م دى قط ة ل ت مجهول م مازل ذا العل ة ه لي
  .العلمانيين، وبالذات العرب منهمب

  سمات علم العلل
ذا يقتضي         : من أبرزها  لعل ه اج ح أنه علم يعتمد على االستقراء، وه  إلى تخصص     ت

رغ رين،وشبه تف د والوقت الكبي را للجه ستغرقهما،  نظ ذين ي د الل د يمكث الناق  وق
ه            واحد  حديث  سنوات في تتبع      شهرا، وربما أ ة طرق  والبحث عن مصادره ومقارن

  .ومن ثم الخروج بحكم
ة    والمذهبية  نه علم يقتضي الحياد، فال رصيد للعواطف        أ - والعالقات العرقية والقبلي

ات         رواة أو المروي النص        . .واإلقليمية في الحكم على ال م يقتضي الموضوعية، ف عل
و الموضوع، وصحته أو  ة ه و الدراس صحيحه أو  ، ضعفه ه و ت دف ه يس اله  ول

دها،     تضعيفه، فالناقد ال ينطلق في دراسته من حكم معد سلفا، أو نتيج            ة يسعى لتأآي
ح ة تل ه،أو إيدلوجي ازة    علي ر منح ادة وغي ة موضوعية وج ن دراس ق م ه ينطل  إن

ذا النص    : سوى لشيء واحد فقط هو  ه  هل ه سنده ومتن ه   ابت النسب   ثب  للنبي علي
 .ب له أم الو المنس، أو الشخصالمالس

 ال يعرف التقديس لألشخاص وال للرموز، وهو عكس ما نجده في علوم  العللعلم -
ام بشكل يصل               آالعقيدة والفقه، والتي تتمتع بمخزون إيديلوجي آبير، وتعصب لإلم

 . التلميذ إلى تأويل النص ليتالءم مع قول شيخه– في بعض األحيان –األمر معه 
ر مسلم         العلل  علم   - ا ا     يستطيع ممارسته أي شخص ولو آان غي ع بشكل     متى م طل

 .جيد على هذا العلم ودرس منهجيته بدقة
دة، وتوزعت                   ة والمنتق ل أعداد النصوص المعلول من هذا المنطلق فاقت أعداد العل

نص    طري ال ين ش ة ب تن (الدراس سند والم دينا  )ال وافر ل ن  ، فت شرات اآلالف م ع
ة و   النقودات ة  العلمي ودات       ..الدقيق دات     ، عشرات اآلالف من النق ات المجل التي   ومئ

ا                   اني العربي ال يعرف عنه  .ئاشي تشكل نسبة آبيرة من التراث، ومع ذلك فإن العلم
ة سأسوق   ،العلم  هذا  مدى دقة  ولتقريب الصورة وبيان   !فأي تراث يتحدث عنه     أمثل

ين     لالنقدية في علم الجرح والتعدي     من المصطلحات     واحد على نوع   واضعا آالمي ب
  .معقوفين للتوضيح

  ةالروايات الشاذعلم 
ال  د ق د اهللا الناق و عب ديث  أب وم الح ة عل ي معرف اآم ف وان١١٩ – ١الح   تحت عن

ة       عرف  وهو يُ ) معرفة الشاذ من الروايات   ( شذوذ في الرواي ه  مصطلح ال ة   : بأن رواي
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أم في ي لفظ الحديث   ف  سواءً ،ثقات اآلخرين  لكنه يخالف به ال    ،الثقة لحديث ينفرد به   
  . نسب الحديث وتراتب رجاله

ذلك           و ،إنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات      (: الحاآميقول   ابع ل ليس للحديث أصل مت
سمعت أبا بكر محمد بن      :  سمعت أبا بكر أحمد بن محمد المتكلم األشقر يقول         ..الثقة

 الشاذ من   ليس: قال لي الشافعي  : سمعت يونس بن عبد األعلى يقول     : إسحاق يقول 
 إنما الشاذ أن يروي الثقة ،الحديث أن يروى الثقة ما ال يرويه غيره، هذا ليس بشاذ

رواة وليس عوامهم          .[حديثا يخالف فيه الناس    ا ثقات ال شاذ من    ] والناس هن ذا ال ه
  :الحديث ومثاله

ال                  ه، ق و بكر محمد بن أحمد بن بالوي ال         : ما حدثنا أب : حدثنا موسى بن هارون ق
ال     حدثنا قتيب  د بن أبي حبيب عن أبي                : ة بن سعيد ق حدثنا الليث بن سعد عن يزي

ل      ان في غزوة تبوك إذا              : الطفيل عن معاذ بن جب ه وسلم آ أن النبي صلى اهللا علي
ا، وإذا                ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميع

م سار،            ا ث ل    ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميع ان إذا ارتحل قب وآ
المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء             

   .  فصالها مع المغرب
   هذا حديث رواته أئمة ثقات:]الحاآم[قال أبو عبد اهللا

ظ    [ راق، والح اطق واألع ذاهب أو المن سياسة أو الم ي ال يس ف ديث ل ظ أن الح الح
ه   ول أن روات ه يق ذلك أن ات، آ ة وثق هأئم تقرائي  لكن دي واس ي حس نق  يواصل ف

ولمسئول تن: ] فيق ا، وهو شاذ اإلسناد والم ه به ة نعلل ه عل ة  [ال نعرف ل أي عل
   .راويينظاهرة مثل ضعف الراوي، أو انقطاع السند بين 

د تطرأ عل                 ى ثم يبدأ الحاآم رحلة المنقب عن العلة وموطن الخلل طارحا احتماالت ق
ر                :]يستبعدها فيقول  المتخصصين لكنه    د الليث عن أبي الزبي ان الحديث عن و آ  ول

ه   وذلك نظرا ألن أبا الزبير   [،  عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث      ة إال أن  ورغم آونه ثق
ة خاصة                  مدلس ه في وثيق سه وأثبت م يدل ان      ]، ورغم أن الليث قد حصر ما ل و آ ول

ن  أ لم نجد له العلتين خرج عن      عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به فلما            
   .يكون معلوال

د ليس من          لروايات يزيد وشيوخه    حاسوبي ثم يقوم الحاآم بمسح   [  ليكتشف أن يزي
 ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن          :] فيقول تالميذ أبي الطفيل المالزمين له،    

  . أبي الطفيل رواية
وم بمسح[ م يق ضًا آخرث اظ، ومن رواه، للمتن أي ى حدة وألف ، ومسح  آل راو عل

اد،          ه من أئمة النق ه،      لنقودات مسلطة علي اتهم ل ل ورواي ذا      :] فيقول   ب وال وجدنا ه
ل            د أحد ممن رواه عن       .المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفي  وال عن

   . الحديث شاذ:معاذ بن جبل عن أبي الطفيل فقلنا
ال     وقد حدثونا عن أبي      ان ق   :العباس الثقفي ق ة بن س      آ ا    تيب ذا     :عيد يقول لن  على ه

حمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى ين معين وأبي بكر بن أبي                الحديث عالمة أ  
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ه                      ،شيبة وأبي خيثمة   وا عن ة أسامي سبعة من أئمة الحديث آتب ذا   حتى عد قتيب ه
   .الحديث

ثني  حد :حمد بن حنبل قالثنا عبد اهللا بن أ: حمد بن جعفر القطيعي قالوقد أخبرناه أ  
   ... ثنا قتيبة فذآره:أبي قال

ه           [قال أبو عبد اهللا    اد ل  فأئمة  :]الحاآم مبينا وجهة نظره في سبب رواية هؤالء النق
ه          ا عن أحد منهم             الحديث انما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتن م يبلغن م ل ، ث

   .نه ذآر للحديث علةأ
ه             سائي      وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب وحدثنا ب رحمن الن د ال عن أبي عب

ن سعيد  ة ب ام عصره عن قتيب ي  ،وهو ام و عل رحمن وال أب د ال و عب ذآر أب م ي  ول
   ،للحديث علة

إذا الحديث موضوع        ]:ثم يقدم الحاآم نقدا قاسيا جدا فيقول         [ ا ف ة بن   ،فنظرن  وقتيب
ام البخاري، را   [ .سعيد ثقة مأمون  ا  ثم يتجه الحاآم إلى أحد أعالم العلل وهو اإلم وي

ول  ره فيق ة نظ د وجه ة تؤي ه مقول ن   :]عن ن موسى ب د ب و الحسن محم دثني أب ح
ه  ران الفقي ال،عم ة   : ق ن خزيم حاق ب ن إس د ب ا محم ال، ثن ن  : ق الح ب معت ص  س

ة   : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول      :يقول حفصويه النيسابوري   قلت لقتيب
 ؟حبيب عن أبي الطفيلعن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي بن سعيد مع من آتبت  

   . آتبته مع خالد المدايني:فقال
  .مدايني يدخل األحاديث على الشيوخ وآان خالد ال:قال البخاري

الحاآم هنا يرى أن علة الحديث تكمن في خلل سببه وجود خالد المدايني أثناء نسخ               
شيخ        ،الوثائق، وهو شخص غير ضابط لما يرويه        فقد ينسب الروايات لشيخ غير ال

ائق   مثيل لها على اإلطالق في       وهي علة غاية في الدقة، وال        .ذي رواها ال تراث ووث
ه،                     العالم ه لمرويات اء تدوين ه أثن راوي عن الشخص الجالس بقرب سأل ال  آله، أن ي

   .ب همس من التلميذ إلى ورق تلميذهخشية أن يتسر
ة، أي   لك الجهود ال    تإنها ال شك دقة أشبه بالمعجزات، خاصة إذا علمنا توقيت             علمي

د اهللا الحاآم        ا عب ا أن أب ائتي عام، فكيف إذا علمن ل ألف وم ذاقب ة    ه د في الطبق  يع
اد    ال ال        الدنيا من نق ة بأمث ديل مقارن دارقطني     ب الجرح والتع خاري وابن المديني وال
  ...وأحمد غيرهم

  مثال آخر
وبي بمرو                  : يقول الحاآم  و العباس محمد بن أحمد المحب  ومن هذا الجنس حدثنا أب

ال       ال          : الثقة المأمون من أصل آتابه، ق و الحسن أحمد بن سيار، ق حدثنا  : حدثنا أب
ال    : محمد بن آثير العبدي قال     ر عن جابر           :حدثنا سفيان الثوري ق و الزبي  حدثني أب
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في صالة الظهر        : بن عبد اهللا األنصاري قال    

  . فع رأسه من الرآوعيرفع يديه إذا آبر وإذا رآع وإذا ر
   .وهذا الحديث شاذ اإلسناد والمتن]: الحاآم[قال أبو عبد اهللا 
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سند                        [ شذوذ في المتن وال ذا الحديث بال ثم يبين اإلمام الحاآم أسباب حكمه على ه
الي   ذا                         :]وهي آالت ر ه د الثوري عن أبي الزبي ة، وليس عن ه على عل م نقف ل إذ ل

  .الحديث
  .ليدين أنه في صالة الظهر أو غيرهاوال ذآر أحد في حديث رفع ا

 إال حديث    ،وال نعلم أحدا رواه عن أبي الزبير غير إبراهيم بن طهمان وحده تفرد به             
  . يحدث به سليمان بن أحمد الملطي من حديث زياد بن سوقة

ه           [ روك يضع       :]لكن الحاآم يستبعد رواية سليمان لسبب تقني هو قول وسليمان مت
  .الحديث

ره            ثم يقدم الح  [ دمها غي ودات التي ق ا،     اآم استقرائية للنق ه ال يرجحه اد لكن من النق
ه أن يكون عن محمد بن                     :]فيقول ذآرون أن علت وقد رأيت جماعة من أصحابنا ي

   .آثير عن إبراهيم بن طهمان
ة االستقراء التي            ثم يبين مستنده لتخطئته     [ وجهة النظر هذه، ألنها تفتقر إلى عملي

ا رواي           محمد  ع وثائق   قام هو بها، حيث تتب     م يجد فيه ر، فل ة واحدة عن ابن       بن آثي
راهيم بن             ، وهذا خطأ فاحش   :]طهمان، ولذلك قال   ر عن إب  وليس عند محمد بن آثي

خفى على الكثيرين، وال يدرآه إال    ثم يتطرق الحاآم إلى خطأ نقدي ي      . [طهمان حرف 
ا             ة قي ا،      المتعمقين من المتخصصين في هذا الفن، هذا الخطأ هو عملي س ال قيمة له

شيخ         )ب( و )أ(بما أن   : تتمثل في التالي   ذا على ال رواة تتلم ا أن  .)ج( من ال  )أ( وبم
   .)د(تتلمذ على الشيخ 

  .  بالقياس)د( تتلمذ على )ب(  النتيجة هي أنفإن
ان،                  :]يقول الحاآم  راهيم بن طهم ر يروي عن إب  فيتوهمون قياسا أن محمد بن آثي

   . جميعا رويا عن الثوري ألنهما،آما روى أبو حذيفة
د روى عن            :]ه بدليل علمي فيقول   لثم يثبت الحاآم قو   [ ة ق وليس آذلك فإن أبا حذيف

ر، منهم            اد             :جماعة لم يسمع منهم محمد بن آثي راهيم بن طهمان وشبل بن عب  إب
  .وعكرمة بن عمار وغيرهم من أآابر الشيوخ
ب المقدس أحوال من آتب هل يعرف الكتا هل يعرف الكتاب المقدس مثل هذه الدقة؟

  ؟هل يعرف أرآون هذا المستوى المذهل من النقد آتابهم المقدس؟
  مثال ثالث

ال     يأتي اب      هذا المث د   في آت و جعفر           " للمحدث والناق أحمد بن محمد بن سالمة أب
اوي ار    (" الطح اني اآلث رح مع رأة     )٧ – ٣ش زويج الم ع ت ة تمن ده لرواي ي نق  ف

ة   . هي في نظره أقوى    عكس ذلك برواية   نفسها، مؤيدا  ة والنمطي  من الناحية النظري
رب  انيين الع دى العلم دا    ،ل د نق ذا النق د ه سطاء يع م الب ة العل دى بعض طلب ل ول  ب

ذي يرى   ) الحنفي (إيديلوجيا مذهبيا ينتصر فيه اإلمام أبو جعفر الطحاوي لمذهبه    ال
ذا الن        د العمالق   شرعية تزويج المرأة نفسها، وهو حكم يتالشى عند التوغل مع ه اق
ق وحساس   نهج دقي ا أي م ين لن انيد، ليتب ون واألس اق المت ي أعم اء ف ه علم يطبق

       .الجرح والتعديل
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 أخبرني بن جريج عن سليمان بن           :بن وهب ا أخبرنا   حدثنا يونس  : الطحاوي يقول
ا             سول اهللا صلى      عن ر   ،موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنه

ا باطل       أ: اهللا عليه وسلم قال  ا فنكاحه ر إذن وليه ا امرأة نكحت بغي إن أصابها   ،يم  ف
  . فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ال ولي له،فلها مهرها بما استحل من فرجها

ال حدثنا يحيى                     - ة ق حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوي
 .بإسناده مثله: بن سعيد عن بن جريج فذآر 

الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطأة        حدثنا أبو بشر     -
 فذآر بإسناده مثله: عن الزهري 

ال حدثنا جعفر بن ربيعة                     - حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا بن لهيعة ق
 .فذآر بإسناده مثله: عن بن شهاب 

ا بن لهي              - ال أخبرن د اهللا بن         حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أبو األسود ق عة عن عبي
 بإسناده مثله : أبي جعفر عن بن شهاب فذآر 

الم    ا الع وا به دس ألخرس اب المق دى الكت انيد ل ذه األس ت ه ر  ،لوآان ا جعف ن أب  ولك
الوا      : الطحاوي يعقب قائال   وم فق زويج المرأة نفسها إال           :فذهب إلى هذا ق  ال يجوز ت

ا إذن وليه ن الحسن   ،ب د ب و يوسف ومحم ك أب ال ذل ن ق ا ومم ة اهللا عليهم  ، رحم
   .واحتجوا في ذلك بهذا اآلثار

ا   ، للمرأة أن تزوج نفسها ممن شاءت    :وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا      وليس لوليه
 لوليها أن يعترض   س ولي ،أن يعترض عليها في ذلك إذا وضعت نفسها ممن شاءت         

ا أن تضعها           ان من الحج   ،عليها في ذلك إذا وضعت نفسها حيث آان ينبغي له ة  وآ
د ذآر                          اه عن سليمان بن موسى ق ذي ذآرن بن  الهم في ذلك أن حديث بن جريج ال

  .جريج أنه سأل عنه بن شهاب فلم يعرفه
ة عن بن جريج    حدثنا بذلك بن أبي عمران قال أخبرنا يحيى بن معي       ..ن عن بن علي

    بذلك
ذا ]ثم ينتقد الطحاوي تلك األسانيد قائال     [ جاج   وح، وهم يسقطون الحديث بأقل من ه

دهم مرسل        ، فال يثبتون له سماعا عن الزهري      :بن أرطأة  ه عن ه عن  وهم ال    ، وحديث
ه         : وابن لهيعة  .يحتجون بالمرسل   فهم ينكرون على خصمهم االحتجاج عليهم بحديث

ان          .فكيف يحتجون به عليه في مثل هذا        ثم لو ثبت ما رووا من ذلك عن الزهري لك
  .  ذلكقد روي عن عائشة رضي اهللا عنها ما يخالف

رحمن بن القاسم عن                       د ال ره عن عب حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخب
ه عن عائ ه وسلمأبي د : شة زوج النبي صلى اهللا علي ا زوجت حفصة بنت عب أنه

شام         ال     ،الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بال رحمن ق د ال دم عب ا ق  : فلم
ذر       فكلمت !؟أمثلي يصنع به هذا ويفتات عليه      ال المن ذر فق  إن ذلك  : عائشة عن المن

را قضيتيه       : فقال عبد الرحمن   .بيد عبد الرحمن   ده       . ما آنت أرد أم  فقرت حفصة عن
   ولم يكن ذلك طالقا
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رحمن بن القاسم                      د ال وحدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني الليث عن عب
ال أخ          .. بإسناده مثله : فذآر   ة وأفلح     برن حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب ق ي حنظل

   ...في حفصة بمثل ذلك: عن القاسم بن محمد
ره     رحمن بغي د ال ت عب ا بن د رأت أن تزويجه ا ق شة رضي اهللا عنه ت عائ ا آان فلم

ائز ك ،ج ه التملي ازت في ى أج ستقيما حت د م ك العق ون إال عن ، ورأت ذل ذي ال يك  ال
د علمت أ                ،صحة النكاح وثبوته   دنا أن يكون ترى ذلك وق ن رسول اهللا     إستحال عن

ال            ه وسلم ق ولي      :صلى اهللا عليه وسلم وعلى آل ا         . ال نكاح إال ب ذلك فساد م  فثبت ب
   .روي عن الزهري في ذلك

، لكن له وجهة بصحته أيضا يسلم هو لهذا السند الذيثم يبدأ الطحاوي بنقد علمي     [
ه   .. ة السند أيضا التعني صحة الحديث   فصحنظر نقدية غاية في الدقة،       م أقل أن ال  أل

ة  ة والديني ائق التاريخي ة للوث د العلمي اهج النق ل من وفر في آ ة يمكن أن تت ل دق  مث
ديل  اء الجرح والتع نهج علم ول .م اوي  يق دهالطح ة و ،مواصال نق ل أمان ائقا بك س

ه      ة مخالفي ا حدثنا                   ]:وبروايته هو أدل ولهم بم ة األولى أيضا لق واحتج أهل المقال
ال   ا عثمان  :إبراهيم بن مرزوق ق رة ومحمد بن خزيمة          ثن و بك  بن عمر وحدثنا أب

ردة عن                       :قاال  ثنا عبد اهللا بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ب
ه ال)أبي موسى األشعري (أبي ه وسلم ق اح إال : أن رسول اهللا صلى اهللا علي  ال نك
   . أي إال بإذنه.بولي

د خفيت على من يحتج      هذا السند عند الطحاوي صحيح، لكن فيه علة يرى أنها       [  ق
ه من هو أوثق           إسرائي ، وهو السندفي  به، وتتلخص في أن الرجل الرابع        ل قد خالف

ا                        لقد .منه ر ضبطا من إسرائيل، وهم  وجد الطحاوي سندا آخر، رواه من هو أآث
صرهما   ي ع ديث ف اء الح ق علم ذا   : أوث وري، ه فيان الث اج وس ن الحج عبة ب  نش
ا الحديث عن أبي إسح ان روي ردةالعلم د أبي ب ا أسقطا أبي اق عن وال ، أي أنهم

ة في    ال يعني حسب هذا المنهج  بردة، وإسقاط أبي بردة      ل دق  غفلة وسهوا منهما، ب
ردة سهوا،         ا ب الرواية ووهما من إسرائيل، فالطحاوي يؤآد على أن إسرائيل ذآر أب

د أبي      ا عن وال ا إسحاق رواه ده أن أب ا  والصحيح عن ة آم ا تتضح العل ردة، وهن   ب
ول اوي –ا إسحاق أن أب وهي :]يق رى الطح ا ي ي – آم روي عن أب ن أن ي  ال يمك
ا      ، وذلك موسى ديل     لوجود فاصل بينهم اد الجرح والتع ه نق اإلرسال أو  :  يطلق علي
       .االنقطاع

 أن هذا الحديث على أصلهم       ،فكان من الحجة عليهم في ذلك     : يقول الناقد الطحاوي  
ل سفيان         وذلك أن ،أيضا ال تقوم به حجة   ه مث من هو أثبت من إسرائيل وأحفظ من

  . وشعبة قد رواه عن أبي إسحاق منقطعا
حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن                  

   .ال نكاح إال بولي: أبي بردة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي          حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا          

فصار أصل هذا الحديث عن أبي بردة ... مثله: النبي صلى اهللا عليه وسلم    بردة عن   
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ة شعبة وسفيان                وآل واحد     ،عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وسلم برواي
   .منهما عندهم حجة على إسرائيل فكيف إذا اجتمعا جميعا

يال لم       [ ورد الطحاوي دل ة أبي                 ثم ي ام الثق ة اإلم سند متصل برواي ه على أن ال خالفي
الوا   :]عوانة للسند السابق متصال دون سقط فيقول معقباً        د         :فإن ق ة ق ا عوان إن أب  ف

رواه مرفوعا آما رواه إسرائيل وذآروا في ذلك ما حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال                
سند رمز يعني بدا          [ثنا إسرائيل وأبو عوانة ح     ة سند   وحرف ح في ال د يلتقي   ي جدي
      ]مع السابق في المنتصف

   ..ثنا أبو عوانةحد وحدثنا صالح بن عبد الرحمن حدثنا سعيد بن منصور
ة عن أبي إسحاق عن                 و عوان ا أب ال ثن ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد ق

   .ال نكاح إال بولي: عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالأبي بردة عن أبي موسى 
إذا هو          ،قيل لهم قد روي عن أبي عوانة هذا آما ذآرتم           ولكنا نظرنا في أصل ذلك ف

ة أيضا إلى                           ة عن إسرائيل عن أبي إسحاق فرجع حديث أبي عوان عن أبي عوان
و                   .حديث إسرائيل  ا أب ال ثن رازي ق  حدثنا بذلك أبو أمية قال ثنا المعلى بن منصور ال

   ..إسناده مثلهب: عوانة عن إسرائيل عن أبي إسحاق فذآر 
  .فانتفى بذلك أن يكون عند أبي عوانة في هذا عن أبي إسحاق شيء

حاوي حججه الفقهية والمنطقية من خالل سرده ومناقشته ألدلة         طثم واصل الناقد ال   
   . أخرى ليست موضوع حديثنا

  
الي صحته في         فقد رجح    ) الدارقطني(الناقد العظيم   أما المحدث و   سند وبالت وصل ال

ع خريطة الحديث              ) ٢٠٦ - ٧ العلل(ضخم  آتابه ال  حيث رسم وبشكل مدهش ورائ
 انهج ستخدما م م ،  وشجرة إسناده، ثم بدأ بفرز آل الطرق وبين علة آل طريق بدقة           

ه آل األمم           ا      يحق ألمة اإلسالم أن تفخر ب ا لتراثه دها وقراءته دما   ، في نق  وذلك عن
ال رسول اهللا صلى                  ه وسلم    سئل عن حديث أبي بردة عن أبي موسى ق ال : اهللا علي

دم تفصيالت أعمق وأوسع من الطحاوي، فهو                نكاح إال بولي؟       دارقطني يق آان ال
وم أوال بحصر الطرق ال ييق ى أب ز الحديث أي إل ل مرآ ا قب ى م ة إل  إسحاق، مؤدي

سبيعي      :فيتجه إلى تالميذ أبي إسحاق، ثم تالميذ التالميذ فيقول         يرويه أبو إسحاق ال
  . عبة واختلف عنهفرواه ش: واختلف عنه

ه عن شعبة عن أبي     ع واختلف عن د بن زري د السالم ويزي رواه النعمان بن عب ف
قال ذلك محمد بن موسى الحرشي ومعمر بن . إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى

ع عن                مخلد السروجي ومحمد بن الحصين األصبحي شيخ بصري عن يزيد بن زري
  . شعبة

ذ  المتصلةالرواية ثم يبين أن هذه  [  من رواية تالميذ شعبة جاء ما يخالفها من تالمي
ة     ومدآخرين لشعبة، وهو ما يستدعي مزيدا من البحث والتنقيب           ى تماسك آل رواي

ول   عبة، فيق ن ش ا      :]ع روزي وغيرهم سين الم ال والح ن المنه د ب الفهم محم وخ
ه وهو      .. فرووه عن يزيد بن زريع عن شعبة مرسال        ال أصحاب شعبة عن وآذلك ق

 ثقة حافظ متقن آان الثوري يقول هو          وهو(إذا فرواية شعبة بن الحجاج       .وظالمحف
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سنة                أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن ال
ب– ذيب تقري ات   ) ٢٦٦  الته عبة الثق ذ ش ذه، فتالمي ن تالمي ريقين م ن ط اءت م ج

دارقطني ي           ذ      المالزمين له رووا الحديث بسند منقطع، وال رجح االنقطاع ألن التالمي
ال      ذلك ق ه، ل أي هو  ) وهو المحفوظ  : (الذين رووه عن شعبة هم أعلم الناس بحديث

  . الصحيح
ذ آخر عن أبي إسحاق وهو            ة لتلمي سفيان بن سعيد بن     (ثم يذآر الدارقطني رواي

ام حجة من رؤوس                       د إم ه عاب ة حافظ فقي مسروق الثوري أبو عبد اهللا الكوفي، ثق
د روى              )٢٤٤ تقريب التهذيب     –ابعة  الطبقة الس  ات، وق ذ بالمئ ه تالمي م ل ذا العل  وه

رووه                   ه ف ذه المالزمون ل ا تالمي بعض تالميذه الحديث عنه بسند صحيح متصل، أم
دارقطني ول ال ا، يق وري :منقطع سالم  :واختلف عن الث د ال ن عب ان ب رواه النعم  ف

ور    ماعيل عن الث ن إس ل ب ن عون ومؤم ر ب صور وجعف ن من شر ب ي وب ي عن أب
 وأرسله أصحاب الثوري عن الثوري منهم            .إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى      

  .أبو نعيم وغيره
وبالتأآيد فإن الدارقطني يرجح رواية أصحاب سفيان المالزمين له، وال يكتفي بهذ،            

ذا             سفيان تلمي يح        (حافظا، هو     بل يواصل البحث ليجد أن ل ع بن الجراح بن مل وآي
ا يروي    )٥٨١ تقريب التهذيب  – طبقته   ابد من آبار   ثقة حافظ ع   ،الكوفي  لكن وآيع

ع عن إسرائيل وهو          . الحديث من طريقين، أحدهما عن سفيان متصال        ه وآي ويروي
ة من                 ( و يوسف الكوفي ثق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أب

. ي إسحاق أي أنه حفيد أب   ) ١٠٤رجال الشيخين تكلم فيه بال حجة، تقريب التهذيب         
  .وقد رواه عنه متصال

 فرواه حاجب بن سليمان ويمان          : واختلف عن وآيع بن الجراح     :فيقول الدارقطني 
ردة عن أبي                    بن سعيد المصيصي عن وآيع عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ب

ع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي                    .موسى متصال   وغيرهما يرويه عن وآي
   .ل أصحاب إسرائيل عنه وآذلك قا،بردة عن أبي موسى

ة      ألبي    الناقد الدارقطني  ثم يجد  و عوان ذا آخر هو أب و   : فيقول إسحاق تلمي ورواه أب
   .عوانة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى
ال معلى بن منصور عن           :لكنه يكتشف أن أبا عوانة سمعه من إسرائيل، فيقول         وق
   .ئيل عنهأبي عوانة لم أسمعه من أبي إسحاق حدث به إسرا

ة إسرائيل               درج ضمن رواي ة ت ا أخرى           .أي أن رواية أبي عوان م يجد أيضا طريق ث
ة       (متصلة عن القاضي     م الكوف شريك بن عبد اهللا النخعي الكوفي القاضي بواسط ث

ان عادال                 أبو عبد اهللا صدوق يخطىء آثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وآ
دع           دا شديدا على أهل الب ا مر     ) ٢٦٦ تقريب التهذيب   –فاضال عاب لكن شريكا آم

دارقطني          ه، فيقول ال ات عن  ورواه  :  ضعيف ، ومع ذلك فال بد من استقصاء الرواي
ل وقي .. وتابعه أسود بن عامر   ، بن حجر عن شريك عن أبي إسحاق متصال مسندا   ا

ع عن أبي إسحاق             .. عن عبد الرحمن بن شريك عن شريك           ورواه قيس بن الربي
  . مسندا
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م  ي إسحاق  ث ن أب ة الب ورد رواي رائيل(ي د إس و ) وال ي إسحاق  (وه ن أب ونس ب ي
يال         اك من         ) ٦١٣ تقريب التهذيب      –السبيعي الكوفي صدوق يهم قل ين أن هن م يب ث

واختلف عن يونس بن         :رواه متصال عنه، وهناك من أسقط أبي إسحاق، فيقول             
بي إسحاق عن    عن يونس بن أ    :فقال عيسى بن يونس وزيد بن الحباب       أبي إسحاق 

ه    دة الحداد    . أبيه عن أبي بردة عن أبي و عبي ال أب م       :وق ردة ل  عن يونس عن أبي ب
ا إسحاق ه أب ذآر في ذا  .ي د ه ذا الحديث بع دارقطني وجهة نظره حول ه دم ال م يق ث

ا دون جزماالستقراء و  دقيقين، مرجح ة آون البحث ال  صحة وصل الحديث بقرين
اظ عن        :ات جده، فيقول  إسرائيل حفيد أبي إسحاق ضابطا لمروي       وإسرائيل من الحف
ا  : أبي إسحاق، قال عبد الرحمن بن مهدي     آان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق آم

ا أرسله       .يحفظ سورة الحمد  ان ربم ا إسحاق آ ه، وأن أب  ويشبه أن يكون القول قول
  .فإذا سئل عنه وصله

نهم الت      ديث م ذا الح رين له د اآلخ ة النق وال ألئم د وأق اك نق اري  وهن ذي والبخ رم
  .وغيرهم، وال أريد اإلطالة وإال ألوردتها

  
  لم آل هذا النقد المجهد

البالط و ه ب ة ل ه ال بآل هذه الجهود من أجل حديث ال عالق ة ل سلطان، وال عالق ال
وال بأي شيء   وال بالسياسة،   بالعروبية وال حتى بالشعوبية، وال عالقة له بالطائفية         

ع التصحيح والتضعيف ة امن دواف ة بالمصداقية والتثبت ،إليديلوجي ه عالق  لكن ل
وعية ةوالموض سر         والدق ه والمف ر الفقي ذا ينتظ ل ه ن أج ر، وم ة النظي  المنقطع

رين          ديث منتظ اء الح واب علم ى أب سياسي عل ب وال واعظ والخطي شارح وال وال
    .تقريرهم المختبري الرائع والمنصف

راءة آه  وخاصة أرآون  علمانيون العرب    هل يعرف ال   راءة  ق راث،  الرائعة ذه الق   للت
دما يقول        ناهيك عن أدونيس الذي يردد ببغائية      الدراسات  : ( آالما ال يدرك معناه عن

ار المسبقة الجاهزة           راث تتحرك في قفص من األفك ار   ،الحديثة حول الت  وهي أفك
ا  ك أنه ة، ذل ة وتوفيقي دة الخاصة،  ،تلفيقي ئلتها الجدي ى األصول أس  وال تطرح عل

مثال دراسات تتساءل حول األصول نفسها، وتسائل هذه األصول نفسها             فلسنا نجد   
ة رفضت وهمشت وعزلت ونبذت            دايات     (باستثناء دراسات قليل  ))١٣٣ –آالم الب

ات               فما هي الدراسات الحديثة التي يقول عنها، وأي تكرار، ومن قام باستعادة الكتاب
ا، وهل تعرف ال           ة حول    التي آتبت حول األصول بأسئلتها وأجوبته دراسات الحديث

ات الجابري  ا آتاب راث وأعمقه ات –الت ذه الكتاب يس، فهل تعرف ه اعتراف أدون  ب
اك من المفكرين العرب من يعرف شيئا عن تلك                 ل هل هن عمقا آالذي مر معنا، ب
ا، إن                    ديل، فضال عن أن يمارس استعادة له  الدراسات النقدية لعلماء الجرح والتع

ة      اهرة صوتية مرتفعة ال أآثر     ظ ماأدونيس وأمثاله و أرآون دم    ، ظاهرة خطابي م تق ل
   ..سوى الكالم والكثير من الكالم واالدعاء

ا آتب      األخرى آالف النماذج النقدية ضمنبعد أن ذآرت هذه النماذج    التي تزخر به
دارقطني أحد عشر                 الجرح والتعديل، وآتب العلل التي بلغ أحدها وهو آتاب العلل لل
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عشرة آالف نقد علمي ألآثر من عشرة آالف حديث، وهو           آثر من   مجلدًا، قدم فيها أ   
راجم          ردي لت اريخي والفحص الف ة والفحص الت تقراء والمقارن دعم باالس د م نق

لعلي . الرواة، ودراسة العالقة فيما بينهم وجودًا وعدمًا زمانًا ومكاًن، وتأثيرًا وتأثرًا
ذ  وهو يقدم مام البخاري إل عن ا  تنسبأجد في آلمات    بعد أن ذآرت هذه األمثلة       لتلمي

د مبتديء شغوف بعلم الحديث، يريد أن يضع قدميه على هذا العلم المذهل، لعلي أج          
ديل    ملخصًا رائعًا لما ينتظر طالب علم الحديث       في آلماته  ،  من مشاق     والجرح والتع

       . للفرق بينه وبين طالب علم الفقهملخصا و
  البخاري يلخص

سمعت أبا المظفر محمد بن أحمد بن حامد        ( :ميمي البغدادي حمد بن مخلد الت   ميقول  
د             :بن إبراهيم بن الفضل البخاري قال      راهيم بن زي  لما عزل أبو العباس الوليد بن إب

ري ضاء ال ذاني عن ق ة ،الهم الث مائ اني عشرة وث ارى سنة ثم د ، ورد بخ  لتجدي
د اهللا البلعمي د بن عبي ين أبي الفضل محم ه وب افن ،مودة آانت بين  زل في جوارن

ه   ال ل ه وق ي إلي راهيم الختل ن إب راهيم إسحاق ب و إب ي معلمي أب ألك أن :فحملن  أس
ا سمعت من مشايخك رحمهم اهللا         ذا الصبي بم ال .تحدث ه الي سماع  : فق ال . م  : ق

غ الرجال تاقت نفسي إلى طلب                : قال ؟ فما هذا  ،فكيف وأنت فقيه    ألني لما بلغت مبل
ة ا  ال ودراي ة الرج ديث ومعرف ار وسماعهاالح ن إسماعيل  ،ألخب د ب  فقصدت محم

ارى  اري ببخ ديث   ،البخ ة الح ي معرف ه ف ور إلي اريخ والمنظ احب الت ه ، ص  فأعلمت
ال لي  .مرادي وسألته اإلقبال علي بذلك     ة        : فق د معرف دخل في أمر إال بع ا بني ال ت  ي

ه    .حدوده والوقوف على مقاديره    ا              : فقلت ل ادير م ه ومق ا قصدت ل  عرفني حدود م
   . عنهسألتك
ع                 :قال  ، اعلم أن الرجل ال يصير محدثا آامال في حديثه إال بعد أن يكتب أربعا مع أرب

   . عن أربع ألربع، بأربع على أربع، في أربع عند أربع،آأربع مثل أربع
   ،وآل هذه الرباعيات ال تتم إال بأربع مع أربع

   ، وابتلي بأربع،فإذا تمت له آلها هانت عليه أربع
   .ثابه في اآلخرة بأربع، وأى ذلك أآرمه اهللا تعالى في الدنيا بأربعفإذا صبر عل

ات                :قلت له  ا ذآرت من أحوال هذه الرباعي  عن قلب صاف       ، فسر لي رحمك اهللا م
   . طلبا لألجر الوافي،بشرح آاف وبيان شاف

   : أما األربعة التي تحتاج إلى آتبتها هي، نعم:قال
ابعين   ،  والصحابة ومقاديرهم   ، وشرائعه أخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        والت

   . وسائر العلماء وتواريخهم،وأحوالهم
  .سماء رجالها وآناهم وأمكنتهم وأزمنتهممع أ

ع الخطب  د م ل ،آالتحمي ع الترس دعاء م سور ، وال ع ال سملة م ع ، والب ر م  والتكبي
   .الصلوات

   . والمقطوعات، والموقوفات، والمرسالت، المسندات:مثل
   ، وفي آهولته، وفي شبابه، وفي إدراآه،في صغره
   . وعند غناه، وعند فقره، وعند فراغه،عند شغله
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   . والبراري، والبلدان، والبحار،بالجبال
   .على األحجار واألصواف والجلود واألآتاف

ه وعن                   إلى الوقت الذي يمكنه نقلها إلى األوراق عن من هو فوقه وعن من هو مثل
الى  وعن آتاب أ.من هو دونه   ا  ،بيه يتيقن أنه بخط أبيه دون غيره لوجه اهللا تع  طالب

أليف               ا والت ا ومحبيه ين طالبيه ا ونشرها ب لمرضاته والعمل بما وافق آتاب اهللا منه
   .في إحياء ذآره بعده

د أعني                      أربع التي هي من آسب العب ة     :ثم ال تتم له هذه األشياء إال ب ة الكتاب  معرف
   .واللغة والصرف والنحو

  ع هي من إعطاء اهللا عز وجل أعني الصحة والقدرة والحرص والحفظ مع أرب
   . األهل والولد والمال والوطن:فإذا تمت له هذه األشياء هان عليه أربع

   . بشماتة األعداء ومالمة األصدقاء وطعن الجهالء وحسد العلماء:وابتلي بأربع
   :فإذا صبر على هذه المحن أآرمه اهللا تعالى في الدنيا بأربع

   .بعز القناعة وبهيبة النفس وبلذة العلم وبحيوة األبد
ه وبظل العرش حيث ال ظل            :وأثابه في اآلخرة بأربع     بالشفاعة لمن أراد من إخوان

 وبجوار النبيين في  ظله وبسقي من أراد حوض نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم  إال  
   .أعلى عليين في الجنة

اب      فقد أعلمتك يا بني مجمال جميع ما آ        ذا الب ا في ه  ،نت سمعت من مشايخي متفرق
   .فأقبل اآلن علي ما قصدتني له أو دع

   . وسكت متفكرا وأطرقت نادما، فهالني قوله:قال
ه       :فلما رأى ذلك مني قال    ا فعليك بالفق ذي  ، فإن ال تطق احتمال هذه المشاق آله  ال

اآن   ار س ك ق ي بيت ت ف ه وأن ك تعلم فار و ،يمكن د األس اج إال بع ديار  ال تحت وطي ال
واب المحدث           ، وهو مع ذا ثمرة الحديث     ،ورآوب البحار  دون ث ه ب  وليس ثواب الفقي

   . وال عزة بأقل من عز المحدث،في اآلخرة
ا أمكنني من                         م م فلما سمعت ذلك نقص عزمي في طلب الحديث وأقبلت على عل

راهيم   فلذلك لم يكن عندي ما أمليه على هذا الصبي يا أبا           ،علمه بتوفيق اهللا ومنه      إب
  )٤٦١ – ٢٤تهذيب الكمال   –

 حصيلة المفكرين     إلمام البخاري تبين باختصار أن آل      التي تنسب ل  إن هذه الكلمات    
ا         بعض  انتقاء    ال تتجاوز  ، من التراث اإلسالمي   العرب ه والمفسر، أم ه الفقي ما يقول

ذلك خرجوا بنق               د علم الجرح والتعديل والعلل والحديث، فهم في آوآب آخر عنه، ول
ل   ون أنفسهم   .جدًاهزي انيون الغربي ه العلم ا يقع في ذا م ة – وه دما – في البداي  عن
ا  هم ونقدهم للكتاب المقدس ل    اسات نتائج در  يحملون رآن  يرموا به سنة   الق نهم    وال ، لك

ة وجادة                 ة منطقي ام علمي ام الجاهزة بأحك  ،سرعان ما يعتذرون ويغيرون تلك األحك
ر وا           بعد أن يقوموا بفحص القرآن بالوسا      لحذف  ئل نفسها التي آشفت مدى التزوي

الطبيب الفرنسي موريس بوآاي الباحث و واإلضافة في الكتاب المقدس، ولعل آلمة       
م             : (تكشف هذه اإلشكالية عندما يقول     دأت الدراسة ل دما ب أصارحكم القول أنني عن
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ا    يكن لدي أدنى اقتناع باإلسالم، وآلما مضيت في الدراسة ازداد اقتناع           ني ي حتى أت
   )هو إال وحي أوحاه اهللا إلى نبيهأن هذا القرآن إن اليقين في النهاية 

رآن وال اآلداب وال المواعظ و                 ة في الق ات االجتماعي ال الجزاء   إنه لم يفحص العالق
الحساب، بل قام بدراسة المعلومات عن الكون والطبيعية التي قدمها القرآن، وهي و

د           م الحديث شوطا متق غ العل ال          معلومات بل م الجب ا، آعل ما في آشفها والتحقق منه
  .ألجنة وغيرهاوالبحار وا

  أثر جهل العلماني العربي بهذا النقد
د              – من آالف األمثلة     –األمثلة السابقة    ذا النق ين مستوى ه ر ب ارق الكبي   تكشف الف

ذين             اإلسالمي ، ومستوى جهل خصومه به، إنك مهما فتشت بين المفكرين العرب ال
راث اولوا الت لتن د والتحلي نهم ، بالنق دا م ن تجد واح كيعرف شيئًا  فل م ف، من ذل ه

ة             رة وممل ا منف رة ترداده مشغولون عن الدراسة الجادة بترديد آلمات غدت من آث
ة و ضمونفارغ الدون م وية،   (:  أمث ة، الماض ي، الرجعي ر الغيب ةالفك  ...)الظالمي

رب أآثر مما تتجسد     ن الع  المفكري  في تتجسدوغيرها من المصطلحات المملة والتي      
  .في خصومهم

  قراءتان
 على  –  النقاد حيث يقدم  الحاآم،    اللذين استعرناهما من اإلمام    لنعد للمثالين السابقين  

ين       ابقتين، وأشباههم قراءتين للروايتين الس     – اإلسالمي   المستوى  تمثالن الفرق ب
ين ال  سها ب اول النصوص واألسانيد، وهي المسافة نف سطح والعمق في تن د ال ناق

   :وشبه الناقد
  القراءة األولية

ـ ي ل د(وه به الناق ي ، )ش دى   والت سند وم ال ال ى رج سريع إل النظر ال ي ب تكتف
نهم، مع التحري               سماع بي مصداقيتهم، واتصالهم، وعدم وجود مدلس لم يصرح بال
ا،                     ة ال يستهان به ة دقيق ة علمي عن اتصال السند أو انقطاعه وإرساله، وهي عملي

راث النبوي    أي أمة غير األمة اإلسالمية، ويوغير معروفة ف  ال تتوفر سوى في الت
ل  فقط من بين آل تراث األمة، فالتراث التاريخي وا    لشعري ال يتمتع بتلك الميزات، ب

فكتاب ضخم آاألغاني ألبي فرج         بالتراث النبوي،     عند مقارنته   أشبه باألساطير  هو
و طب    األصفهاني يحتوي على مرويات في خمس وعشرين مجلد        ا منهج     ًا، ل ق عليه

ات       أشباه النقاد ألصبح األغاني    ،  وهو قريب من ذلك        ، في درجة األساطير والخراف
ه              لكن يمكن قبولها     م أن مرويات  أقوى  حسب المنهج اليهودي والمسيحي، مع العل
ا    اب دون سند    (ت نهج البالغة      بكثير من مروي راءة تظل في مستوى          ). آت هذه الق

ا تن     بعيد ع   ة                  ن العمق، ألنه ة أولي ه فقط، وهي مرحل سند وجودت ظر إلى تماسك ال
  : وضرورية، لكن تتبعها خطوات شاقة ودقيقة لكي يتم الوصول إلى

  القراءة العمقية للنص والسند
ا ي أمث ل ف ي تتمث راءة وه ادل ق النق ديل أمث رح والتع اآم: الج اوي  الح  والطح

دارقطني سابقةح لألوال ث ال ي ادي ن ال، والت درة م ا زال الن ونهام اد يمارس ى نق  حت
  . اليوم، إنها عملية السبر واالستقراء والتتبع والمقارنة للسند والمتن معا
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ه يأخذ       من يقرأ آالم      د أن د أو رفض صحة      الحاآم دون تأمل يعتق ده باتجاه  تأيي نق
د       ابتداًء، لكن ما يدهش هنا هو أن الحاآم       النص ة، لق ة رياضية دقيق  يمارس عملي

سند،         )أي المتن أو لفظ الحديث        (ترك الحديث عن النص     ا حتى ينتهي من ال  مؤقت
وقيتهم، ومن عدم االنقطاع                    فأنجز عملية رصد لكل راو على حدة، ثم تأآد من موث

ه               د فراغه من ذلك آل د انتهى من         التاريخي بين حلقات سلسلة السند، وبع  يكون ق
   . السند بالخللآله حكم على ورغم ذلك العملية األولية واألسهل مع صعوبتها، لكنه

ه     أن الحديث صحيح   المفارقة هنا هي   د رواه البخاري     بلفظ قريب من  ٣٧٤ – ١، فق
حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس                 : فقال

غ الشمس    (: بن مالك قال   آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزي
 فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل       ، ثم نزل فجمع بينهما    أخر الظهر إلى وقت العصر    

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا       :  أيضا ٤٨٩ – ١ آما رواه مسلم     )صلى الظهر ثم رآب   
  إلخ... المفضل

  إذا ما الذي يبحث عنه الحاآم هنا؟
ان      فقط  لمتن يناقش هنا صحة ا    الدقة، فالحاآم ال      منتهى فيو  شيء آخر  إنه و آ ، ول

ه   أو مفسرا ألمكنه تمري  واعظا أو فقيها      ر هذه الرواية، نظرا لوجود معنى قريب من
ا          في حديث آخر، لكنه ناقد مهمته فحص األحاديث والتأآد من سالمتها أو عيبها، أم

أخرة     تفسير النص وشر   ا هو            .حه والوعظ به فمرحلة مت ه الحاآم هن ا يبحث عن : م
ه     نسبة هذا الحديث من هذه الطريق – علميا –هل من الممكن      للنبي صلى اهللا علي

ا  ق نحون ذا الطري نص سلك ه ن الوصول و ؟ وسلم؟ أي هل صحيح أن ال هل يمك
سند؟             ذا ال دأ مرح   للنبي صلى اهللا عليه وسلم عن طريق ه ة أخرى هي      لتب  البحث   ل

  .آما مر معنا .لحاسوبي لجميع مرويات رجال السندا
ادر على ذلك            و ام    ما الذي يضير البخاري لو روى هذا النص وهو ق  وعلى اطالع ت

ل أو أشخاصا                  به؟ ال سيما والنص ال يحمل سمة طائفية أو سياسية، وال يتناول قبائ
سنن                      أو أقاليم معينة؟   ه وهو يتحدث عن سنة من ال اد من قبول ما الذي يضير النق

  غير ملزمة وال واجبة، وليس على المسلم ذنب إن لم يلتزم بها؟
ئلة  اب ال ي   أس شة وإعج ي ده ي ف انتوقتجعلن د     ف ي نق اء ف ؤالء العلم ة ه ن دق  م

راثهم، وآيف                 ا، ومصداقيتهم في نقل ت م عليه النصوص، وموضوعيهتم في الحك
  توصلوا إلى هذا المنهج بعد أقل من قرن من وفاة النبي صلى اهللا عليه وسلم؟

ر     :أما اإلجابة على تلك األسئلة فهي         سند            أن الحاآم يعتب ذلك ال ر ذلك المتن ب  تمري
ررات      يقا خطي تزويرا وتلف  ول       .رين مهما آانت األعذار والمب  صحيح أن الحديث مقب

يكن ول، . من طريق آخر، فل ة القب ع منهجي وق يمي ر موث ه من مصدر غي إن قبول
ول أي                دها يمكن قب ة، عن فتتساوى العواطف باألدلة، والحقيقة باألسطورة والخراف

د ضاع المنهج العلم                 ي وانتهى   شيء ورفض أي شيء والتهرب من أي شيء، فق
  .آل شيء

ا   امات أو الكشف أو حسن الظن أو سوئ          الحاآم ال يعتمد على الحدس أو الكر       ه، إنه
داً                  : عملية علمية بحتة   م يجد يزي ل فل ذ أبي الطفي ام بحصر آل تالمي  . ضمنهم  لقد ق
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فلم ، ميذ أبي الطفيل المالصقين له عن أستاذهموقام بحصر األحاديث التي رواها تال
 لكن ليس   ، وقام بحصر أحاديث معاذ فوجد الحديث    .قهم هذا النص  يجد من بين وثائ   
  .عن أبي الطفيل

   :ق العدسة المسلطة على موضع الخللوهنا تضيق دائرة النقد وتد
دًا           سند، مع مالحظة أن يزي د في ال ذي حشر يزي ذا  ما ال ة من رجال البخاري     ه ثق

د الصارم ال            ومسلم وال غبار عليه؟    ة والنق  ذي ال يعرف رصيداً     ال شيء سوى الدق
  .للمجاملة واألهواء والعواطف

رات                     ة استعانة بخب ام الحاآم بعملي ذلك ق هناك خلل في هذا السند ال يمكن تمريره، ل
ذي ال   ،حول هذا النص  لنقاد أفذاذ أمثال ابن المديني وابن معين وابن حنبل          سابقة    ال

اء ذا العن اني العربي آل ه ا شاقا خارج ، يبحث الحاآم يستحق في نظر العلم بحث
نص، ليخرج باستنتاج                   ؤثر على سالمة ال د ت اطق أخرى ق سند، وفي من المتن وال

ذا التخصص             :  فيقول دراساته، لقد قام باستقراء آراء نقاد آخرين لهم وزنهم في ه
ال       ( ا           : وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي ق ة بن سعيد يقول لن ان قتيب ذا    : آ على ه

وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي             الحديث عالمة أحمد بن حنبل      
ذا                          ه ه وا عن ة أسامي سبعة من أئمة الحديث آتب شيبة وأبي خيثمة، حتى عد قتيب

  . الحديث
ال     ر القطيعي ق د بن جعف اه أحم د أخبرن ال    حد : وق ل ق د اهللا بن أحمد بن حنب ثنا عب

  ... ثنا قتيبة فذآرهحدحدثني أبي قال 
د اهللا      و عب اً              :]مالحاآ [قال أب ة تعجب ا سمعوه من قتيب  من إسناده      فأئمة الحديث إنم

و علي                              ا أب رأ علين د ق ة، وق ه ذآر للحديث عل ا عن أحد منهم أن ومتنه، ثم لم يبلغن
ام عصره عن                ،الحافظ هذا الباب    وحدثنا به عن أبي عبد الرحمن النسائي، وهو إم

و علي للحدي                 رحمن وال أب د ال إذا     قتيبة بن سعيد، ولم يذآر أبو عب ا ف ة، فنظرن ث عل
  )الحديث موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون

و الحسن     : (وأخيرا يقوم الحاآم بفحص بعض البصمات المشبوهة فيقول         حدثني أب
ال           حد: محمد بن موسى بن عمران الفقيه، قال       : ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ق
سابوري      و بكر وهو صاحب حديث،       ،سمعت صالح بن حفصويه الني ال أب : يقول  ق

مع من آتبت عن        : قلت لقتيبة بن سعيد    : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول     
ال           ل؟ فق د بن أبي حبيب عن أبي الطفي د   : الليث بن سعد حديث يزي ه مع خال آتبت

 أي يخلط    )وآان خالد المدايني يدخل األحاديث على الشيوخ      : قال البخاري . المدايني
  .أحاديث بعضهم ببعض دون تمييز

د ود قراسات نق اء وجهود مضنية ال يطي يوبحوث وعن اني العرب   الوصول العلم
ا                 إليها ده، وألنه راث ونق ه للت ه بمعرفت  وال يريد معرفتها، ألنها ستنسف آل ادعاءات

ات   أخوذين ببالون ا م م آن اءستكشف آ قادع ال  و العم ة افتع الموضوعية العلماني
ات          ا مجرد بالون د و  . طوال القرن العشرين، وإذا به  لحديث   دراسة وبحث مضن     نق

ا شا               ء من أسانيد ويلصقها       صحيح، لكن آونه صحيحا ال يعني أن يلفق من شاء م
ذا     ديل، وآتب                    بذلك الحديث، ه ل والجرح والتع ا آتب العل ال من آالف تغص به مث
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ون       د األسانيد والمت ا من الكتب المتخصصة في نق الضعفاء والمجروحين وغيره
اريء .والرجال ساءل الق د يت ى :وق ذوبا إل ان مك و آ ا الضير في إضافة سند ول  م

  ؟ حديث صحيح
ا   .ال شيء  : لكانت ) إسالمي سلفي (آانت صادرة من أي مصدر غير       واإلجابة لو    أم

ا لن                   ة، ودونه بالنسبة لنقاد الجرح والتعديل فهي تعني أشياء وأشياء بالغة األهمي
لمقيت، لن يكون تقوم قائمة للنص، ولن يكون له رصيد سوى العواطف والتعصب ا        

ه        ،أسطورة وتقليد وموروث وتراث بشري     له رصيد سوى أنه       لكن ال يمكن اعتناق
شدده       أن الحاآم أن أذآر مرة أخرى   بقي   .قناع بهوال اإل ه البالغة تلك وت  ومع دقت

  فهو ليس في مصاف البخاري ومسلم أو         يعتبر ناقدا من الدرجة الثانية، أو الثالثة،      
  .طني الدارقابن المديني أو

  
  العقل الخالق لهذه المنهجية

سنين      وا   لو بقي العرب آالف ال ا بلغ ة التي نشأت فجأة في أم        م م   ة  هذه الدق ة ل أمي
  .ال تعرف تاريخا ثقافيا مكتوبًا و أو تبني مدرسة،تؤلف آتابًا،

ى    دة عل وم جدي ا عل درس فيه ساجد ت ات اآلالف من الم أة مئ ديها فج ة أصبح ل أم
 طالب العلم لتلك المدارس بنظافة جسدية ال تعرفها األمم حتى العرب والعالم، ويتهيأ

اء       ) تحية المسجد (اليوم، وتبدأ الدراسة بصالة      آتهيئة روحية ونفسية لمن أراد البق
   .في ذلك المسجد ولو مستمعًا

نحن في الحقيقة أمام ظاهرة علمية وثقافية خارقة للعادة، وال يمكن أن تنشأ إال من    
 صحوة ال تنبعث منمعجزة صادمة وة، ال يمكن تكوينها إال بثقافة     تشكل خارق للعاد  

د   أقوى من الضمير، من تشكل      مزلزلبل من دافع ،أو تأمل واقع مرير  ،ضمير يعي
د   من  تكوين اإلنسان وتصوراته    عيد  ي و نفسه،تشكيل الضمير    ا أعن     جدي ذا م ه  ، وه ي

رب فق ابت الع دمة أص اك ص ه، هن ل خلق ه ب ل وتكوين شكيل العق المهم بت ت ع لب
ى         ة أو حت ة أو تالقحي ة تراآمي ن نتيج م تك صوراتهم، ل شاعرهم وت ولهم وم وعق

  . يفرض ثقافته بالحديد والناراستعمارية من قبل محتل أآثر تحضرًا
ة إعادة         وفي مكة والمدينة     ،في الجزيرة العربية وبالتحديد في الحجاز      دأ عملي م تب ل

د        خلق ا   ت عملية بدأتشكيل العقل العربي، بل      ال       لعقل العربي من جدي ر مث  على غي
د أرحب وأوسع         ) القرآن( المعجزة  سابق بهذه  ليتحول العقل العربي إلى عقل جدي

   .ات تنزل الوحي بدأ خلق هذا العقلغيره، في لحظلأفقا، عقل يتسع للعربي و
اج لل إن عصر التدو  ة ين وما بعده ما هو إال نت ة التي أحدثها     النقل ة واإلعجازي  مذهل

دوين        وليس آما ت  ،   السنة ان وشكلته القرآ وهم الجابري أن العقل تشكل في عصر الت
ل،    ث نبويآل حدي و،آانت آل آية تنزل   ،أو بعده  ذا العق ة في ه ذا     يشكل لبن وال ه ول
 ولما أصبح لدينا من      لما أصبح لدينا عصر تدوين أو حتى عصر نحت،          الجديد العقل

وم الم وآتب وعل ةأق أخرت النهضة الحديث سنوات،، ولت ا أخرى من ال  ولبقي  آالف
   .لفلف وتفاخر بالتخأوثان وثارات وأمية وتخ: الحال على ما هو عليه
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وعثمان وعلي   هذا العقل أشخاصا أمثال أبي بكر وعمر وجود ولنا أن نتصور دون     
ل بن أحمد                     اد والخلي وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وطارق بن زي

هارون الرشيد وأبي   الحجاج بن يوسف ومحمد بن القاسم ووعبد الرحمن الداخل و  
ل وابن حزم والبخاري ومسلم وابن سينا                       شافعي وأحمد بن حنب حنيفة ومالك وال

ي   ن عرب د واب ن رش ارابي واب دون  والف ن خل ة واب ن بطوط ل   واب ان وآ ن حي  واب
  .األسماء الخالدة سلبا وإيجابا

سي   ى الن الم إل يرحلون عن الع انوا س ؤالء آ ل ه زول  آ ل ن ال قب ت أجي ا رحل ان آم
اني خِجأما السؤال الذي يُ    .القرآن لجهود  آيف تغيب آل هذه ا    :  فهو ي العرب ل العلم

ه على             العلمية عنهم  دعي طرح أسئلة الخاصة ب ساؤل، أوليس ي ، أين البحث والت
    والفكر الوثوقي؟السائد والموروث، أين النقد للمسلم واليقيني

ا ازددت ق      ا قرأته رارا لماضي        آلمات آلم ة واجت دا وتقليدي ر الناس تقلي ناعة أن أآث
 أين أدونيس من هذه الجهود المضنية؟           .أسالفه دون فحص هم العلمانيون العرب     

   ):١٣٣ –آالم البدايات  (:أوليس هو القائل
الدراسات الحديثة حول التراث تتحرك في قفص من األفكار المسبقة الجاهزة وهي  (

، ذلك أنها تستعيد الكتابات التي آتبت حول األصول بأسئلتها      أفكار تلفيقية وتوفيقية  
وأجوبتها وال تطرح على األصول أسئلتها الجديدة الخاصة، فلسنا نجد مثال دراسات 
ة                 تتساءل حول األصول نفسها، وتسائل هذه األصول نفسها باستثناء دراسات قليل

   ؟فما هذه األصول. رفضت وهمشت وعزلت ونبذت
ه     ؟أهي دينية لغوية    ؟أهي دينية أدبية  ؟    ضةأهي دينية مح   ا طبيعت ا م  ؟ وما الفكر هن

وا     اص، وآتب م الخ رقهم الخاصة وأفقه ذه األصول بط رأوا ه ان األسالف ق وإذا آ
ا                       اذا يلزمن راءتهم ؟ و لم وم ق اذا نتبنى الي اج فكري فلم قراءتهم أي جسدوها في نت

و   ة ح دة الخاص ألتنا الجدي سأل أس اذا ال ن اجهم، لم وة  نت وحي والنب ة وال ل اللغ
  )والشريعة والشعر؟ وحول الذات واآلخر وحول األصيل والدخيل

، وأسئلة آرغوة الصابون، وفي النهاية      دونيس فائض من الكالم، طوفان من الزبد      أ
الف     راءة األس اس بق ل الن ل أجه شف أن الرج نه،نكت ود   وم الف وجه ج األس

راث      في قراءة ن   األسالف، لكن براعته اإليديلوجية    ده،      –وع من الت ه ونق شعر نقل   ال
ه يصاب   راءة  )متالزمة( بـ جعلت ا   ، ف تلك الق ا وسلبياتها، فعممه صاحبته بإيجابياته

ذلك              ،على آل التراث   ا، ل  ناسفا جهودا خارقة وبحوثا مذهلة ال أظنه يومًا اطلع عليه
دة سلفًا، جاءت أحكامه متحرآة في قفص من                       ة ومع جاءت أحكامه جاهزة وقبلي

ات                    األفك ستعيد الكتاب ا ت ة، ذلك أنه ة وتوفيقي ار تلفيقي ار المسبقة الجاهزة وهي أفك
دة                التي آتبت حول الشعر بأسئلتها وأجوبتها وال تطرح على األصول أسئلتها الجدي

   .الخاصة
سائل هذه              : (أما عن قوله   لسنا نجد مثال دراسات تتساءل حول األصول نفسها، وت

 فسأسوق ) ليلة رفضت وهمشت وعزلت ونبذت      األصول نفسها باستثناء دراسات ق    
ذي  المفكر   ، ومن هو      قام بهذه الدراسات   ومن الذي مارس     – بالوثائق العلمية    – ال

قدم تساؤالته الخاصة حول هذه األصول نفسها، وأن أدونيس والمفكرون العرب                  
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دمتهم لألسف       –والجابري   ذوا تلك           – في مق وا ونب  هم من رفضوا وهمشوا وعزل
   .، وألقوا باللوم على غيرهمالدراساتالتساؤالت و

ك  د ذل ه بع ان فهو في قول اريء لدرجة الغثي ا استغفال الق ه : (أم ا آانت تمثل إن م
ضارة       وم الح ه الي ا تمثل ا عم ف آلي ية يختل ضارة الفارس ة أو الح سفة اليوناني الفل
راءات                       رأ األصول بشكل مختلف عن الق ا أن نق الغربية، أفليس معنى ذلك أن علين

ة؟              اضية؟الم أين نجد هذه القراءة المختلفة؟ ومن الذين قاموا بها؟ واحد، اثنان ثالث
ي الماضي     ة ف راءات المختلف صير الق و آم يس ه راءتهم؟ أل صير ق ا م راءة –م  ق

ذه      أل ه ة؟ أس ن العل اذا؟ وأي د؟ لم ن رش دي واب ن الراون رازي واب صوفة، وال المت
از  ول بإيج ئلة ألق ادت  األس ي س راءة الت راءة    ، إن الق ي ق ائدة ه زال س ي ال ت والت

وم هي ثقاف  سائدة الي ة ال ة العربي اء، وإن الثقاف اءالفقه نص ال : ة الفقه سلطة لل ال
  ) للرأي

اء ة الفقه ون سوى   .. ثقاف رون ال يعرف ؤالء المفك ه، ه ديث عن لفت الح ا أس ذا م ه
يس بهذه التبسيطية واالختزال يبرع أدون       )فقهاء(الفقهاء، وآأن علماء األمة آلهم      

للحضارة  أما طرحه هذا  . من ماض وحصره في زاوية،لفكر اإلسالميافي تهميش   
ات أدونيس          مدى ال   فهو مؤشر على  الغربية    وعلى مدى     ،مواقف التي تشحن آتاب

  .!الجهل أو التجاهل لحقبة احتلت العقل األوربي ألأآثر من ألف عام
قة التي فصلت الفلسفة  عن الهوة السحيأين نقدك:  أتوجه بهذا السؤال إلى أدونيس

، ما هذا االستغفال للقاريء العربي، وما هذه ةاليونانية عن الحضارة الغربية الحديث
ة ل ة المتطرف ذي أصاب أوروبالحميمي ا ال ا، وم رون الظالم الوسطى في أوروب ا ق

سف     عشرة قرون  بالعتمة القاتلة  اني           بعد تلك الفل ان العلم ة، إذا آ ة اليوناني ة التنويري
ي صار   الغرب شائه باالنت وم عن انت ل ي ر آ وة، ويعب ك اله ود تل رف بوج ا  يعت  عليه

ة فلماذا يغفل أدونيس هوة، وردمها نحو المستقبل   فصلت التي  و ، تلك  الظالم الهائل
ر من                 بين الفلسفة اليونانية والحضارة الغربية، لماذا يتحول أدونيس إلى ملكي أآث

ال اإل      ن رج ر م سيحية أآث ن الم دافع ع ك، وم ائس  المل دنة الكن اليات وس  رس
 بل وقدموا اعتذاراتهم عن  ، والذين اعترفوا وتنازلوا واقتنعوا بالهزيمة،  والباباوات

   .تلك الحقب التي ال يريد أدونيس المرور بأطاللها ومقابر النور الجماعية فيها
دمير العقل األوروبي وإحالل                      اب المقدس في ت ِلم لم يتطرق أدونيس إلى دور الكت

ات                    الخراف ه للنص المسيحي وهو جزء من مكون دم قراءت ة بديال للعقالنية، ولم يق
ا قصائد                العقل العربي، وملهم للحداثة العربية في إبداعاتها، ومصطلحاته تغص به

سنة دون أن                الحداثيين ودوواوينهم،    رآن وال ه للهجوم على الق اذا يوجه آل آتب لم
يديلوجية إن لم تكن ممارسته هذه         يتفوه بحرف واحد باتجاه الكتاب المقدس، ما اإل       

  . إيديلوجية متطرفة
راءات          : (أما قوله  أفليس معنى ذلك أن علينا أن نقرأ األصول بشكل مختلف عن الق
راءة                   ) الماضية؟ رأت أصولنا بشكل مختلف عن ق ة التي ق راءات التالي فليستعد للق

ارة له، ال سيما     أسالفنا الماضين، ولكن عليه أن يتحمل الصدمة والمفاجأة غير الس         
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دة                   راءة جدي راثهم ق رأوا نصوصهم وت وأن الذين قاموا بها هم من الغربيين الذين ق
  .مختلفة عن قراءة عصور الظالم الوسطى

أما ما يضحكني في طرح أدونيس فهو قوله عن القراءة التي يدعوا لممارستها مع         
ان  أين نجد هذه القراءة المختلفة؟ ومن الذين قا: (القرآن والسنة  موا بها؟ واحد، اثن

ي الماضي    ة ف راءات المختلف و آمصير الق يس ه راءتهم؟ أل ا مصير ق ة؟ م  –ثالث
قراءة المتصوفة، والرازي وابن الراوندي وابن رشد؟ لماذا؟ وأين العلة؟ أسأل هذه    
راءة        ي ق ائدة ه زال س ي ال ت ادت والت ي س راءة الت از، إن الق ول بإيج ئلة ألق األس

اء، وإن الثقاف اء الفقه ة الفقه وم هي ثقاف سائدة الي ة ال نص ال : ة العربي سلطة لل ال
ي هذه الكلمات فهو    ألم أقل إنهم ال يعرفون إال الفقهاء، أما األشد آوميدية ف           )للرأي

ا نهض باألمة،               وآأنها ذات مستوى   في حشر تلك األسماء    ام به أن من ق  واحد، وآ
ة للحي             ة المعطل سلبية الجبري راءة الصوفية ال ول         فبين الق ا الوجد والحل اة في زواي

ة       راءة المتخلف اء    والوثنية، إلى الق رازي وابن              شديدة الغب  التي مارسها آل من ال
   .، وهي قراءة يحتفي بها أدونيس وبمن قام بهاالراوندي

دي  ن الراون رازي واب ديتان ال صيتان آومي سميهما  شخ يس، وي ا أدون ي بهم  يحتف
ار،  المعلمين الكب ا المضح أرآون ب ا وحججهم  كة والتي يخجل أدونيس من إيراده

ة د آوميدي ود ، أش ي اليه اع أمت أن إجم والن ب رآن ويق از الق ران إعج ا ينك فهم
ا،              والنصارى على صحة الكتاب المقدس يدل على ضعف حجة المسلمين بتحريفهم

اب المقدس     ألن العبرة بالعدد،    ر فالكت ا أآب ومادام عدد النصارى واليهود في زمنهم
ح، وال أدري حة باأص زداد ص دس ي اب المق ل الكت دد  ه ع ع سي م ب العك لتناس

اب المقدس في أصح          المسلمين، ألنه وبناء على أقوال هذين المخرفين       ، يكون الكت
 عنما آان النبي صلى اهللا عليه وسلم في مكة مطاردا هو                 - بعكس القرآن  –حاالته  

ي                   ان عدد النصارى بعشرات المالي ا آ ه من    . نوأقل من مائة من أصحابه، بينم يال
  . هراء يسوقه أدونيس والرازي وابن الراوندي

ا و سخرانهم ضاي ارة، أي ان والطه ام الخت سعد من أحك ة ال سخر الطبيب ا ت اوي  آم
اء            الغريب. اليوم، فعقول المالحدة واحدة    شاذة، والتي تطالب بإلغ  أن هذه العجوز ال

اتهم         اء بأسماء أمه ا إلى ذلك من          ،عقد الزواج وتسمية األبن دم وال       وم شذوذ ال يق
ؤخر ا تعمل ،ي ف، الغريب أنه ى خواء فكري مخي دل عل ل ي دال من أن  ب ة وب  طبيب

الثرثرة        ا ب ا ومقابالته ألت آتبه ك، م ن ذل ا ع ا لعجزه ا وطبي ان علمي سف الخت تن
سان، هل        : هي  واستعطاف الرجال بمقولة بدائية سمجة      اذا نقطع جزءا من اإلن لم
ه ول أن نقطع جزءا من أذن ه؟من المعق انيين العرب  أو أنف  لكن األغرب أن العلم

ي      وها ف ي درس اتهم الت ى معلوم سين عل ون متكل إنهم يبق اء ف ون أطب دما يكون عن
ا                     سعداوي ناصحة زمالئه ا قول ال ا تاريخا، ومنه ر منه الجامعة والتي أصبح الكثي

اء  أن تقدم  ل نالحظ هنا أنها بلغت من الصفاقة–األطباء   ة  ألطب  –  نصيحتها المتخلف
دور            : ("٣٠٥-آسر الحدود " في آتابها    فتقول ا ي ا م اء في بالدن لماذا ال يتابع األطب

الم اث؟؟ في الع ذآور واإلن ان لل د مضار الخت ة سليمة تؤآ اذا !  من أبحاث علمي لم
ا في شيء، وأرجوا من         تسكت وزارة الصحة ونقابة األطباء آأنما األمر ال يعنيهم
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اب األستاذ ا           ع آت اء            وزير الصحة أن يطب ديب ويوزعه على األطب دآتور سامي ال ل
   )حتى يعرفوا أن ختان الذآور ضارة بالجسم والنفس والمجتمع

ا          وس ة له ر إسالمية وال عالق أترك اإلجابة لمنظمة الصحة العالمية، وأعتقد أنها غي
رة من خالل شريطها                  اة الجزي ا قن باإلسالمويين حسب مصطلح أرآون، فقد طالعتن

ال  ن خ اري، وم صه  اإلخب ا ملخ ت بم رة ن ع الجزي صحة  : (ل موق ة ال ت منظم طالب
من     ال ض ان الرج إدراج خت دز ب ة اإلي دة لمكافح م المتح امج األم ة وبرن العالمي

 . إستراتيجيات الوقاية من مرض نقل فيروس اإليدز
ين األشخاص،              وتفيد توصيات خبراء دوليين نشرت األربعاء أن باإلمكان إنقاذ مالي

، في حال تعميم الختان، لكنهم اشترطوا تعزيز األجهزة الصحية وال سيما في أفريقيا
ادهم،                ة تعرضهم للخطر العتق ان بطريق وعدم تصرف الرجال الذين يخضعون للخت
ة                  خطأ، أنهم محميون بنسبة مائة في المائة، يأتي ذلك بعد أن أظهرت دراسات طبي

  .  الرجلأن ختان الرجال يخفض احتمال نقل فيروس اإليدز من المرأة إلى
دز     ة اإلي دة لمكافح م المتح امج األم صحة وبرن ة ال ت منظم ة  :وقال ات فعالي  إن إثب

يشكل محطة بارزة في تاريخ الوقاية من فيروس  "الختان بعيدا عن أي شك معقول       
واتر اإلصابة                    ". اإليدز ر حيث إن ت أثير ذلك سيكون أآب وأشارت الجهتان إلى أن ت

ذين         بفيروس اإليدز عبر عالقات جنسية       بين رجل وامرأة آبير، بينما عدد الرجال ال
  . خضعوا للختان قليل

ة   صحة العالمي دز بال روس اإلي سم في دير ق ر م وك"واعتب ين دي آ ذه "أن " آيف ه
دز لكن يجب انتظار                    التوصيات تشكل خطوة إلى األمام في الوقاية من فيروس اإلي

رض     ى الم ابي عل أثير اإليج ة الت نوات لمالحظ ضع س شار ". ب ذه  ي ى أن ه إل
ة نظمت من                شاورية دولي ة ت  ٨ إلى    ٦االستنتاجات والتوصيات جاءت نتيجة عملي

دا  (وأظهرت ثالث دراسات أجريت في أفريقيا  . آذار في سويسرا  /مارس آينيا وأوغن
ا  وب أفريقي دز      ) وجن روس اإلي ابة بفي ال اإلص ى خفض احتم ؤدي إل ان ي أن الخت

   %). )٦٠(بالنصف على األقل 
ائ  ذه النت ام  ه اءت ع سعداوي  ) ٢٠٠٧(ج ج ال ال ي     ومق ا ف ي آتابه ا ف ه آم آتبت

ام ١٠ و ع ساءل.  م٢٠٠٠يولي ا أت ة  : وهن ى متابع رأة عل سعداوي الج ك ال هل تمل
ل    الم الطب؟ هل تعم ي ع ا دار ف ة، وآخر م ائج آخر البحوث والدراسات العلمي نت

ك   ن ذل صر؟ ال أظ اء م صيحتها ألطب سعداوي بن ة با ،ال ر معني ا غي ن لب ألنه حث ع
  .  هي مشعوذة ساقها القدر إلى آلية الطباألحدث والعلمي واألدلة،

ذي وضع   على أولئك المالحدة، ترآته للعلم التجريبي الرد للعلم الحديث لقد ترآت   ال
ى القمر و سان عل ذا التخلف األدونيس اإلن ى ه رد عل ه في لجج البحر لي خاض ب

دي ه. الراون ه ابن الفقي ا ابن رشد فهو الفقي ه أم ه الفقهي ال يقل عن تراث ، وتراث
الفلسفي، وهو في الفقه أآثر إبداعا منه في الفلسفة، فهو ناقد في الفقه، مقلد ملفق     

اعتراف أدونيس   –في الفلسفة، ومايسمى فلسفة ابن رشد ما هي        إال مصالحة  – ب
    . بين النص والفلسفة
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ري  وبعد ف   ة       ال يملكون أسئلة خاصة بهم، وال          ن العرب  إن المفك  يصدرون عن رؤي
ه، والنجاح في التعامل مع   شيء ال يعطي د ال راث، ففاق املهم مع الت خاصة في تع

راث                –شيء مرهون بمعرفته وإدراآه، وهذا سر فشلهم المزمن في تعاملهم مع الت
  .     الجهل به

م ي       - نقاد الجرح والتعديل  موقف  ب  جهلهم وقد انكشف  صدر عن   ذلك الموقف الذي ل
ا            ة  إيدلوجيرؤية   مذهبية أو إقليمية أو عصبية أو شخصية ضيقة، إنه نقد النص متن

شأن هو النص                    ذا ال ة   وسندا ال أقل وال أآثر، فكل ما يهم المتخصصين في ه  آوثيق
احثين الموضوعيين المتجردين            ومصداقيته  ال  ، وهنا تشخص قمة الموضوعية للب

ي دراسة النص وفحصه        ف  وبعد هذه الجهود العظيمة     ،  للعلمانيين العابثين بتراثهم  
ساسة      ام وال دعاة والحك اظ وال اء والوع شمس للفقه ه آال اره يطلقون واختب

اة          واالقتصاديين والقضاة وغيرهم، ممن    اة في الحي ، وعيب    يستثمره في ضخ الحي
اظ    دعاة الوع اء وال ه سوى الفقه رى أمام ق ال ي دود األف ه مح ي أن اني العرب العلم

ا يحدث دا          ا م رات   الورش و  خل تلك     والحكام والقضاة، أم ة  والمعامل   المختب الدقيق
  .راث وسالمته فهو آأهل الكهف عنهمالتي تعتني بحفظ الت

  ظاهرة توثيقية مرادفة
د        ليس مامضى  ر من آاف ل          ، من دقة ومبالغة في الدقة هو الوحي ان أآث د   وإن آ لتأآ

ة،      داعيات النص          من صحة النصوص الحديثي د ساهمت ت  ممارسات   على شكل   فق
 للعبادات والمعامالت االقتصادية والعسكرية والسياسية، باإلضافة إلى      ومية ي عملية

ستمد     ي ت اوى الت ة والفت ة والقانوني صنفات الفقهي سيرات والم شروح والتف ك ال تل
ا       افس فيم شرعيتها من النص القرآني والحديثي، وظهور المذاهب الفقهية التي تتن

 وآيف يحتج آل طرف على طرف ال         النصوص على آرائها،   –بينها في تقديم األدلة     
ل            على مشروعية النص من خالل           – أوال –على مستوى تفسير النص وفهمه، ب

، آل ذلك شكل    تقديم نقودات رجال الجرح والتعديل للنصوص التي يحتج بها الخصم         
   .  توثيقا مرادفا للحديث النبوي

ا المسلمون ت        أين هذه الدقة والمبالغة في الدقة      رد به ه         التي انف يهم علي جاه سنة نب
الطريق       من تلك الفوضى الضاربة األعماق في      ،السالم اب المقدس، ف  نصوص الكت

 وال التوثيق وال الجرح        ال يعرف شيئا عن اإلسناد        الذي سلكه الكتاب المقدس إلينا    
ة  علم، بل ال ت   وال التعديل، وال التدارس، وال التداول اليومي، وال الشروح         ه   هوي   آاتب

ة والع ة،الديني ة واللغوي ة والجغرافي ه، ورقي ام آتب دى مال  وال في أي ع ه م وثوقيت
التي ال المزمنة ، باإلضافة إلى المعضلة  وأهدافه من آتابته وال يعرف مذهبه   وعلمه

  : في تجاوزها، وهيللكتاب المقدس أمل 
اللغتين،               من الذي ترجم الكتاب المقدس، وما أهدافه من الترجمة، وما مدى ثقافته ب

ه، ومن آتب       مدى دقة ترجمته ومصداقيتها وتطابقها مع النص الذي ت        وما   رجم عن
هل هو   :  ذلك المترجم، ثم وهو األهم      ومن أي نسخة ترجمها    النص الذي ترجم عنه   

  ثقة وما ديانته ومذهبه ومن هو أصال؟
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ة، والتي                    ة األشد آارثي ة سوى هذه اإلجاب أسئلة آارثية ليس لدى المسيحيين إجاب
، وال يعرف عنها العلمانيون العرب المسلمون شيئا،            بها حيون قاطبة يعترف المسي 

  :في الوقت الذي يتكتم عنها العلمانيون العرب المسيحيون، إنها
  .ترجمة الملك جيمس

  : هذه الترجمة المعتمدة في نقاط وخالصة القول في، مر الحديث عنهايوالت
  أشهر وأوثق ترجمة إنجليزية للكتاب المقدسهي  -
 . لكل الترجمات المعتمدة تقريبا اليومهي -
ـ       ١٦١١نشرت عام   ، و )الملك جيمس ( قام بها ملك يدعى    - ، أي بعد نزول اإلنجيل ب

ا ١٦١١ ة   . عام ة زمني رة      وهي حقب ر من المسافة التي تفصلنا عن فت أطول بكثي
 .نزول القرآن

ةهي - ة انتقائي يوملخص ل  عملي بقتها ه ات س ام  : ترجم ي ع وفردال ف ة آ ترجم
 .وغيرها... ١٥٦٠، وجنيف في عام ١٥٣٧، وتوماس متى في عام ١٥٣٥

راجم  - ك الت دتتل ى اعتم دس أول عل اب المق ة للكت ة انجليزي ل   ترجم ا رج ام به  ق
 .عبري وإغريقي:  بصورة مباشرة عن نصين، والذي ترجمها)وليام تندال: (يدعى

م رفض  - ة ت دال(ترجم ام تن سة) ولي ل الكني ن قب دال ،م ل إن تن ه معارضة  ب واج
 .بتعمد افساد معنى الكتاب المقدسعاصفة ورفضا آنسيا، فقد اتهمته الكنيسة 

دال    بإ  الكنيسة تمرأ - د من الكت        للع حراق ترجمة تن ل (اب المقدس    هد الجدي ) اإلنجي
 .ألنها مزيفة

سة  أصدرت- ا بإالكني دال  حكم ام تن دام ولي ال ع ه فع م إعدام د ت شود  ، وق ام الح أم
 .١٥٣٦بالشد على الخازوق ، في اآتوبر عام و حرقا المسيحية

   .عتمدت ترجمة وليم تندال فا في مشهد مثير للشفقةدت الكنيسةعا -
دال ( عمل   تعود الكنيسة فتجعل من     آله  هذا بعدأجل،   المزيف أساسا    و  الهرطقي  )تن

ي       وم ه ر الي ي تعتب يمس، والت ك ج سخة المل ا ن ة وأهمه ات اإلنجليزي ل الترجم لك
دمة الترجمة القياسية     تقول مق حيث   .مدة للشعوب الناطقة باالنجليزية   النسخة المعت 

اب المقدس إ    ن الترجمة ا أ (:المراجعة ة تنقيح     لقياسية المراجعة للكت ا هى عملي نم
، والتي آانت هي      ١٩٠١ عام   مرخص بها للترجمة القياسية األمريكية التي نشرت      

وقد تبينت تناقضات     )١٦١١ الملك جيمس التي نشرت عام       األخرى تنقيحا لترجمة  
د    ،وأخطاء نسخة الملك جيمس     دما من              بع ر ق ر من المخطوطات األآث اآتشاف آثي

ـا ترجمة الملك جيمس           التى  النسخ والتراجم  تلك ا يعني أن       ،   اعتمدت عليه وهو م
ن    ال ر، لك ادة نظ ى إع ة إل ة بحاج راجم اإلنجليزي ادًات اذا؟   اعتم ى م واب،   عل ال ج

ود االكليظل . فاألصل مفق ا تائه اب المقدس عائم ا للترجمات ول،ت ديلوجيا  ونهب إلي
ى        دس إل اب المق ين بالكت ع المهتم ا دف ذا م ات، وه ك الترجم ة لتل دار الموجه اص

ة اإل وام  نجليزيالترجم ي االع ة ف م.١٨٨٥-١٨٨١ة المراجع ية  ث ة القياس  الترجم
والتزال  –واستمرت عملية تنقيح التراجم ومراجعتها       .١٩٠١في عام    –االمريكية  

وقس   .١٩٥٢اب المقدس عام    الترجمة القياسية المراجعة للكت        أن صدرت    لى إ –
  .على ذلك الترجمات العربية التي تعتبر من أواخر الترجمات
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ا                   ه، أو إذا أحسنا الظن قلن الكشف  : بعد هذا الكشف ألمية المفكر العربي لقلب تراث
 يقم على اإلطالق بنقد علمي  لم ه العربي تتضح الرؤية في أنه     عن تجاهله لقلب تراث   

ام          وجاد لنصوص تراثه، وأن آل ما قام به هو           مجرد نقوالت، أو ما يسمى هذه األي
ة ي لغ يف زق: ( الحاسب اآلل ي دون ) قص ول تعارتها من الغرب والت، أي اس المق

وعي، واستخدامها دون وعي أيضا، لذلك اتسم ذلك االستخدام بالتطرف واإلقصاء،  
ير صادر من الذات، فإن مستخدمه ال يصمد أمام أي نقاش جاد        وإلنه دون وعي وغ   

ة والماضوية،        فوموضوعي أمام خصومه،     يلجأ لقذفه باالتهامات بالتخلف والرجعي
  :ـإذا ف .ويسعى بشتى الطرق لمنعه ولو بالقوة من إيصال صوته

   التراث العربي؟ قلب العلماني المؤهل لقراءةمن
ه وتجاوزه، ال عن طريق القمع           مرة أخرى نعود للمفكر الغربي          ذي أطاح بتراث ال

ة         وية والظالمي ا آالماض صطلحات ال يعيه تعارة م ق اس ن طري صاء، وال ع واإلق
ا وال          سة تطويعه ستطع الكني م ت ي ل ة الت ة الدامغ ل بالحج ف، ب ة والتخل والرجعي
ل   ارق والمقاص تخدام المح م اس صاءها، رغ ى إق سها وال حت ا وال طم أدلجته

ق لت  ز     والخوازي ده قف ي وح العلم التجريب اء، ب ن العلم وف م شرات األل صفية ع
ان            ه آ ا،    العلماني الغربي تراثه وتجاوزه نحو المستقبل، وأثبت أن تراث ا ظالمي حق

راث          وآان حقا متخلفا ورجعيا ومزيفا،       بالتجربة والكشف المادي المذهل أصبح الت
  .الكنسي شيئا من الماضي

ذا        قلب   يع قراءة   بهذا المستوى من العلمانية نستط     د، ألن ه راث العربي من جدي الت
ة         مسافر ..النوع من العلمانية جاد وناجع     ة الحقيق  إلى ال     مع آشف المجهول وتجلي

ا، وال مساحة                 ، مؤهل بما ي   حدود ديلوجيا فيه ان لإلي ة ال مك متلكه من أدوات معرفي
ة تُ   لألحكام القبلية والجاهزة والمسبقة عندها،       ة بشروطها     التج جري إنها علماني رب

دا عن أي ضغط عاطفي       ثم تُ ، ثم تحصل على النتيجة   ،الموضوعية م بعي صدر الحك
ة    ، وهي  أو إيديلوجي أو عداء أو خصومة      ة     بعكس العلماني ديم     التي  العربي دأ بتق  تب

بل على العكس  النتيجة دون أن تجري تجربة واحدة، أو حتى تستمع إلى رأي آخر،         
شتائم والسخرية،       إطالق ال ا              تبدأ ب ا على آل من خالفه تهم أطنان اء ال را  .  وإلق وأخي

م               ه ل ي، مع أن اني العرب فالبد من التنبيه إلى أن هذا العلماني الغربي هو أستاذ العلم
ة                      اب الترفق والمجامل يتتلمذ على يديه، ولم يشارآه في بحث أو إنجاز، لكن من ب

ه     ى  سأفترض أنه أستاذه، نظرا لكثرة دعواه بأنه يريد أن يصل إل             ا وصل إلي ذلك   م
  ..  الذي قدم تساؤالته الخاصة الحقيقيالعلماني
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  . قدم قراءة جديدة للنص اإلسالميالعلماني الذي
احثون أتي ب دة وشاسعة ي اآن بعي ة لهمن أم  باإلسالم وال بنصوصه وال م ال عالق

ه،  اداشخأبتراث ق والمحرفونص مع دين المعي ق، لل ر ون عاش ي ينك ة الت  للحقيق
اني    أدون أتي العلم ا، ي رب وجوده انيين الع ن العلم ه م ون  الغربيونيس وأمثال

ون راتهالتجريبي املهم بمختب اربهم وأدواتهم ومع ة وبحوثهم وتج ادةم الدقيق ..  الج
 باإلنسان    وغاصوا في أعماق البحار، وصعدوا     الغربيون الذين اآتشفوا الذرة،   يأتي  
ام غير القمر يوما من إلى   وربما   ،ر سطح القم  إلى ذين    ..األي انيون الغربيون ال  العلم

ار الصناعية       والتلفاز اخترعوا الحاسوب  تحمل   والصواريخ التي      ، والهاتف واألقم
 العلماني الذي    يأتي هذا  .لق نحوها عابرة القارات والبلدان     وتنط ،أهدافها في داخلها  

ال سة قفي: ق اب المقدس وق.للكني اب اهللا: ال للكت دين.لست آت ال لرجال ال  ال : وق
سياسة      فالعلم في جانب والكنيسة في جانب،  شأن لكم بالعلم،     م قذف بهم لرجال ال ث

   . بالسياسةال شأن: ليواصلوا قذف الآلت صارخين في وجوههم
أدونيس، أو           يأتي هؤالء   نهم شاعر آ أرآون، أو مؤدلج  مدع  ليس بي العظم  آ ، أو  آ

ع والقبلي والجاهز،   ، فهذه التخصصات قابلة للتزييف والتطوي     مترجم آهاشم صالح  
ا الكنيسة واستغلت بعضها ألهدافها                    ل طوعته ودا، ب وقد تصالحت مع الكنيسة عق

ايم ومارآس             لجاء ا  .طويال د ودورآه علماني الغربي، ال أقصد حفيد سبينوزا وفروي
ع      ن تحولت   الذي حفيد غاليلوا وبرونو وآوبرنيكوس   بل  وهيغل،   ًا ابتل   دماؤهم طوفان

   .ر احرقت حروف آتابها المقدسقائقهم ناالكنيسة، وح
ي   ي التجريب اني الغرب ه     العلم سلم ل م ي المي، فل نص اإلس ى ال ه عل ي طريق ر ف عث

ه منهج الشك           م علي ا    –، واصطحب معه      ابتداًء، واصطحب في الحك  حكمه   – مؤقت
سابق                   م يكتف بكشفه ال ه ل  ،الذي توصل إليه في حق الكنيسة وآتابها المقدس، لكن

ه  ف بقراءت م يكت ة سابقة و الول دس،هلكتابالناجح د المق نص اإلسالمي   لق رأ ال  ق
دة  ه الخاصة والجدي اني ال ،قراءت ا العلم عربي شيئا، جاء من   والتي ال يعرف عنه

سنة،    ا رآن وال صوص الق صدم بن رب لي ملغ ضفل ا   يرف داًء آم ل ها ابت اني فع العلم
ا وضع آت     العربي، بل و   ه المقدس تحت المجهر،         ضعها آم ا فح     اب ص وفحصها آم

رأه         يفاجأ أن هذا القرآن ليس       لآتابه المقدس،    اب ق ه المقدس، وليس آأي آت آكتاب
ل،  ن قب مم ادة     ث ة الج ته التجريبي د دراس رج بع ا    خ ة مؤداه ك بنتيج نص تل أن ال
ليس في    فصنع البشر،  المستحيل أن يكون من    من   ، بل  نص غير عادي   اإلسالمي

 ال   السنة النبوية الصحيحة فوجدها     وقرأ  أو يبدعوا مثله،   قدرة البشر أن يقوموا به،    
صداقية رآن م ن الق ل ع عبة   ا،تق ارات ص المية اختب صوص اإلس ذه الن ر ه ختب

ة    ، الكلل وال الكسل العربي فحصها بعناية ال يعرفها     ، و ومضنية لم تكن دراسته مبني
ة وإعجاز                     ه اللغوي رآن وبالغت على دراسات من سبقوه من العرب حول بالغة الق

ن م يك ه، ل صياغة واألسلوب، لدراسته أي عالألفاظ ة بالبالغة وال سكونا ق ان م  آ
خرج ومن معامل العلم التجريبي وأجهزته الحديثة .. بشيء واحد هو العلم التجريبي

رآن   –حصلت النصوص اإلسالمية      و ،بشهادته المحايدة في حق هذه النصوص       الق
ادمين من معسكرا   شهادة هؤالء المنصفين    على   –وصحيح السنة    ت الخصوم   الق
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نهم رغم ذلك         ائج وال         الحقيقيين، واألعداء التاريخيين، لك ع النت ال يستطيعون تطوي
   . فهي غير قابلة لذلكأدلجتها

اني   العربي  بالوثائق التي أفزعت المفكر    دم العلم شهادته التي    الغربي التجريبي   يق
ا يكون    أبهى م   مه، وتثمن جهود   ونقاده دقة مختبرات علماء الجرح والتعديل    ب تجزم

ه وسلم                  ،التثمين ه محمد صلى اهللا علي ا جاء ب في الوقت   ، وتؤآد صدق محمد وم
شائيتة              ة وإن الذي يطل فيه علينا العلماني العربي آمخلوق متخلف بإفرازاته العاطفي

موضوعية   المنطلقة من     ، لتكون بديال عن تلك الشهادات الموثقة والرائعة       ،البلهاء
جريبي، ثم يصر هذا اإلنشائي البليد على أن نقلده في      العلماني الغربي الت   تومختبرا

د و   و  سيف أبي جهل      هادة أستاذه الغربي سل      آل شيء، فإذا قدمنا له ش       توعد  عان
دد الوه ى : وق م األعل ا ربك ا أرى ، أن م إال م لول    وال أريك ن س زم صمت اب ، أو الت

    .ونفثهولمزه وهمزه 
  

  العلماني الغربي يقدم شهادته حول القرآن
ه       صوص التي تهم العلم التجريبي       الن اطع مع ميدان بعض     في الق   وتتق رة، ال رآن آثي

ه                   منها صريح واضح    راق حجب  يتحدث عن واقع مجهول أوآل مهمة آشفه واخت
  . بالمسافات البكر وشغفه،لعقل اإلنسان وعلمه

ول رآنيق ة    الق ر، اآلي ورة الزم ي س ذين ال   : ٩:ف ون وال ذين يعلم ستوي ال ل ي ﴿ه
  :ويقول). ١٩:سورة محمد، اآلية(﴿فاعلم أنه ال إله إال اهللا﴾ : لويقويعلمون﴾ 

  ). ١٠١:سورة يونس، اآلية(﴿قل انظروا ماذا في السماوات واألرض﴾ 
ة     وفي خلقكم وما يبث    . يات للمؤمنين ﴿إن في السماوات واألرض آل    : ويقول  من داب

ا   واختالف الليل والنهار وما أنزل اهللا من السما   . آيات لقوم يوقنون   ء من رزق فأحي
ون  وم يعقل ات لق اح آي صريف الري ا وت د موته ه األرض بع ا . ب ات اهللا نتلوه ك آي تل

ون﴾   ه يؤمن د اهللا وآيات ديث بع أي ح الحق فب ك ب ة(علي ة، اآلي ). ٦-٣:سورة الجاثي
  .وغيرها من اآليات

م                       أن العل دم وعوده الجازمة ب ه يق ل إن ي، ب م التجريب وال يكتفي القرآن بالدعوة للعل
تجريبي آفيل بالوصول إلى الحقيقة التي يتردد في قبولها العلماني العربي، ويجعل ال

ة إنجاز تلك المهمة       ديم حافز باتجاه      للعلماء وحدهم إمكاني ذا يعني ضمنيا تق ، وه
   .ستقبل الثري بالمزيد من الكشوفاتالم

دي إلى  ﴿ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويه            :يقول تعالى 
   )٦:سورة سبأ اآلية(صراط العزيز الحميد﴾ 

رآن د الق م يؤآ اء ث رآن سيتمكن العلم د صدق الق ة تؤي ائق علمي اك حق ى أن هن  عل
شافها مستقبال      وهمي              التجريبيون من اآت ة الحاجز ال رآن ال يكتفي بإزال ، أي أن الق

م     على من يقت    المقدس والرهاب الذي ألقته الكنيسة وآتابها      أو ينتسب    ،رب من العل
ة التي طالت عشرات اآلالف            للعلماء  تحت حجة   ، بتلك المجازر واإلعدامات الرهيب

أن هؤالء العلماء آثمون لمواصلتهم تناول المعرفة غير الدينية، وهم بذلك يكرسون 
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أن يكون  نسان  خطأ أبيهم آدم عندما أآل من شجرة المعرفة المحرمة، وأن على اإل            
   .عابدا ال أن يكون عالما

ليؤآد على أن العلم هو منهج أتباع األنبياء، وأن و  لينسف تلك المفاهيم،القرآن نزل
العلماء هم ورثة األنبياء، وأن فضل العالم على العابد آفضل النبي على أقل الناس                 

م،              من أتباعه منزلة،     ر عل ه على غي وال  وعلى أن العابد يكون آثما متى آانت عبادت
النبي صلى ف علم العبادة، بل يقصد ضمنا العلم التجريبي، فقط) العلم(ـ بيقصد القرآن

علمه من علمه وجهله   : ما أنزل اهللا داء إال قد أنزل له شفاء        : ( يقول اهللا عليه وسلم  
ه  ن جهل ل  –م ن حنب د ب سند أحم رف الطب   ) ٣٧٧ - ١ م ذي ال يع د وصف ال وق

ا     بالجهل، وال أعتقد أن الجهل صفة محببة إسالميًا، آما أنها بالت           أآيد عكس العلم آم
ة إسالميا      م صفة راقي ذين ال     . (ينص الحديث، والعل ذين يعلمون وال هل يستوي ال

   )يعلمون
ارات  م ملي الم رغ ي الع ة ف رآات األدوي م ش وم ومعه اء الي ر األطب ا حي ل م ولع
وم شيخ معمم من                    دز، أن يق الدوالرات التي أنفقت على اآتشاف عالج لمرض اإلي

سنة م   رآن وال سابق    أهل الق ذلك الحديث ال ه الطبي والصيدلي، مدفوعين ب ع فريق
دواء                 الموجود   وبأحاديث أخرى إلى ممارسة دور المسلم المشغول بالبحث عن ال

ديث      ك الح ع ذل شافه، دف وى اآت سان س ى اإلن ا عل ا، وم خر  -حتم ا س ذي طالم  ال
ه  ين ل ه والمعتنق ين ل ه والدارس رب بروات انيون الع د–العلم د المجي شيخ عب   ال

افه، وهو اآلن في    ز بعد أن فشل العالم آله في اآتش       الزنداني إلى اآتشاف عقار لإليد    
ل             مرحلة تفاوضية مع شرآات األدوية حول الحقوق والمسائل المادية والقانونية قب

  .طرحه في األسواق
ما قام به الشيخ المشغول باإلعجاز العلمي، والذي أسلم على يديه عشرات العلماء               

ربيين وا شرقيين التجريبيينالغ اء وف،ل رهم، من أطب وجيين وغي ين وجيول ان لكي  آ
اق وفي           :بتحريض من قول القرآن قبل ألف وأربعمائة عام        ا في اآلف ﴿سنريهم آياتن

سورة (أولم يكف بربك أنه على آل شيء شهيد﴾    * أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق     
 فاق ليست مصحفا أو آتباً     واآل ، وفي أنفسكم  إنه يقول في اآلفاق    )٥٣:فصلت، اآلية 

ظ وتذآير، أو حتى آتب شعر وبالغة، ولست             فقه وحديث ووع    أو آتب  ،أو تفاسير 
أمالت نفسيه              اق   .. اآلفاق رآوعا أو سجودا أو صياما أو تجارب تصوفية وت ا آف إنه

  .  وزواياه، وأعماق جسد اإلنسان وخالياه وخباياهالكون
﴿وقل  : ويقول ).٦٧:رة األنعام، اآلية  سو(﴿لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون﴾      : ويقول

ا﴾  ه فتعرفونه د هللا سيريكم آيات ة(الحم ل، اآلي ﴿إن هو إال : ويقول )٩٣:سورة النم
  ).٨٨-٨٧:سورة ص، اآلية(ولتعلمن نبأه بعد حين﴾ * ذآر للعالمين

ذي           اني الغرب     هذا الجزم القرآني هو المحك والفيصل ال ي،     يفصل العلم ي عن العرب
ر ففي حين يكون األ      وال أستاذه الغربي ونتا             خي د أق د وتردي ئجه مع     مأخوذا بالتقلي

ائج                دون أن يخوض    ،آتابه المقدس   رآن، ليحصل على النت ة نفسها مع الق  التجرب
ي    ي ال يكتف تاذه الغرب د أس ة، نج ة واألدل ة بالتجرب ة المبرهن ه  العلمي يم نتائج  بتعم
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اب المق      رآن        سدالسابقة مع الكت وم بدراسة الق ل يق ه واستخراج نتائجه      وفحص  ، ب
  . الموضوعية المحايدة ريثما يفيق العربي من غطيطه الطويل وشخيره المزعج

م  القرآن هنا يتحدى العلم التجريبي ويحرضه ويستفزه للكشف، ويجزم           و  ه  بأن العل
ه ا صدقه وموثوقيت ا   .من سيكتشف يوم ق بم صدر إال من واث ذهل ال ي ه تحد م إن

  .يحمله
ه          ،ربي للتحدي لم يستجب العلماني الع    م يكن أهال ل ه ل شتائم،       ، ألن د ال اآتفى بتردي  ف

ا             واستخدام الدراسات النفسية واالجتماعية واألدبية المطاطة التي يستطيع توظيفه
زل                  اب المقدس، ون ا الكت حسب إيديلوجيته، أما الغربي فحمل أسلحته التي هزم به

رة جد         ات آثي رآن، فوجد آي تتحدث عن الفضاء    ا إلى ميدان العلم في صراع مع الق
ول  ادين وحق ي مي سان، وه ات واإلن ار والحيوان سماء واألرض والبح م وال  العل

ول  ي حق ي، وه ع،   التجريب شكل رائ ي ب ا الغرب دع فيه صبة أب ا  خ شف مجاهله اآت
ي أع ه  وغاص ف داعات زاده وراحلت ك اإلب ا، وأصبحت تل ي آفاقه افر ف ا وس . ماقه

ة الحق(توصل إلى معلومات تصنف ضمن قائمة       ووصل في بعضها إلى درجة      ) يق
  .يتوقف بالمزيد من الكشف والبحث الذي الومازال متيما ) النظرية(

ة (ما يهمنا هنا هو قائمة         التي مكنت اإلنسان من غوص أعماق البحار،              ) الحقيق
ضاء         زرع األع ة آ ة الدق ات بالغ راء عملي ر، وإج طح القم ى س شي عل والم

تتحدث عن مساحات في الكون واإلنسان وصل       التي  كثيرة  اليات  واآل.. واالستنساخ
ة   و) الحقيقة(التجريبي إلى درجة  فيها العلم    مدى تطابق الحقيقة القرآنية مع الحقيق

 أسقط القرآن والعلم التجريبي معا تلك النظرية اإلنشائية          وبالتالي .العلمية التجريبية 
    . حول الحقيقتينالرشدية

ة عام ف     وجود تلك الحقائق في القر     مؤدى   أما ل ألف وأربعمائ  على  ال يقتصر آن قب
ا تفعل              الدهشة في تناول الجانب المادي فقط،         ذاتها آم ذآر المعلومة ل القرآن ال ي  ف

أتي      السنة في أحاديث آثيرة تتعلق بالكون واإلنسان،         فالمعلومة المادية في القرآن ت
ياق  من س أن  ض شريعية، وآ ة وت ة وغيبي رى تاريخي ياقات أخ ى س وي عل يحت

رى        ال ة أخ هادة توثيقي نح ش ع لتم سياق الرائ ك ال من ذل أتي ض ة ت ة المادي معلوم
ا  ي مرت معن ق األخرى الت ات التوثي ى عملي أتي آ..باإلضافة إل ة  ت شهادة بالحقيق

  .. والصدق لمعلومات غيبية وثوابت عقائدية آالقيامة والجنة والنار والمالئكة
ية التي حكم عليها العلم التجريبي      تلك الثوابت تأتي في غضون تلك المعلومات الماد       

ة   ة ال النظري ستوى الحقيق الل م ن خ رآن  . م ان الق شا آ زا ومده ك  ل معج ه تل ربط
ا إال عن طريق واحد فقط هو                         ة ال يمكن الوصول إليه ائز عقائدي المعطيات مع رآ

رآن في         الخبر الصادق،  سان،          وآأنها تشير إلى أمر يجعل الق  قمة التحدي لعقل اإلن
ات وآأن تلك ا   ه    آلي إن تأآدت من                :  تقول ل ا اإلنسان عن تلك المعلومة ف ابحث أيه

ا  صدقها فأنت مطالب باإليمان بها آكل، ألنه ال يمكن فصلها، والعكس صحيح،                  آم
ائق في ظل                     أنه ال يمكن لبشر مهما آان عبقريا أن يصل إلى تلك المعلومات والحق

ة       عام، والتي    ١٤٠٠تلك المعطيات والظروف السائدة قبل       تعتبر متخلفة جدا مقارن
ذي عاش                 بما وصل إليه العلم الحديث اليوم، ال سيما ذلك المحيط العربي الجاهلي ال
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 إن لم يكن    امناطق العالم تخلف   من أآثر فيه النبي صلى اهللا عليه وسلم، والذي يعتبر         
   .  أآثرها

ا حاول             هو التحدي هنا  أن يصل    ، أن يقدم القرآن معلومات ال يستطيع اإلنسان مهم
ذي           ة        إليها إال في هذا العصر، وهذا هو المعنى ال ة القرآني ه اآلي :  التي تقول     تشع ب

ه الحق              م يكف بربك      * ﴿سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن أول
  )٥٣:سورة فصلت، اآلية(أنه على آل شيء شهيد﴾ 

) الحقيقة( ن القائمتين  تندرج ضم   آلها ..وفي القرآن آيات سيطول المقام لو أوردتها      
ة(و ضها) النظري ذا سأآتفي ببع رآن.ول ول الق ا ق ا : ( ومنه د خلقن سان من ولق اإلن

رار مكين            * ساللة من طين     ة في ق اه نطف ا           *ثم جعلن ة فخلقن ة علق ا النطف م خلقن  ث
آخر فتبارك العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاًما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلًقا 

   )١٤-١٢المؤمنون  – الخالقين اهللا أحسن
ين       * خلق من ماء دافق           *فلينظر اإلنسان مم خلق       ": (وقوله تعالى   يخرج من ب

    )٧  ـ ٥:  الطارق  - الصلب والترائب
   )٧ - ٦: النبأ– َواْلِجَباَل َأْوَتاًدا *َهاًدا َأَلْم َنْجَعِل األْرَض ِم: (وقوله
امِ     : (وقوله ي اَألْنَع ْم ِف ًا          َوِإنَّ َلُك ْرٍث َوَدٍم لََّبن ْيِن َف ِه ِمن َب ي ُبُطوِن ا ِف ْسِقيُكم مِّمَّ َرًة نُّ  َلِعْب

ات التي تتحدث عن الكون               )٦٦ النحل   –َخاِلصًا َسآِئغًا ِللشَّاِرِبيَن     وغيرها من اآلي
اني                  ارت العلم ا، وأث اني العربي فسخر منه واإلنسان، وبطريقة أثارت غضب العلم

   .آما درس آتابه المقدس ديد بفضول شالغربي فدرسها
دي     وتقني   عندما يفرغ العالم التجريبي الذي يعيش في عالم صناعي           م متطور من تق

ا   لمعتنقيها  آاشفاً ..اتعتشري و  وتعاليماً شهادته في دينه آتاباً    تج     أنه بشري، فال     من
بالد      كونبد أن ت   سائد في ال الم العربي  متخلف ال  نظرته األولية للدين ال ذ و ،ة آالع ي ال

ة    هذه النظرة  أآثر سوداوية، و  تقود دوله األآثر تخلفا قيادات علمانية         تالزم األولي
ة  ة العربي ة العلماني ر،العقلي ي   دون تغي راك علم ة أي ح ا دون ممارس ت به   فاقتنع

ا    بل اآتفت  للبرهنة عليها،  تجريبي :  بالعبارة السريعة التي ال تكلف سوى النطق به
ين    المسلمين  رفا، فمن المؤآد أن دين العرب      ما دام دين الغرب المتقدم مح     (  المتخلف

اً   ر تحريف ة على هذه    )أآث رز األمثل ة الكسولة    ولعل أب ة المأساوية العربي ا  العقلي  م
و تخرصات  اب، وه ة الكت ي بداي ا ف بمرمعن شيوعي  الكات م(ال  )صادق جالل العظ

  "أرآون"وتالعبات الكاتب 
رآن    إذا تجاوزنا هذه القراءة اإليديلوجية الضي       د العظم     قة للق ا وأمثالهوأرآون   عن  م

ه ودراسته، فقط    قبل عرض  التي ترفض النص القرآني ابتداءً    من العلمانيين العرب و   
دس   اب المق رب رفض الكت ي    ألن الغ راءة الغرب ى ق راءة إل ذه الق ا ه  ، إذا تجاوزن

ي المي  التجريب نص اإلس رآن( لل ر    )الق راءة غي ك الق ى تل ا إل ة  المح إذا اتجهن مل
راءة ابالم ى ق ل إل ه، ب شفتضي وتداعيات دها آ دس، وهي   لوح اب المق  زيف الكت

ا،                داورة معه ة التي ال مجال للمحاورة والم ا      فالقراءة التجريبي من الممكن تطبيقه
ة   ات القرآني ى اآلي از عل صريحة"بامتي ا للك"ال ي تناوله شري  ف سد الب ون أو الج
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ربيين ا      و .والحيواني لتجريبيين فرصة التعرف على        قد أتيحت لبعض العلمانيين الغ
   .)قرآنا وسنة(النص اإلسالمي 

 ،هي أنها إبداع بشري وآانت نظرتهم التي يحملونها لكل األديان واحدة،        في البداية   
سرب إليه،أو إلهي اك ا ت ا أو هن رة  التحريف والزيف من هن ذه النظ ن ه م تك ، ول

ات الغ              ذي مارسته األدبي ل ال ة في تخصصات      سوى نتيجة طبيعية للضغط الهائ ربي
ات      علم النفس واال   اراة عن    جتماع واألدب والفلسفة، وهذه األدبي ر      عب رازات غي  إف

ات              في ،تائج التجريبية منضبطة للن  ا المقدس، وهي أدبي ا للكنيسة وآتابه  مواجهته
ة دارون      بأسلوب أسطوري    حاولت التغلغل إلى العلم التجريبي       ا فشلت، آنظري  لكنه

د         مثلها  ، و  الوراثية اتالتي حطمها اآتشاف الجين    دى فروي نظريات الكبت الجنسي ل
اني الغربي التجريبي      ..وغيرها داعا   ،ورغم هذا الضغط الهائل إال أن العلم  يتجدد إب

 ومع آل آشف، ومن اآليات التي تعرف عليها العلماني الغربي تلك              ،وآشفا آل يوم  
  ). العظم(اآليات التي آفر بها 

 .. أميلتساؤل وعدم التصديق، إذ آيف يأتي رجل عربي آانت الدهشة وا،في البداية
 هنا تبينت تفاهة القراءة التي    !! البالغة الدقة  بتلك المعلومات   تقنياً في عصر متخلف  

ة     .  وأرآون  مارسها العظم  ا الخطوة الثاني اظ           ،أم  فتتجلى في الدراسات الجادة لأللف
ة ات القرآني ديلوجيا و ،والمعطي اريخ واإلي تبعاد الت ع اس راءات العواط م ف والق

  . إعالن النتائج دون تردد أو وجل:الخطوة الثالثة .السابقة والمعدة
، تلك   وأرآون وأدونيس وتفزعهم     فهي التي تقتل أمثال العظم      ،أما الخطوة الرابعة  

  نتيجة قاطعة  ، بعد توصله إلى   قرآنيلنص ال  العلماني الغربي التجريبي ل     اعتناق   هي
ا،  اال شك فيه ه :مؤداه شر أن ستحيل لب ة،ي واه العقلي ت ق ا آان صًا مهم دع ن   أن يب

 علميا وتقنيًا، والتي آانت أآثر تخلفا بمراحل من         آالقرآن في تلك الظروف المتخلفة    
  .أآثر عصور الظالم األوربيية في القرون الوسطى

اني العربي هي    التي بدأت بالقض و ،الخطوة الخامسة   أن يؤلف  :اء على الفكر العلم
ة د           ) أستاذ العربي   (ي الغربي    هذا التجريب  رآن ذات سمة علمي ة  مؤلفات عن الق يني

ش ةمشترآة ال يمكن الت ى الخراف ذلك يقضي عل ا، وهو ب ة ( الرشدية كيك به نظري
  )الحقيقتين

  : أسماء المعة في العلم التجريبي، ومراجع عالمية آبيرة في علم األجنة من أمثال
التشريح وعلم  ( مجال   ماء في العالم في   أحد آبار العل  " مور. آيث ل "البروفيسور   -

 (The Developing Human)  المرجع لكتابامؤلف هو هذا األستاذ ).. األجنة
وار ( سان أط ق اإلن رجم ل  ) خل اب مت ذا الكت ات وه ان لغ ة،  : ثم ية، والياباني الروس

الفية    ة، واليوغوس ة، واإلنجليزي ة، والبرتغالي صينية، واإليطالي ة، وال  ،واأللماني
ان                وعندما   آونت لجنة في أمريكا الختيار أحسن آتاب في العالم ألفه مؤلف واحد آ

  .هذا الكتاب هو الفائز عند تلك اللجنة
البروفيسور جولي سمسون وهو أستاذ أمراض النساء والوالدة في جامعة نورث   -

شارًا        وستون في شيكاغو بالواليات المتحدة األمريكية      ه أن يكون مست  وقد طلب من
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ة     علميًا إل  ة واألحاديث النبوي بداء رأيه من الجانب العلمي حول بعض اآليات القرآني
 .المتعلقة بمجال تخصصه

ال بجامعة                 - البروفيسور مارشال جونسون رئيس قسم التشريح ومدير معهد داني
 .توماس جيفرسون بفالدلفيا بالواليات المتحدة األمريكية

سور ج - ورنجر أس . س. البروفي ة الط ج ي آلي ة   تاذ ف ي جامع شريح ف سم الت ب ق
 .جورج تاون في واشنطن

 .برسود رئيس قسم التشريح بكلية الطب بمينوتوبا بكندا… البروفيسور -
البروفيسور تاجات تاجاسون رئيس قسم التشريح واألجنة في جامعة شاينج ماي            -

 .اآلن عميد آلية الطب بها، وبتايالند
 .لشهيرالبرفيسور موريس بوآاي الطبيب الفرنسي ا -

دا ذه األسماء وتخصصاتها جي ا: لنتأمل ه ون، أو شاعر  مدع آهل فيه د أرآ محم
بآ العظمأدونيس، أو آات د أن  . آ دون   أعتق رب يب رين الع ؤالء المفك األميه  ين آ

ينالمتخلف ة    ي ي مقارن م التجريب ع العل اطيهم م ي تع ريبيين   ب  ف اء التج ؤالء العلم ه
ة ،المتخصصين ين الف وأن ال مجال لمقارن ا، آانت ريقينب ين عقلي دى المختل  إال ل
م راءة العظ د المحض ق ة بالتقلي ة المحمل نص، اإليديلوجي داء لل شحونة  و، والع الم

ة ام المعلب ا ..باألحك رارا ممجوج اتك ة سبقه إليه دي  آلراء متخلف ن الراون ال اب  أمث
ال              ، إخوان الصفا   والرازي ر والبغ ا الحمي ا هي      في عصور آانت المراآب فيه ، فم

والتي وقف العربي      ولهذه اآليات بالتحديد،   التجريبي للقرآن العلماني الغربي   ءة  قرا
  : أخرسا آالمسماربعدها

رار      ¤ ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين      (: يقول القرآن  ة في ق اه نطف م جعلن ث
ا فكسونا                 ¤ مكين   ا المضغة عظاًم ة مضغة فخلقن ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلق

 )١٤-١٢ المؤمنون  –ا ثم أنشأناه خلًقا آخر فتبارك اهللا أحسن الخالقين         العظام لحم 
  ) ٦زمر  ال- من بعد خلق في ظلمات ثالثيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقًا: (ويقول

ديث  ا ح ر معن د م ه  البروفوق ي آتاب ور ف ث م سور آي كال ي صور واألش دعم بال  الم
وانالتوضيحية ا مر معن، )العصور الوسطى( : تحت عن  الحوار ا الحديث عنآم

ين  ذي جرى ب ور والرجل ال ث م سور آي شغول بالبروفي ي  الم م التجريب ة العل عالق
دز       اإلسالم  ب شيخ   ومكتشف عقار عالج اإلي داني     (ال د الزن د المجي  على هامش      )عب

   .ر علميمؤتم
داني ول الزن افات   : يق ذه اإلض ة ه ور مقدم ث م دآتور آي ع ال ك وض د ذل م بع ث

 الكتاب هو الذي اقترحه البروفيسور آيث مور مع اإلضافات        فكان هذا  ،اإلسالمية
لقد رجعنا إلى آل صفحة من الصفحات التي              . اإلسالمية آما يراه القارئ بين يديه     

ين               فيها حقائق من علم األجنة فوضعنا في مقابلها اآليات واألحاديث النبوية التي تب
  .وجه اإلعجاز

قرآن منزل من عند اهللا، بل تجاوز ذلك إلى           بحقيقة أن ال   آيث مور لم يكتف بالتسليم    
   :تأليف الكتب حول القرآن وعلم األجنة، ومنها

   ) طورا العلقة والمضغة–وصف التخلق البشري (
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   ... وغيرها)مصطلحات قرآنية لمرحل وأطوار التخلق البشري(و
ة فهو      ة العربي ة تمت بمشارآة شيخ      أما ما يخجل العلماني   أن هذه المؤلفات العلمي

 حسب اصطالحات أدونيس وأرآون ومن لف           –إسالموي    ظالمي ثوقيوماضوي  
   .ي أو أرآون العظم أو طرابيش وليس بمشارآة–  من المنتفخين باالدعائيةلفهم

ن  ل م ت واب ا تح ا وطمره ون تجاهله اول المنتفخ ي يح صدمة الت أتي ال ا ت وهن
فتح عقله ويتخلى عن     اإلنشائية، الصدمة التي مازالت تتجدد لتعيد خلق آل إنسان ي         

ابعين           التي  الصدمة.. عواطفه ة الصحابة والت  أعادت تشكيل أبي بكر وعمر، وبقي
وم  ى الي ال حت سور  .. واألجي سها البروفي القوة نف د ب ور(تعي ث إل م رز )آي د أب  أح

  .لعالم في القرن الحادي والعشرين، لتحوله إلى إنسان آخر األجنة في امراجع علم
ه الجابري ب            )القرآن والسنة ( النص   – هذا هو السر   ه ل م يتنب ا ل سبته ، وهو م ذا   ن ه

 الذيالقرآن  وما عصر التدوين سوى أثر من آثار نزول          .إلى عصر التدوين   اإلنجاز
دوين     ما آان ود تشكيل اإلنسان العربي، وما زال،       أعا ه      عصر الت وال نزول ، ليحدث ل

ة     صوصها المقدس شاغب ن ي ت ا آ ا حيويته اد ألوروب ذي أع و ال ن وه ق م ، وتنعت
  .سراديب محاآم التفتيش الالهوتية

شكيل    ا اد ت ي أع نص القرآن ور(ل انطلق)م نص     ف رين، ال اءة اآلخ شمس إلض  آال
ارهم                       ذين قضوا ردحا من أعم ا أعاد تشكيل الصحابة ال شكيله آم القرآني وأعاد ت
دها    ي يمج شاب الت ار واألخ ة األحج زى وبقي الت والع ل وال ت هب رين تح متخث

ه إلى               رآن  أدونيس، الق  م يحول أطلق آيث مور نحو المزيد من البحث واإلضاءة، ول
ق   ب، انطل ور"راه ه     " م ضيئهم بآيات ه لي ريبيين أمثال اء التج و العلم القرآن نح ب

الكندي مشعا آبالل الحبشي وصهيب الرومي وسلمان            " مور"ومعجزاته، أصبح   
   ..الفارسي وغيرهم من األقباط والبربر

رئيس ) فان برسود: ( بروفيسورا آخر هو"مور"لمية قدم في إحدى المؤتمرات الع
دآتور      . قسم التشريح بكلية الطب بمينوتوبا بكندا      ام ال ائال    "مور "وقد ق :  بتقديمه ق

اء أحرار اك علم سور..هن ذا أحدهم البروفي ة، وه م البحث عن الحقيق ان (  يهمه ف
سا        ، مؤلف مشهور له عدد من الكتب      )برسود م أمراض الن ء، وأضاف    ألفها في عل

ات      ذه اآلي ى ه ار إل سنة، وأش رآن وال ي الق اء ف ا ج ب بعض م ذه الكت ي ه ضًا ف أي
دم عددًا من البحوث في عدد من المؤتمرات ه، وق ان من . واألحاديث في آتب وآ

الذي رواه مسلم (ضمن أبحاثه ما قدمه حول حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ه وسلم        ة      ": )وهو قول رسول اهللا صلى اهللا علي ان وأربعون ليل ة ثنت إذا مر بالنطف

م               ا، ث بعث اهللا إليها ملكًا فصورها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامه
  ".يا رب أذآر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء: قال

إنني ال أجد صعوبة في أن أوفق في عقلي أن هذا اإللهام إلهي أو                : أما برسود فقال  
ى المؤتمرات العلمية، آاشفا هذه العتمة التي حالت         ويواصل مور تأثيره عل   . وحي

وات                   اني العربي وتحكمه بقن بين الغرب والنص القرآني والتي فرضها تسلط العلم
ا             .الم والتعليم اإلع داني مقارن ومما أذهل العالم حديثا تلك الصور التي عرضها الزن
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ده، ففي األولى ال ترى أي                     ة وبع ل أربعين ليل دايات     بين شكل الجنين قب تشكل أو ب
  للسمع  والبصر، أما اثانية فتبدوا شقوق السمع والبصر واضحة جلية

  عالم آبير آاد أن يكون علمانيا عربيا
رب   ل أغ ة وردة فع صة غريب ي ق ون   ،ف ار أن يك ريبيين الكب اء التج د العلم اد أح  آ

ة، ل  ام العاطفي ديلوجيا واألحك أثير اإلي ا تحت ت ا عربي ي ث علماني نص القرآن ن ال م ك
ة أب        آشوفات آيث   ة الدقيق الم إسالمويا ماضويا              مور العلمي ذا الع ت إال أن يكون ه

  .وثوقيا
 )تاجاتات تاجاسون(البروفيسور 

مة اض عاص ة الري ي مدين ؤتمرف ي الم سعودية، وف ة ال ة العربي ي  المملك  الطب
 )تاجاسون( البروفيسور :آان أحد ضيوف المؤتمر عالم آبير هو، السعودي السابع 

د        رئيس   ة     هو    و ،قسم التشريح واألجنة في جامعة شاينج ماي بتايالن د آلي اآلن عمي
ا، و  ب به د الط العلم    يقبع رآن ب ة الق ين بعالق الم المهتم اء اإلس يام علم  ،التجريب

م   بعرض   ة بمجال تخصصه في مجال عل ة المتعلق ات واألحاديث النبوي بعض اآلي
شريح ر الت ون"، أق ن ن"تاجاس از، لك ن إعج ا م ا فيه ة  بم ة زع ة وراثي عاطفي

ا             ،إيديلوجية عاجلته و  فقال وقد أعمته العاطفة والنفور الذي يجده اإلنسان من آل م
د   ن عقائ ه م ألف علي م ي ة    " :ل ة البوذي ا المقدس ي آتبن دينا ف د ل ذلك يوج ن آ ونح

ين  وار الجن ة ألط اء "أوصاف دقيق ه  العلم ال ل ذه  :  فق رف ه ي نع شوق لك نحن ب
  . فوعدهم خيرا.لى ما آتب في هذه الكتبأن نطلع ع ونريد ،األوصاف

الده    )تاجاسون (سافر البروفيسور  ه             ، إلى ب ه التي أوقعت  وبحث عن مخرج لورطت
 ، بعد عام إلى المملكة مرة أخرى        وعندما جاء ،   المتعجلة فيها تلك اإلجابة المؤدلجة   

ًا لطالب الطب   ًا خارجي اء  ممتحن ده، حاصره علم دالعزيز بج ك عب ة المل ي جامع ف
ة   اإل ه الكشف عن تلك النصوص المعجزة التي ادعى أن          ،سالم بكل ثق  طالبين من

   آتب البوذية تحتوي عليها؟
 ولما بحثت عنه وجدت ،آنت قد أجبتكم دون أن أتثبت لهذا األمر: اعتذر الرجل قائال

م ا لك ي ذآرته ه ال توجد النصوص الت اء. أن دم العلم ٍذ ق ة عندئ ه محاضرة مكتوب  ل
ة  ( وآان عنوان المحاضرة      "رآيث مو "ور  للدآت رآن      مطابق ا في الق ة لم م األجن عل

ال ف؟  هل يعرف األستاذ آيث مور         : وسألوه ) والسنة ار علماء          : ق ه رجل من آب إن
. وبعد أن اطلع على هذه المحاضرة اندهش أيضاً       . العالم المشهورين في هذا المجال    

ا    ،خصصه عددًا من األسئلة في مجال ت        ) تاجاسون(العلماء الدآتور    سأل ا م ومنه
  .نعم، إذا آان الحرق عميقًا دمر عضو اإلحساس باأللم:  قائًاليتعلق بالجلد فأجاب

ة        إشار )القرآن الكريم (  أن تعرف أنه في هذا     سيهمك: فقالوا له  ذ ألف وأربعمائ ة من
افرين  سنة إلى    القرآن  عقاب الك ار في جهنم         ب دما         ، بعذاب الن ه عن رآن أن ذآر الق  وي

ار          يخ ،ينضج الجلد  ا يشير إلى       ،لق اهللا لهم جلودًا أخرى حتى يذوقوا العقاب بالن  مم
ة هو          ا سوف          :حقيقة أطراف األعصاب في الجلد ونص اآلي روا بآياتن ذين آف ﴿إن ال

ان                 ذاب إن اهللا آ ذوقوا الع نصليهم نارًا آلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها لي
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َا﴾  زاً  حكيم ساء(عزي ورة الن ة، س ل  ).٥٦:اآلي ى ه ارة إل ذه إش ى أن ه ق عل  تواف
  سنة؟١٤٠٠ بالنسبة إلى اإلحساس منذ ،أهمية أطراف األعصاب في الجلد

م : تورتاجاسون فأجاب الدآ  ة      أ، نع ال    .وافق أن هذه معرف م ق ه     : ث ه مذآور أن  إذا  ألن
م مرة       ارتكب أحد خطيئة وعوقب بحرق جلده يخلق اهللا جلدًا جديداً           لجعله يذوق األل

د       سنة أن مستقبِ  ١٤٠٠نه آان معروفًا منذ      هذا يعني أ   ،أخرى األلم ال ب ل اإلحساس ب
  . ولذلك فال بد أن يخلق لهم جلدًا جديدًا،وأن يكون في الجلد

ا              : تعالى ولما تال عليه العلماء قوله     ارًا آلم ا سوف نصليهم ن روا بآياتن ﴿إن الذين آف
ذاب   ذوقوا الع ا لي ودًا غيره دلناهم جل ودهم ب ضجت جل ه﴾ …ن روا ل ن ع وذآ ددًا م

د جاءت إلى                      وسألوه ،اآليات واألحاديث  ات ق  بعد ذلك هل يمكن أن تكون هذه اآلي
الوا  . ال يمكن أن يكون ذلك       : محمد صلى اهللا عليه وسلم من مصدر بشري؟أجاب         ق

شرياً    :  فمن أين جاءت؟ قال   :له تم من     ،ال يمكن أن تكون مصدرًا ب  ولكن أسألكم أن
  ين تلقى محمد هذه العلوم؟ أ

  ومن هو اهللا؟ : فقال .من عند اهللا سبحانه وتعالى:  لهاقالو
يم، وإذا        .. إذا رأيت الحكمة   إنه الخالق لهذا الوجود،   : قالوا له   الحكمة تدل على الحك

رة في                    ،رأيت العلم في هذا الوجود      يم، وإذا رأيت الخب ه من صنع العل  دلك على أن
وإذا رأيت الرحمة شهدت         دلتك على أنها من صنع الخبير،      ،قاتتكوين هذه المخلو  

رحيم   ن صنع ال ا م ى أنه ك عل ود   ،ل ذا الوج ي ه د ف ام الواح ت النظ ذا إذا رأي  وهك
الى               ،والترابط المحكم  أقر   . دلك ذلك على أنه من صنع الخالق الواحد سبحانه وتع ف
الده وألقى عددًا من المحاضرات عن هذه الظا          بما قاله العلماء   هرة ، ثم عاد إلى ب
  . أنه أسلم بعد محاضرته خمسة من طالبه عليها، وبلغهمالتي رآها واطلع
 في   ؤتمر الطبي السعودي الثامن، آان خاللها ينصت بكل حواسه           ثم جاء موعد الم   
 طوال أربعة أيام )القرآن والسنة( التي خصصت لإلعجاز الطبي في ،الصالة الكبرى

سلمين     ر الم سلمين وغي ن الم اتذة م ن األس دد م ذه ا ،لع ن ه دثون ع اهرة  يتح لظ
  ).اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة(

ات تاجسون   (وفي ختام هذه الجلسة وقف البروفيسور           :لمات  يقول هذه الك     )تاجات
ريم                 ( رآن الك اني الق ًا بترجمة مع رة أصبحت مهتم ثالث األخي ذي   ،في السنوات ال  ال

ام الماضي، ومحاضرات البروفيسور                 داني في الع أعطاه لي الشيخ عبدالمجيد الزن
ة            "آيث مور "  وأن  ، التي طلب مني الشيخ الزنداني أن أترجمها إلى اللغة التايالندي
ا بعض المحاضرات للمسلمينأ ذا،لقي فيه ر في  ول ل شيء ذآ إنني أؤمن أن آ  ف

ذ     ة،                ١٤٠٠القرآن من ه بالوسائل العلمي د أن يكون صحيحًا، ويمكن إثبات  سنة ال ب
م يكن              ة     وحيث إن النبي صلى اهللا عليه وسلم ل راءة والكتاب د أن      ،يستطيع الق  فال ب

ه وسلم رس  دًا صلى اهللا علي د جاءمحم ة، لق ذا عن طريق ول جاء بهذه الحقيق  ه
إنني                ذلك ف د أن يكون هو اهللا، ول ذا الخالق ال ب يم بكل شيء، ه وحي من خالق عل

ب أخيرًا يج . أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا:أعتقد أنه حان الوقت ألن
اش   ذا النق داد ه دآم إلع ى جه كرآم عل ن   وال،أن أش ة م ة عالي ى درج ان عل ذي آ

ذا المؤتمر   ( إن الفقرات التي أعدت      النجاح، ا آانت             ) له د وأنه ذا الحجم ال ب ل ه بمث
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رًا ليس بالجانب العملي فقط             ،صعبة جداً  ة العظيمة       ، لقد اهتممت آثي  ولكن باألمان
دة،   ارة العلماء وتكوين      التي أصبحت لي لزي     سبته        صداقات جدي  إن أثمن شيء اآت

  .فأصبحت مسلمًا)  محمد رسول اهللاال إله إال اهللا(باعتناق هذه العقيدة هو 
أليس من : وبعد هذه الكلمات العظيمة من تلك المراجع العلمية، أال يحق لنا أن نقول

م الجن ون والعظ ة أرآ يسون مقارن اتهم وأدون شائية وآتاب ؤالء  ، اإلن ات ه  بدراس
ة     الم ة الحديث د  ف .راجع العلمية التجريب رهم من     "مور " و "تاجات " شهادة    بع  وغي

على العلم التجريبي ) آوناألر(وذلك  )العظم(  ال أدري آيف أصف جرأة هذا،النوابغ
  . أجهل الناس بهبالنيابة عن العلماء المنجزين وهما ماوحديثه

ات أخرى     وم       ،فإذا انتقلنا إلى آي م آخر من العل ة  تتحدث عن عل ه    التجريبي ل قول مث
م                : (تعالى والذين آفروا أعمالهم آسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه ل

اه حسابه واهللا سريع الحساب أو آظلمات في بحر                      يجده شيئا ووجد اهللا عنده فوف
ه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا                        ه موج من فوق لجي يغشاه موج من فوق

  )   يجعل اهللا له نورا فما له من نورأخرج يده لم يكد يراها ومن لم
ة ذه اآلي ا   ه ديث عنه ر الح ي م ال الت ن أن أعم دث ع نو تتح دة م اهللا  عقي ر ب  يكف
العظم اً   آ القرآن وحي ر ب ن يكف أرآون، وم ال  آ ذه األعم ا ، وأن ه وم   ال وزن له  ي
ور اإليمان     يشبه، وستتالشى آالسراب، ثم  القيامة اء ن  اهللا أعمالهم وجهودهم ألطف
ا موج،      ات في أغوار بحر عميق        ظلمآ ،بالغة الظلمة ومضطربة  بأنها   ليس   يعلوه

صو  ة بت أتي اآلي ل ت ذا فحسب، ب مه د ل ل، ير جدي ن قب رب م ده الع م   يعه ده ول تعه
شرية رس   الب ل والف ان ب ان والروم طوريين اليون ة األس ه مخيل صل إلي م ت ، ول
دما تقول       ،وغيرهم ة    وذلك عن ه موج آخر          اآلي ذا الموج فوق د من      م، و أن ه ا يزي م
  .  أن فوق تلك األمواج سحاب الظلماتظالم تلك

ي عقول من يكفر   فآن آمثال على حالة التخبط والظالمية    هذه الصورة تأتي في القر    
ر     القرآن هنا يضرب مثاال ال تعرفه ال      و بالقرآن، تهم عرب الذين أآلتهم الصحراء وغي
سها ا، ال ..شم سفن وال يرآبونه ون ال ذين ال يعرف رب ال فينة  الع ون سوى س  يعرف

صحراء  ل(ال ا آمهي صورة و)الجم اء به ن االآتف ط يمك ال فق ى ث صار عل ، واالقت
ابرة          اد والكفر والمك  لكن المعجز والمدهش في     .وقعها المعنوي للرجوع عن العن

رآن        ي،النص القرآن  ال في الق ة التي            ، أنه حتى المث  ال يكتفي بروعة توصيف الحال
  .تجاوز ذلك إلى أن يكون المثال نفسه مكتنزا باإلعجازيريد تقريبها لقارئه، بل ي

م يرآب البحر           ه ل ر، ألن ال ال أآث ه مث القرآن هنا يضرب مثاال يفهمه العربي على أن
ا            ولم يسبر أغواره     أجواء الظلمة تغمره به ه يشعر ب ة،       ، لكن  هذه الصورة المرعب
ا يجعل ا               ومما يزيد من ثق    الم البحر، مم ال جهل العربي بع ر عتمة     ل المث لظلمة أآث

   .وإخافة
ا     ،وحتى غير العربي ممن رآب البحر وغاصه في ذلك الزمان    ر مم ه أآث  ال يفهم من

ضطرب ا    ق م ر عمي ي، بح ه العرب ف،  فهم واج ومخي ك   ألم ي ذل ين ف ألن الغواص
اق   ى أعم ن الغوص إل وا م م يتمكن ان ل ة،  الزم ك التجرب بر تل ن س نهم م وألن تمك

   .حديثةآالت عد اختراع ر من ثالثين مترا إال ب التعمق أآثاإلنسان لم يستطع
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ال يخيف أهل البحر            المدهش والمعجز في المثال القراني      –ت   آما قل  –لكن   ه مث  أن
ذا          ، ورغم خبرتهم وتجاربهم مع البحر       ..أنفسهم، فحتى هم   درآون من ه إنهم ال ي  ف

ج المثال سوى أنه مثال يصيب اإلنسان بالرعب، وهو رعب مضاعف، ألن األموا                
وق س  و ف سان وه ه ترعب اإلن يش تحت ظلمت ن يع ر، فكيف بم ه و ،طح البح فوق

   . آخر على السطح و، موج داخل البحر،انموج
راءة       ألف وثالثمائة عام ليقرأ ه    أحد مؤهل طوال     فليس هناك    إذًا ذا النص القرآني ق

ن    شعورية، لك ة وال راءة األدبي ر الق رى غي شرين، أخ رن الع ل الق دما أط رن عن  ق
ور ة   الث شوفات المذهل ة والك ة والتقني ي    ،ات العلمي اني الغرب ق العلم ي األف  الح ف

  .   لكشف هذا المثال القرآني الذي يهز آيان اإلنسانوحده مؤهًالالتجريبي 
ال        ذا المث ار آون        ،قرأ العلماني الغربي التجريبي ه صلى اهللا   محمد     آخذا في االعتب

ه       عليه وسلم  ه   لم يرآب البحر وال عالقة ل ه وسلم     آون محمد   و،   ب  ال  صلى اهللا علي
ات في ظروف            باإلضافة إلى    لقراءة وال الكتابة،  يعرف ا  أنه عاش ونقل لنا هذه اآلي

   .يها يعيش تخلفا بالغا في التقنيةآان العالم ف
ات وما يحيط بها  في هذه اآلية     ما آل ة من معطي اني     ال يعني  ، علمي دى العلم شيئا ل

 ، عليه السالمنه غير مسكون ال بما جاء به محمد، أل سوى التندر والسخريةالعربي
ه ا توصل إلي يوال بم اني الغرب د ، ه من آشوفات التجريبي العلم و مسكون بتردي
أما بالنسبة للعالم التجريبي الغربي فتعني التحدي في          .دون وعي أصوات في رأسه    

  . بالتحدي الذي ال يعرف القناعةممتلىء وأرحب آفاقه، ألنه ،أقصى مداه
ي    نص القرآن ع ال ا م شوفات وتماهيه ك الك ة   ..تل ضيحة مدوي ن ف ستار ع ع ال  ترف

اظ         هي  ،لعلماني العربي  ل ه ينقل حتى األلف شف       أن ر ال ة تثي دها    بتقليدي قة، وهو ال يقل
ا ل يقتلعه ط، ب اني  فق ه، فالعلم شأت في ذي ن اريخي والموضوعي ال ياقها الت  من س

ا   اب المقدس          الغربي قاله م الحديث من        في وجه الكنيسة والكت د أن وصل العل ، بع
  . إلى حالة التصادم التام، والكنيسة والكتاب المقدس من جهة أخرى،جهة

ي   تاذ الغرب ضيحة، أن األس ك الف ا زاد تل ي، ومم ا العرب ي ينقله ذا ودون وع هك
ا  ) ال أحد يملك الحقيقة(تخلى عن مقولة   ) العلماني الحقيقي ( عندما درس القرآن آم

ى الم   ا، حت ر معن ه وداورت    م اورت عواطف نهم ح ديلوجي م د واإلي ن  ،عان م أعل  ث
   .استسالمه وتسليمه بصحة القرآن وإعجازه

ي، أو              فماذا بقي للعلماني العربي سوى         ا أستاذه الغرب ا قرأه ة آم رأ هذه اآلي أن يق
الهم آسراب بقيعة        (يتمسك بجهله وعناده وإيديلوجيته ليكون من        الذين آفروا أعم

اه حسابه واهللا     يحسبه الظمآن ماء   ده فوف حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد اهللا عن
ه     ن فوق وج م ه م ن فوق وج م شاه م ر لجي يغ ي بح ات ف سريع الحساب أو آظلم
ه                       م يجعل اهللا ل ا ومن ل د يراه م يك سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ل

  )نورا فما له من نور
ي،          .. ثير الك هذه اآلية تؤآد أن العلماني العربي ينقصه       م التجريب ور العل ر من ن الكثي

  )ومن لم يجعل اهللا له نورا فما له من نور( ولكن ،وهو نور يكشف نور الحقيقة
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  آية أخرى
ؤالء ا ه ونيجهله ن  ، ويجهل ا م ا فيه ن    م ا م ا فيه رون بم ة، ويكف ضامين علمي م

ذ         ، غير مفهومة   - بالنسبة لهم    –إنها آلمات    .مضامين عقائدية  د من تك ذا ال ب يبها  ل
ة        طى المظلم رون الوس ن الق ة م ة منقول وية متخلف ي ماض ا، فه ا . واتهامه لكنه

ر      يء آخ ي ش ي التجريب اني الغرب سبة للعلم ر    .. بالن ز ومحي دهش ومعج يء م ش
ه، وال تفسير                         ا أن يصل إلي ا أو متعلم ان مثقف ا آ ومذهل، شيء ال يمكن لبشر مهم

  .لوجوده في القرون الوسطى سوى أنه نازل من عند اهللا
رآن   ين         خلق من ماء دافق ،          فلينظر اإلنسان مم خلق ،        : ("يقول الق  يخرج من ب

اِدٌر. الصلب والترائب  ِه َلَق َى َرْجِع ُه َعَل ّسَرآِئُر. ِإّن َى ال ْوَم ُتْبَل ّوٍة َوَال . َي ن ُق ُه ِم ا َل َفَم
    )٧  ـ ٥:  الطارق  -َناِصٍر 

لكن الشيء الذي يجهله آل البشر ، ئل متدفقهذه اآلية تبين أن اإلنسان خلق من سا
 منطقة تقع بين الصلب وهي       في  أن هذا السائل ينشأ    :حتى تطور العلم التجريبي هو    

  . الظهر، والترائب وهي عظام الظهرعظام أسفل
ي  الم التجريب دم "دودح"الع دم  يق دعما بالوسائل بحثيق ا م ؤتمر العلمي ا علمي لم

    بعنوانةالسابع لإلعجاز العلمي في القرآن والسن
  نشأة ذرية اإلنسان

آٍء      . ﴿َفْلَينُظِر اِإلنَساُن ِمّم ُخِلقَ   :  قوله تعالى  حول – بتصرف   –حيث يقول    َق ِمن ّم ُخِل
َفَما . َيْوَم ُتْبَلَى الّسَرآِئرُ  . ِإّنُه َعَلَى َرْجِعِه َلَقاِدرٌ   . َيْخُرُج ِمن َبْيِن الّصْلِب َوالّتَرآِئبِ    . َداِفٍق

ّوٍة وَ  ن ُق ُه ِم سائل  ( :ٍر﴾َال َناِصَل في لل ر وص دافق تعبي اء ال ل   ألن،الم ه يماث  ترآيب
ا الوصف      ، إال أنه حي تتدفق تكويناته وتتحرك بنشاط       ،قطيرات الماء   ويصدق عليه

ل   م الفاع صيغة اس ق(ب ة ) داف ة الذاتي ى الحرآ ه عل دا  ، لداللت ع األوصاف ع وجمي
 محور الحديث والموضوع     ألن بدء خلقه هو   ،وصف الماء بالدافق تتعلق باإلنسان    

اً          ،الرئيس ان اإلرجاع حي ه (وضمير   ،  وهو المستدل به على إمك الى      ) ل ه تع في قول
   .وده إلى الماء وإنما إلى اإلنسان﴿َفَما َلُه ِمن ُقّوٍة َوَال َناِصٍر﴾ ال يستقيم ع

 ،إلنسان في قوله تعالى ﴿ِإّنُه َعَلَى َرْجِعِه َلَقاِدٌر﴾ األظهر عوده إلى ا            ) رجعه(وضمير  
   .ع ﴿َيْوَم ُتْبَلَى الّسَرآِئُر﴾واإلرجاع هو إعادة الخلق للحساب بقرينة وقت اإلرجا

َق                     َق﴾ و﴿ُخِل ّم ُخِل َساُن ِم ِر اِإلن وال توجد ضرورة لتشتيت مرجع الضمائر في ﴿َفْلَينُظ
ّوٍة وَ                 ) رجعه(ِمن ّمآٍء﴾ و   ُه ِمن ُق ا َل اِدٌر﴾ و﴿َفَم ِه َلَق َى َرْجِع ُه َعَل ذا     في ﴿ِإّن ٍر﴾ ول َال َناِص

إلنسان آذلك  في ﴿َيْخُرُج ِمن َبْيِن الّصْلِب َوالّتَرآِئِب﴾ إلى ا       ) يخرج(األولى عود ضمير    
والوصف باإلخراج ،  ال يخرج بذاته آذلك وإنما من الخصيةخاصة أن السائل، مثلها

درة المبدعة وسبق       ، آية مستقلة آبيان متصل بأصل الحديث عن اإلنسان        وبيان الق
ائم    ،  وإمكان اإلعادة أظهر في إخراج الذرية من ظهور األسالف          ،قديرالت تالزم ق وال

المني  ) إخراج(حيًا بينما ال تالزم بين      ) إرجاعه(اإلنسان للدنيا وليدًا و   ) إخراج(بين  
َك    : وخروج ذرية اإلنسان من الظهر ُمَبيَّن في قوله       ، اإلنسان) إرجاع(و ﴿َوِإْذ َأَخَذ َرّب

َي آَدَم ن َبِن َتُهْم﴾ األعراف ِم وِرِهْم ُذّرّي ن ُظُه ه،، ١٧٢  ِم ِذيَن: وقول اِئُكُم الَّ ْن ﴿َأْبَن  ِم
   .٢٣َأْصَلالِبُكْم﴾ النساء 
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 ، بينما ورد آثيرا متعلقا باإلنسان      ،متعلقا بالسائل ) اإلخراج(قرآن فعل   ولم يرد في ال   
داً       دنيا ولي ًا للحساب      ،لبيان خروجه لل  من تلك     وللوجدان أن يقشعر    ،  وخروجه حي

ة ة المتناهي ر ،الدق ة في الظه اج الذري ون أعضاء إنت ين موضع تك زت ب ي مي  ، الت
      !. وموضع خروجها على طريق هجرتها

  

  
  

وهجرة ) ٦-٥األسبوع (جنين ة في المنطقة الظهرية للاع عرضي يبين نشأة الغدة التناسلقط
  أصولها الخلوية بين بدايات العمود الفقري والضلوع قبل انفصالها وتميزها

  
 أو المبيض في األنثى      ،أن األصول الخلوية للخصية في الذآر     :والحقيقة العلمية هي  

 ثم تخرج من الظهر من منطقة بين        .تجتمع في ظهر األبوين خالل نشأتهما الجنينية      
و  دايات العم ضلوع  ب دايات ال ري وب ب    .د الفق وض بجان ى الح يض إل اجر المب  ليه

اج      ، وتهاجر الخصية إلى آيس الصفن حيث الحرارة أقل           .الرحم  وإال فشلت في إنت
  .سرطاني إذا لم ُتكمل رحلتها وتصبح معرضة للتحول إلى ورم ،الحيوانات المنوية

ِب﴾          ّصْلِب َوالّتَرآِئ شأة        والتعبير ﴿َيْخُرُج ِمن َبْيِن ال اريخ ن ويستوعب   ،يفي بوصف ت
ام في الخلق                ان واإلحك دار واإلتق ذ   ،آافة األحداث الدالة على سبق التقدير واالقت  من

ين                  ة ب داًء من المنطق بطن ابت تكوين البدايات في األصالب وهجرتها خلف أحشاء ال
ستقر  ى الم ب إل صلب والترائ ق   ، ال ان وتخل ان ويتزاوج وان ويبلغ د األب ى يول وحت

ة اء فالذري ة م ل نطف ا يماث سائل، مم شرية من ال ة ي الترآيب عديمة الب ا حي  لكنه
ويستمر  ،  فتتكون النطفة األمشاج من الجنسين       ،تتدفق ذاتيًا لتندمج مع نطفة نظير     

ين يتخلق                   ل آخر لجن دنيا     ،فعل اإلخراج ساري المفعول ليحكي قصة جي  ليخرج لل
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درة مبدعه          ذا اإلت    ، وليدًا وينمو فيغفل عن ق ان المتجدد في الخلق ليشمل          وآل ه ق
ل     ا آ ستوعب دالالته دة ت ة واح يم بلفظ يم الحك ه العل ر عن د عب سان ق ل إن اريخ آ ت

   )ْخُرُج﴾﴿َي: األحداث
دآتور   ب ال م يعق د دودح"ث اني    "محم دى العلم ل ل ن عق ي م ا بق ستفز م ه ي  وآأن

ائال  ي ق ر    (: العرب ق والتعبي ي الخل ن ف دار وتمك أي اقت شاهد   !ف ك الم ل تل ع آ   وم
: المتجددة والتقديرات المبدعة والقدرة المفزعة هل يرد مجرد هاجس على الخاطر           

دايات        !.أنبعُث حقًا وُنَحاَسب  وهكذا يتصل العرض وينقلك في ومضة من مشاهد ب
سريرة ليواجه مصيره     ،مقدرة تسبق وجود اإلنسان إلى حيث يقف عاجزا معرَُى ال

وسرعة النقلة تؤآد ، بيرة الفارق في أحواله فيتجلى بتلك النقلة الك،وحده بال أعوان
دًة             ِه      (التقدير وسبق التهيئة وتجلي قدرة اهللا تعالى وحكيم تدبيره مؤي َى َرْجِع ُه َعَل ِإّن

   ." هللا تعالى وفي رجعه لإلنسان)إنه(الضمير في : " قال الكلبي.)َلَقاِدٌر
ه       أي فلي) َفْلَينُظِر اِإلنَساُن ِمّم ُخِلَق: (وقال المراغي دأ خلق دبر في مب ه وليت نظر بعقل

َيْخُرُج ِمن َبْيِن . ُخِلَق ِمن ّمآٍء َداِفٍق.. (على إعادته أقدر.. ليتضح له قدرة واهبه وأنه
 حقائق علمية تأخر العلم بها والكشف عن معرفتها وإثباتها ثالثة           )الّصْلِب َوالّتَرآِئبِ 

سلة ظهره    (بيان هذا أن صلب اإلنسان هو عموده الفقري       ، عشر قرنا  ه  ) سل وترائب
  .. هي عظام صدره

ا يفسر            ،وإذا رجعنا إلى علم األجنة      وجدنا في منشأ خصية الرجل ومبيض المرأة م
اب،        لن ا         ا هذه اآليات التي حيرت األلب دء تكوينهم  فكل من الخصية والمبيض في ب

ا فقري تقريب  أي ما بين منتصف العمود ال، ويقع بين الصلب والترائب    ،يجاور الكلى 
ل أسفل الضلوع،  دادهما  ومقاب شأتهما وفي إم إذا آانت الخصية والمبيض في ن  ف

ان                ،بالدم الشرياني  ه على مك  وفي ضبط شئونهما باألعصاب قد اعتمدتا في ذلك آل
ريم                ،في الجسم يقع بين الصلب والترائب      رآن الك ه الق ا نطق ب  فقد استبان صدق م

حديثا بعد ثالثة عشر قرنا من نزول ذلك         ولم يكشفه العلم إال      ،وجاء به رب العالمين   
ه             ، الكتاب هذا وآل من الخصية والمبيض بعد آمال نموه يأخذ في الهبوط إلى مكان

 ويهبط المبيض حتى يأخذ        ، فتهبط الخصية حتى تأخذ مكانها في الصفن       ،المعروف
ة           ، مكانه في الحوض بجوار بوق الرحم      تم عملي ان أال ت د يحدث في بعض األحي وق

زل إلى               ، هذه  الهبوط ا وال تن ة      فتقف الخصية في طريقه اج إلى عملي الصفن فتحت
ا في     إلى آل هذا في مبدأ خلق اإلنسان  جراحية، وإذا هدي العلم التجريبي     ر بم ، وأق

د الموت، سهل                      دة البعث بع القرآن من آيات معجزة جاءت في سياق واحد مع عقي
وم اآلخر   في  البعث حول   في القرآنماأن نؤمن إيمانا جازما ب    ِه     ( الي َى َرْجِع ُه َعَل ِإّن

  ". قـادر أن يرده حيا بعد أن يموتلذي قدر على خلق اإلنسان ابتداء اأي أن) َلَقاِدٌر
ال مشاهد أعرضت عن          ،واقتدار الخالق شاخص في آل العرض        ا يتملى الخي  بينم

ب   ه بالغائ رت عن سان فعب له     ،اإلن ه بأص يالء وتفاجئ ن الخ ه م ضات ُتَعرِّي ي وم  ف
بجح       ،  طاويًة حياته ومماته وآأنه لم يكن      ،ومصيره في مقابل مشهد استكباره في ت

اء (صارخ يعلنه االحتجاج المستهل بحرف       ه على التعقيب        ) الف ليفصح بأصل داللت
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ة نفسه               ا يجول في طوي َق﴾    : عن محذوف يكشف م ّم ُخِل َساُن ِم ِر اِإلن ه  ، ﴿َفْلَينُظ آأن
   نفسك؟ألم تحدثك : وية مؤنبة تقولصيحة مد

وليس لإلنسان في تلك المحاآمة إال حضورا باهتا داخل قفص االتهام في زاوية من             
الى يقول              ،المخيلة ه تع ة التجريم؛ وآأن ًا أدل اِدٍر      :  بينما تشخص عيان َك ِبَق ْيَس َذِل ﴿َأَل

    ٤٠ َعَلَى َأن ُيْحِيَي اْلَمْوَتَى﴾ القيامة
ْومَ      وهذا المشهد األصغر لتعري السرائر مثال لمشهد       وم عظيم ﴿َي ّسَرآِئُر﴾    ي َى ال ،  ُتْبَل

ستار        ..اتساق في عرض المشاهد    تح ال ل ف ا قب د   ، تصوير عجيب يكشف م  وحتى بع
ران تتشوق لمن             ،ضمه تبقى في الخاطر شتى صور العقاب          أز في المسامع ني  وت

  .لق سبحانهيشك لحظة في قدرة الخا
ذروة     أسلوب.. للوحيبلغه اليوم أي آتاب ينسب      أسلوب مذهل جامع فريد ال ي      غ ال  بل

ة التي     ،  مع الغاية في إيجاز اللفظ    ،في التصوير وثراء المعني    ا التفاصيل العلمي وأم
وة الخاتمة التي تسطع           ،يستحيل أن يدرآها بشر زمن التنزيل       فهي بعض دالئل النب

  )اليوم أمام النابهين
ا ال تنفصل               عن الثوابت التي      هكذا تأتي المعلومة في القرآن، دقيقة ومعجزة، لكنه

 جاء بها القرآن، وهذه اآلية المذهلة تقدم حقيقة لم تكتشف إال في القرن العشرين،               
ة مع بعض ثوابت اإلسالم أتي متماهي درة على البعث، : وهي ت اهللا والق اإليمان ب

  .واإليمان باليوم اآلخر والحساب والجزاء
  آية أخرى 

رة جداً   ات المعجزة آثي دا   واآلي اج إلى مجل ة  تكشف  –ت تحت عمق األزمة العلماني
آية يهدد فيها القرآن أولئك   . العلمي المذهلعربية، ومدى تخلفها عن عصر التقدم     ال
ؤدلجين،ا دين الم د اهللا   لمعان ن عن ه م رون آون رآن وينك ذبون الق ذين يك ال ، ال  أمث

ا  :آية لها سبب نزول هو   ،مشرآي قريش ومنافقي المدينة وعلماني العرب       أن أبا أب
ين أظهرآم ؟        هل( : قال لجه ل  يعفر محمد وجهه ب م : فقي ال والالت والعزى    . نع  فق

ه        راب         ،لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن على رقبت أتى رسول     . أو ألعفرن وجهه في الت  ف
ه إال       ليطأ على رقبته،   –  زعم –  يصلي اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو      ا فجئهم من  فم

دقا       : مالك ؟ فقال   : فقيل له  . ويتقي بيديه  ،و ينكص على عقبيه   وه ه لخن  إن بيني وبين
  . وأجنحة، وهوال،من نار

 . لو دنا مني الختطفته المالئكة عضوا عضوا       :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
ل   ز وج أنزل اهللا ع يء ب   -ف رة أو ش ي هري ديث أب ي ح دري ف ه  ال ن ال إن "  -لغ آ

عبدا إذا . رأيت الذي ينهى أ. إن إلى ربك الرجعى . أن رآه استغنى    . اإلنسان ليطغى   
ولى    أرأيت إ .أو أمر بالتقوى    . أرأيت إن آان على الهدى      . صلى   يعني  ( ن آذب وت

ه       .ألم يعلم بأن اهللا يرى      ) . أبا جهل    سفعا بالناصية      آال لئن لم ينت ة    . لن ناصية آاذب
  )٢١٥٤ – ٤ صحيح مسلم – " آال ال تطعه.سندع الزبانية . فليدع ناديه . خاطئة 

ن    و دثانا ع ان ليح ان تجريبي ا عالم دينا هن ي أث  ل ية الت ة  الناص ساؤل العالم  ارت ت
داني ر   الزن ا ثرث ي طالم راءة الت ك الق رآن، تل دة للق راءة الجدي صاحب مشروع الق

رار ممل              ،العلمانيون العرب بها   ا هي إال تك  دون أن يقدموا شيئا جديدا، فكتاباتهم م
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رآن من    :  سلول وابن الراوندي والرازي    لمقوالت أبي جهل وعبد اهللا بن أبي بن        الق
   .تأليف محمد وهو ليس بمعجز

ابوه؟       بم أج ريبيين ف اء التج ى العلم ئلته إل داني أس ل الزن ؤالء  حم دد ه رآن يه الق
 الذين يكذبون دون تثبت، هؤالء الوثوقيون بمقوالت أسالفهم دون وعي،           المعاندين

ساؤله المحموم بالبحث عن دم ت ق..ديديتوعدهم بأن نواصيهم سوف تسفع بعذاب ش
الى            (:  يقول الجديد حيث    ال تع ا ق ة آم ة خاطئ ا آاذب رآن الناصية بأنه ﴿ : وصف الق

ٍة ﴾     َناِصَيٍة آَ  ا الكذب،          والناصية ال تنطق     ) ١٦:العلق (اِذَبٍة َخاِطَئ سند إليه ، فكيف ي
  ال تجترح الخطايا فكيف تسند إليها الخطيئة؟ وهي 

سور محم د أزال البروفي ي  (د يوسف سكرلق ة الطب ف ا بكلي د الدراسات العلي عمي
ا          دالعزيز بجدة في حينه ة في وظائف             ،جامعة الملك عب اب باللغة اإلنجليزي ه آت  ول

ة      األعضاء رة        )  يعد مرجعًا في الكليات األجنبي  صاحبتني هذه     –أزال عني هذه الحي
ال          عندم –الحيرة خمسة عشر عامًا      ة   إن: ا آان يحدثني عن وظائف المخ فق  وظيف

ه   .الجزء من المخ الذي يقع في ناصية اإلنسان هي توجيه سلوك اإلنسان          :  فقلت ل
دتها  ال ! وج دت ؟  : ق اذا وج ت م الى  : قل ه تع سير قول دت تف ٍة  : وج َيٍة َآاِذَب ﴿َناِص
  . دعني أراجع آتبي ومراجعي :  ﴾ فقال  َخاِطَئٍة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

د األ    ع ، أآ ب والمراج ك الكت ه لتل د مراجعت ال  وبع ر وق سان إذا أراد أن : م إن اإلن
،  الذي هو جبهة اإلنسان وناصيته       ،مخ فإن القرار يتخذ في الفص الجبهي لل       ،يكذب

  . فإن القرار آذلك يتخذ في الناصيةوإذا أراد الخطيئة 
ثم عرضت الموضوع على عدٍد من العلماء المتخصصين، منهم البرفسور آيث إل               

 وقد الطب بعدة لغات،، تدرس بعض آتبه في آليات من آبار األطباء في العالم(مور 
ي    ي ف از الطب ي اإلعج دة بحوث ف ديم ع ي تق ترك ف ي  أش از العلم ؤتمرات اإلعج م

ة، خ    العالمي شريح الم ي ت ر ف ع آبي ه مرج د  ) ول د أآ ور"وق ي  "م ية ه  أن الناص
ذ              المسئولة عن المقايسات العليا وتوجيه سلوك اإلنسان، وما الجوارح إال جنود تنف

ة            ه  – ذه القرارات التي تتخذ في الناصية؛ لذلك فالقانون في بعض الواليات األمريكي
ريكيين اء جراحة المخ األم ا أخبرني أحد علم ار المجرمين – آم ة آب  يجعل عقوب

 هي استئصال الجزء األمامي من المخ الناصية، ألنه ،الذي يرهقون أجهزة الشرطة 
عد ذلك آطفٍل وديع يستقبل األوامر من أي          ليصبح المجرم ب   ،مرآز القيادة والتوجيه  
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ة أعلى الجبهة        . شخص ا تتكون من         ،وبدراسة الترآيب التشريحي لمنطق  وجد أنه
ذا العظم    )frontal bone( أحد عظام الجمجمة المسمى العظم الجبهي    وم ه ، ويق

خ  صوص الم د ف ة أح سمى ،بحماي امي( والم ص األم ي( أو )الف ص الجبه  )الف
)frontal lobe(   

 ا بينها من حيث الموقع والوظيفة،     و يحتوي على عدة مراآز عصبية تختلف فيم       وه
رتبط    خ، وت ر من الفص الجبهي للم ة الجزء األآب ة الجبهي شرة األمامي ل الق وتمث
ًا من                    زًا علوي ر مرآ رد، وتعتب ة بتكوين شخصية الف وظيفة القشرة األمامية الجبهي

ؤدي دور  ذاآرة، وت ر وال ز والتفكي ز الترآي رد  مراآ ساس الف ق إح ًا لعم ًا منتظم
  . بالمشاعر، ولها تأثير في تحديد المبادأة والتمييز 

 أي أنها تختفي في عمق الناصية، وبذلك تكون          ،وتقع القشرة مباشرة خلف الجبهة    
ن            نم ع ي ت سان الت صرفات اإلن بعض ت ه ل ي الموج ة ه ة الجبهي شرة األمامي الق

ين هذه           الخ ... والصواب والخطأ  مثل الصدق والكذب     ،شخصيته ز ب  وهي التي تمي
الخير أو                 ،الصفات وبعضها البعض   ادأة سواًء ب  وهي التي تحث اإلنسان على المب

  ). إصدار هيئة اإلعجاز العلمي بتصرف" الناصية"من آتاب ( بالشر
ه                 :"الزنداني"يقول   عندما قدم البرفسور آيث إل مور البحث المشترك بيني وبين

ي    ي ف از العلم ول اإلعج اهرة   ح ي الق د ف ي عق ؤتمر دول ي م ية، ف ؤتمر ( الناص م
 لم يكتف بالحديث عن    )م١٩٨٥آن والسنة في القاهرة عام اإلعجاز الطبي في القر 

ة            )الناصية(وظيفة الفص الجبهي في المخ       ان وظيف  عند اإلنسان، بل تطرق إلى بي
 من  ، وقدم صورا للفصوص الجبهية في عدد      اصية في مخاخ الحيوانات المختلفة    الن

وان          : الحيوانات قائًال    ارن لمخاخ اإلنسان والحي دل على     إن دراسة التشريح المق  ت
  وآذلك،، فالناصية هي مرآز القيادة والتوجيه عنداإلنسانتشابه في وظيفة الناصية

﴿ َما ِمْن :  فلفت قوله ذلك انتباهي إلى قوله تعالى  .هي عند آل الحيوانات ذوات المخ     
   ٥٦:َلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾هودٌذ ِبَناِصَيِتَها ِإنَّ َربِّي َعِخُهَو آَدابٍَّة ِإال 

ه             و مَّ  ( :تذآرت أيضًا بعض أحاديث النبي صلى اهللا عليه وسلم في الناصية آقول اللَُّه
ره وصححه   ٣٩١ – ١ أحمد - ِإنِّي َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك َواْبُن َأَمِتَك َناِصَيِتي ِبَيِدكَ        وغي

  )١٩٨: سلسلة الصحيحةاأللباني في ال
  )آتاب الذآر - مسلم – َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ُآلِّ َشْيٍء َأْنَت آِخٌذ ِبَناِصَيِتِه:( وآقوله
  ) الجهاد- البخاري –اْلَخْيُل معقود ِفي َنَواِصيَها اْلَخْيُر ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة :( وآقوله

ستنتج أن الناصي  ،فإذا جمعنا معاني هذه النصوص      ه      ن ادة والتوجي ة هي مرآز القي
   )سلوك اإلنسان، وآذا سلوك الحيوانل

  
  أوجه اإلعجاز العلمي في الناصية

ة          )آيث إل مور    (يقول البرفسور    إن المعلومات   : مستدًال على هذه المعجزة العلمي
ا                     اريخ، وال نجد في آتب الطب عنه التي نعرفها عن وظيفة المخ لم تذآر طوال الت

ده بقرون  صلى اهللا عليه وسلم  بكتب الطب آلها في عهد النبي شيئًا، فلو جئنا     ،وبع
اً           لن نجد ذآرًا لوظيفة الفص الجبهي األ         ه بيان أت     مامي الناصية ولن نجد ل م ي ، ول
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م اهللا جل                     الحديث عنه إال في هذا الكتاب القرآن الكريم، مما يدل على أن هذا من عل
اه في        (رسول اهللا     ًا بكل شئ علمًا، ويشهد بأن محمد       وعال الذي أحاط   من بحث ألق

سنة         المؤتمر العالمي عن    رآن وال اهرة عام      اإلعجاز الطبي في الق د بالق ذي عق ، ال
ة الفص األمامي الجبهي في عام                 ). م١٩٨٥ ولقد آانت بداية معرفة الناس بوظيف
ه،                 ١٨٤٢ ا بقضيب اخترق جبهت م ، حين أصيب أحد عمال السكك الحديد في أمريك

ة                 فأثر ذلك في سلو    اء بوظيف ة األطب دأت معرف ة وظائف الجسم، فب آه ولم يضر بقي
  . الفص الجبهي للمخ، وعالقته بسلوك اإلنسان

ة صا                 ساني منطق مته ال وآان األطباء يعتقدون قبل ذلك أن هذا الجزء من المخ اإلن
 بأن هذا الجزء من المخ الناصية          فمن أعلم محمد صلى اهللا عليه وسلم      . وظيفة لها 
   ؟!؟!، وأنه مصدر الكذب والخطيئةقيادة لإلنسان والدوابهو مرآز ال

ًا              دم إحاطتهم علم ديهم لع لقد أضطر أآابر المفسرين إلى تأويل النص الظاهر بين أي
رآن من تكذيب البشر             ة طوال       ،بهذا السر، حتى يصونوا الق  الجاهلين بهذه الحقيق

ة        اب        العصور الماضية، بينما نرى األمر في غاي  وسنة رسوله   اهللا الوضوح في آت
لم،  ه وس ي   صلى اهللا علي ه ف ادة والتوجي ز القي ي مرآ ية ه ي أن الناص سان  ف  اإلن

ذا السر            فمن أخبر محمد صلى اهللا عليه وسلم         والدواب، من بين آل أمم األرض به
ه                 ! وبهذا الحقيقة؟  ه وال من خلف ين يدي ه الباطل من ب ذي ال يأتي م اإللهي ال إنه العل

   )ن القرآن من عنده، ألنه نزل بعلمه سبحانههادة من اهللا بأوهو ش
اك  ات أوهن رةآي رى آثي ام إذا خ ا المق ول بن ا وأوردت يط م أوردته دات العل  تأيي

ن   انع م ن ال م ا، لك ي له ر التجريب ة  ذآ ى موضع الدراس ة إل ع اإلحال ط م ة فق  اآلي
  :، منها قوله تعالىونتائجها

   ) ن بينهما برزخ ال يبغيا * مرج البحرين يلتقيان( 
ة ذه اآلي ي ه دة ف ة مؤآ ة علمي ي حقيق ة إل ة دقيق ارة قرآني اء ، إش درآها العلم م ي  ل

اخرة               ة الب اء رحل المتخصصون إال في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي في أثن
ة دي )Challenger(  البريطاني ى   )١٨٧٦  ـ     ١٨٧٢(  أو التح افة إل شة  باإلض ده

ة        جاك آو   تأثر أشهر عالم بحار في العالم     و سفينة العلمي ) آاليبسو  (ستو، صاحب ال
  . الذي لم يكتف باعترافه بمعجزة اآلية فقط، بل اعتنق اإلسالم على إثرها

  
َفاْلَيْوَم ُنَنجِّيَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آَيًة َوِإنَّ َآِثيرًا ِمَن النَّاِس َعْن (: وقوله تعالى

  )٩٢يونس-آَياِتَنا َلَغاِفُلوَن
د  "أرآون " خاصة المدعو       تفضح أولئك المتعالمين    اآلية هذه رة     ، وق ا األخي  جعلته

ا أخرى  ا أبواب تفتح لن ا س دةألنه ا جدي ي  ..، وآفاق الم التجريب ة أخذت الع ة قرآني  آي
سي  اي (الفرن وريس بوآ شوفات،   ) م ن الك د م ى مزي ث،   وإل ن البح د م ى المزي إل

الطموح       غلته ب سابق، وأش ن ال ر م ة أآث ه حرآ شغول     ،وجعلت و م ات وه ى م حت
ذر   ه ن ون ألن ت أرآ سها قتل ة نف ذه اآلي ا، ه ي آفاقه سياحة ف هبال ا ال  قلم  لمحاربته

ة آشفت ال     . لدراستها ين    ال فرق   هذه اآلي ين العقليت ة  :شاسع ب  التي " بوآاي  " عقلي
ا         والبحث عن المزيد   تنبض بالجديد  ز فيه اد والتحي اد للفشل      إ ،، وال مكان للعن ال العن
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ه زادا       الموت والظالم     تعشق  التي " أرآون "وعقلية .ةوالتحيز للحقيق  ، فهي تقتات
  .الفشل المعاندالحطام ويوميا، ولذا حولت أمتها إلى آومة من 

دم،          آلهذه ا  ة آالف عام، حيث             م ية تتحدث عن حدث مغرق في الق ر من ثالث ذ أآث  ن
ه، ل    ، وتخبرنا عن نجاة جثته    "فرعون" ةغرق الطاغي  رة  تبقى  بعد غرق   ودرساً   عب

  . ال على مصداقية النص القرآني، ولتكون جثته دليلألمم
د  م يج اي"ل وريس بوآ ةالمكلف بفحص  "م اء الفرعوني ة أي المومي ة جثل عالق

دس     سيحي المق ه الم ع آتاب ون م رة     ،فرع يله الكثي م تفاص دس رغ اب المق  فالكت
ات فرعون فقط          يتحدث ،والمتناقضة سنين،      .  بإجمال عن غرق مرآب ات ال وتمر مئ

سنين أيضًا،     وتم ة  ر آالف ال زال    والجث راب         ال ت ة مطمورة تحت الت بعث  ، ويُ مجهول
ة،     صلى اهللا عليه وسلم     محمد ه           في مك ة تحدث ات قرآني ه آي زل علي ة ال       وتن  عن جث

ر من ألف             ة أآث زول اآلي ان، ويمر على ن يعرف عنها أهل مصر شيئًا في ذلك الزم
ام ة ع ة  ،وثالثمائ ار الجث اء اآلث شف علم ونموم( فيكت اء فرع ا، ) ي ون عنه ويكتب

 ويقدر لبوآاي أن يسمع      فحصها، وهو اليعرف شيئا عن القرآن،      طلب من بوآاي  وُي
ا معلومات           د وجد فيه ة، فيصاب بدهشة وذهول، فق ر تلك اآلي ه للكتب  تغي  نظرت

فبدأ فصال  شاف،   بالمزيد من الشوق إلى االآتشاف واالآت      ، مألته اآلية  المقدسة آلها 
د  ن اإلب دًا م ط،      جدي ذهل فق ي الم العلم التجريب ول، ب ام المجه ث واقتح ي البح اع ف

ه،             .فأذهلت آشوفاته العالم وأبهرته    تلك الكشوفات أقضت مضجع أرآون وأزعجت
ع             "آايبو"، آشوفات    فضحت تعالمه  األنه  آشفت عن مخزون الوقاحة التي يتمت

ة هي م                   عمل جرد   بها أرآون ومترجمه، اللذان ال يزاالن يصران على أن هذه اآلي
ه،            تاريخي اقتبسه  ويتمادى أرآون    محمد من المحيط اليهودي المسيحي في حيات

   .تالعباتبأنها  "بوآاي"فيصف آشوفات 
ه أجل إن ا يصف ب ة م ك من الوقاح ون يمل ائج المعام أرآ ة  نت سية الحديث ل الفرن

جموعة  وى م  ال تكلفه س    المليئة بالهذر والتي  ، أما آتاباته    )تالعبات (والدقيقة بأنها 
  .  فهي نتائج علمية ال مجال للشك فيهامن األوراق ودنان الراح

ا  ي دود له فاقة ال ح ي ص ون ف ول أرآ ذه   ( :ق ات ه ري آلي سيميائي يع ل ال إن التحلي
رآءة التي تفصل النص التأسيسي أو األصلي  رآن = الق ا .. الق ا هو الحال فيم آم

ة التار         ة االجتماعي ة إلنجازه النصي، وذلك        يخص التوراة واإلنجيل، عن العملي يخي
أقصد السلسلة المفتوحة من التعليقات والشروح          = من أجل إنتاج نصوص أخرى      

ات   اء بتالعب سرين، وانته رورا بعشرات المف صادق م ر ال ري وجعف دءا من الطب ب
د أعلن                    ان ق ة آ شافات العلمي موريس بوآاي الوهمية التي تبرهن على أن آل االآت

  )عنها في القرآن
دعي أن هدف         ةأي صفاق  ذي ي ذا الكاتب ال ا ه الفرنسي  " موريس بوآاي  " يمتلكه

 ه وآشوفاته التي أذهلت العالم، هو      بحوثالمسيحي ابن المسيحي من     ابن الفرنسي،   
الم اهللا؟  أن يث رآن آ ت أن الق تهم علما     ب و ي ون، وه ا أرآ رف به ة يه ا أي وقاح ني

أوال يعلم أرآون .  ماشئت حقا إذا لم تستح فاصنع!!مسيحيا بأنه إسالمي إيديلوجي؟   
ه                    د قراءت سلم حتى بع م ي اء، ول أن بوآاي لم يسلم بمجرد انتهائه من اختبار المومي
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ة     ة الثالث صوص المقدس ه للن د مقارنت ى بع ة، وال حت ك اآلي ا،لتل العلم  ومقارنته  ب
د أن فحص               ه، وبع ه ودرسه       التجريبي، بل أسلم بعد أن انتهى من ذلك آل رآن آل  الق

د ذلك         طباء فرنسا ه الذي تفوق به على أ     وقارنه بتخصص  ، ال على عمالء فرنسا، بع
إلى عمل ال وليت أرآون اقتصر على الوقاحة، إنه يتجاوزها      .بسنوات أعلن إسالمه  

ال     دما ق اي عن وريس بوآ ى م راء عل و االفت ي، أال وه ات   (:أخالق اء بتالعب وانته
د أعلن         موريس بوآاي الوهمية، التي تبرهن على أن آل االآتشافات         ان ق ة آ  العلمي

   )عنها في القرآن
ول النجار     أحالم العوضي أو    وال حتى  ،فال موريس بوآاي وال آيث مور      ال   ،   زغل  ق

ل ذل ى أو،كمث اءات حت ل هي من ادع ه، ب ا من ه، قريب ون وأآاذيب  وتخرصاته  أرآ
داوة  ررةالمدفوعة بع ر مب ه، غي شر ب رآن ويب ذا الق  فال أحد من لكل من يحمل ه

  .علماء ادعى أن آل االآتشافات العلمية آان قد أعلن عنها في القرآنهؤالء ال
شأ و         بوآاي إن والدة والمن شأ       رجل مسيحي ال ة، وهو فرنسي المن والدة،   الديان  وال

ستعمر دوًال من م         ه، فمن المفترض أن         وبالده آانت ت الم العربي ومغارب شارق الع
 المفترض أن يكون متعصبا      ومن بإرث االستعالء والتفوق واالزدراء،       محمال يكون

ة،           ه الثقافي ن خلفيت ه م ا علي و حكمن الم ل د اإلس شرقين ض ة المست را  آبقي وأخي
علم لإلسالم بصلة، لكنه يمت بصلة قوية جدا ل       ال يمت للعروبة وال ل    فموريس بوآاي   

 وقد آان ال يعرف القرآن ،البحث عن الحقيقة واآتشاف سرار هذا الكونالتجريبي و
ه      وال يؤمن به اب     متحدثا عن نجاة    يقول تداء، بل آان يشك في آل ما هو مقدس، إن
  : لتي تتحدث عنها اآلية القرآنيةجثة فرعون ا

اِفُلونَ    ( ا َلَغ ْن آَياِتَن ) َفاْلَيْوَم ُنَنجِّيَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آَيًة َوِإنَّ َآِثيرًا ِمَن النَّاِس َع
ونس( اي)٩٢:ي ول بوآ ي (:  يق شف  ١٨٩٨ف ة اآت وك بطيب وادى المل ت( ب  )لوري

اء  اح(مومي ون     )منبت ه فرع اد بأن سمح باالعتق ل شئ ي انى، وآ سيس الث ن رم  اب
 عنها أربطتها )إليوت سميث(الخروج، ومن هناك نقلت المومياء إلى القاهرة ورفع 

اني       حظ هنا أن هذه األحداث      نال )١٩٠٧ يوليو   ٨فى   د العلم  واالآتشافات تتم على ي
  .لعربي بهاريبي الغربي، وال صلة لجالت

ائال  اي ق م يواصل بوآ وت سميث(ويصف : (ث ه )إلي ى آتاب ا( ف ةالمومي ) ء الملكي
ة،      ب) ١٩١٢(  وفى ذلك الوقت آانت المحافظة        روتوآول هذه العملية وفحص الجث

اء مرضية  ى المومي الرغ،عل دة،   ب اط ع ى نق دهورات ف ن بعض الت ذا م م ذ ه  ومن
ة        اء مع التاريخ والمومي  رأس والرقب ا   روضة للزوار بمتحف القاهرة، مكشوفة ال ، أم

م  ،بقية الجسم فهو مغطى بقطعة من القماش      لدرجة أنه حتى هذه الشهور األخيرة ل
اء      سم المومي ة لج ة عام ورا فوتوغرافي ك ص ن المتحف يمل ى  ،يك ك الت وى تل  س

وى عل اب ييحت ا آت ميث. إ(ه ع ). ١٩١٢ ()س ه م ة تعامل اي بداي صف بوآ م ي ث
ا             ا ا إطالق وراة عنه م تتحدث الت رآن، والتي ل ، محذرا من   لمومياء المذآورة في الق

اني ترك                   ر علم سوء العناية بها آأثر نادر وهام جدًا، وسوء العناية يتم على يد وزي
اب،  سب الحج رغ ل ه وتف ولمهمت و : ( فيق ى يوني سلطات ١٩٧٥وف ى ال  سمحت ل

ا  ،آانت مغطاة حتى ذلك الوقت المصرية العليا بدراسة أجزاء جسم فرعون التى      آم
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ة            لصور،سمحت لى بأخذ بعض ا     اء الحالي ة المومي ين حال  وعندما أقيمت المقارنة ب
دهورت           ، عاما ٦٠وما آانت عليه منذ أآثر من        د ت اء ق ة المومي ،  أتضح جليا أن حال

د اختفت،          ا ق ر على أيدي               وأن هناك أجزاء منه د عانت األنسجة المحنطة الكثي  فق
سبة ألجزاء            ،سبة لبعض األجزاء  البشر بالن  زمن بالن ة ال وسبب  أخرى،    وبسبب آف

اء         اظ بالمومي روف االحتف دل ظ ا بتع ضح تمام ى يت دهور الطبيع ذا الت ذ أن ،ه  من
ة                  ة طيب ر بمدفن مدين  حيث  ،اآتشفت المومياء في نهاية القرن التاسع عشر في قب

زجاجى بسيط ال      وهي معروضة اآلن تحت واق        آانت منذ أآثرمن ثالثة اآلف عام،     
ة  وال يمنع تلوثها با ،يفصلها بشكل تام عن الجو الخارجي      ا  لجسميات الميكروبي ، آم

ة            ر محمي ة وغي ا    ،أنها عرضة لفروق درجات الحرارة الجوي د يصيبها بسبب       مم ق
  . الرطوبة الموسمية

ر                   أن تعب ا ب لكل هذه األسباب فالمومياء بعيدة آل البعد عن الظروف التى سمحت له
د    في حمى من آل أسباب التدهور هذه،      آالف سنة على وجه التقريب      ثالثة   د فق  ت لق

ا ة أربطته ر    ،حماي رارة أآث ة الح ث درج ر حي ي قب ق ف وث بوسط مغل زة المك  ومي
سنة،        استقرارا والهواء أقل رطوبة من     رات ال ا    جو القاهرة في بعض فت  والشك أنه
ا     من زيارات القوارض أولصو   قد عانت في مدافن طيبة نفسها        ص القبور، وذلك آم

الرغم من    ، وقد تسبب هؤالء في بعض األضرار،           هو محتمل منذ زمن بعيد جدا      وب
  . اءمة من اليوم لمقاومة آفة الزمن أآثر مو– يبدو  فيما–ذلك فقد آانت الظروف 

ادرتي دراسات خاصة،        ١٩٧٥ذه المومياء في يونيو     وفي أثناء فحص ه    دأت بمب   ب
سينية،      )يسرمس( و )المليجى(فقد قام الطبيبان      على حين      بدراسة طبية باألشعة ال

رة في جدار القفص الصدرى            )مصطفى المنيالوى (ور  قام الدآت   بدراسة   بفضل ثغ
داخلي على      وقد حقق بذلك أول درا  ،جوف القفص الصدرى والبطن    سة بالمنظار ال

ة وتصوير بعض التفا           مومياء، ذا برؤي صيل الهامة جدا داخل الجسم           وقد سمح ه
ا من جسم                ه،نفس  ومع الدراسة الميكروسكوبية لبعض أجزاء صغيرة وقعت تلقائي

اريس     اءالمومي ا بب يقوم به ة س ي دراس سور، وه و (البروفي دآتور )مين  وال
ا البروفيسور       مل الدراسة الطبية الشرعية العامة الت        ستك) دوريجون( ي سيقوم به
لتي م تكتمل في اللحظة ا     وإنه لمما يؤسفني حقا أن نتائج هذه األبحاث ل         ،)سيكالدي(

  . ينتهي فيها تحرير هذا الكتاب
 هو مالحظة آفات عظيمة عديدة مع ثغرة ،ولكن ما يمكن استنتاجه من هذه الدراسة

ا اآلن      دون –  ربما آان بعض منها قاتال     –في مادة الجسم     ا    أن يكون ممكن  القول بم
د موت فرعون            إذا آان بعض م    ل أو بع ذا الفر  . نها قد حدث قب ا       عون فه د مات إم  ق

ة جدا سبقت           قا على حسب روايات الكتب المقدسة     غري ، وإما بسبب رضوض عنيف
  . ع البحر له أو ربما للسببين معاابتال

اظ             إن ربط آل هذه اآلفات بالتدهورات التى تحدثنا عن أسبابها تجعل عسيرا االحتف
ذا الجسم المحنط     دا في المستقبل به م تتخذ إجراءات اإل   ،جي ا ل اذ م  الالزمة في  نق

شاهد               . مستقبل قريب جدا   دان ال ا ستجنبنا فق وسيكون من شأن هذه اإلجراءات أنه
 النجاة  وعلى، الشاهد على موت فرعون الخروج    ..ادي الوحيد الباقي حتى يومنا    الم
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سده،  ا اهللا لج ى أراده سان  الت ل اإلن ا أن يعم ا يرجى دائم ه لمم اظ  وإن ى االحتف  عل
   )بشواهد على تاريخه

ه،             ثم يو  ه وتوازن ه عقل جه بوآاي معلومته وشهادته التي أثارت فزع أرآون وأفقدت
الده       بالمصداقية واإلعجاز،   فهذا الرجل التجريبي يشهد للقرآن       اب خصوم ب وهو آت

ذلك               ده، ل ه على تفني ة ل درة علمي فرنسا التاريخيين ، وهو أمر ال يحبه أرآون وال ق
  ) السخرية والتندر(واألخير يتراجع إلى حصن العلمانيين العرب الخلفي 

ذا              المعنيولكن  : (يقول بوآاي  ر من ه ا هو شئ أآث ه هن ة في        إ:  ب ا شهادة مادي نه
ه ومات في       وطارده في هر    ،جسد محنط على من عرف موسى وعارض طلباته        وب

ذه المطاردة، اء ه ام ليصبح آأثن ه من الهالك الت ذ اهللا جثت ا هو  وأنق ة للناس آم ي
 والذي ،بيان رائع آليات القرآن ذلك الذي يخص بدن فرعونأي  .مكتوب في القرآن

ات          ي معطي ث ف ن يبح ل م اهرة لك ار بالق دار اآلث ة ب ات الملكي ة المومي ه قاع تهب
      ) عن أدلة على صحة الكتب المقدسةالمكتشفات الحديثة

اً  اي درس دم بوآ م يق لوب باهت  ث ر بأس ذي أنك ون ال ان ألرآ ة األدي ي مقارن ي  ف  ف
امج  يسخي"برن رة" ر جل اة الجزي اك دراسة مفي قن ون هن ان،  أن يك ة لألدي قارن

سا  (رب من الوقوع في إحراج مع حاضنته        ها الته وهي مقولة يريد ب    ، وهو ال    )فرن
  .يريد أن يثير على نفسه مشكالت تحرمه من هذه الحضانة المشبوهة

  . وآشوفات أخرى وأثرىاألبواب إلى آفاق أخرى  تلك الدروس التي تفتحيقدم
  : تحت عنوانيقول بوآاي

  مقابلة بين معطيات الكتب المقدسة والمعارف الحديثة
ا                 ( وراة الخاصة بمكوث بنى إسرائيل بمصر وبخروجهم منه رآن والت  ،روايات الق

ال      مع المعارف الحديثة،   تقدم جوانب تستطيع أن تكون موضوع مقابالت        والحق يق
ث إن بعض      ساو، حي ر مت شكل غي ن ب ن ولك ذا ممك اً إن ه ر آم ب تثي ن  الجوان  م

  )وانب أخرى ال تهب أى مادة للبحث على حين أن هناك ج،المشاآل
دم دراسة ل م يق وانث ات تحت عن ون في مصر (تفاصيل الرواي ى )العبري افزًا عل  ق

  حيث تموت المجاملة   ، إلى تناقضاتها مع العقل    ،تناقضات روايات التوراة مع نفسها    
ادات   والنفاق الذي يمارسه أرآون آلما        تحت    بوآاي  يقول ف. أحرج وحاصرته االنتق

   عنوان
  )العبريون فى مصر(

اً  ٤٣٠ أو ٤٠٠يين مكثوا بمصر طيلة     يبدو فعال أن باإلمكان القول بأن العبر      (  ، عام
وراة          ون المجازفة بالوقوع فى خطأ آبير     د التكوين  (، وبحسب ما هو مكتوب فى الت

   ) ٤٠ – ١٢ والخروج ،١٣ – ١٥
ة   ر فى عدم  آان األم  وأيًا ل األهمي إن  االتفاق هذا بين التكوين والخروج، وهو قلي ، ف

ه بمصر              د عصر         ،مكوثهم قد بدأ باستقرار يوسف بن يعقوب وإخوت ان ذلك بع وآ
دمت         إبراهيم بكثير،  رآن   ،لتوي   وفيما عدا التوراة التى تعطى المعلومات التى ق  والق

ذا االستقرار دون أن يعطى أقل إشار            ة لتسلسل األحداث   الذى يشير إلى ه  ،ة زمني
  . قادرة على إيضاح هذه النقطة لنافإننا نكاد ال نملك أية وثيقة أخرى
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ل رويس   ( إلى   )مونتى. ب  (ومن   د النظر           ) داني ا بع ون حالي إن المتخصصين يقول ف
. م . ق  ١٧ـ   بتواآب حرآة الهكسوس نحو مصر فى القرن ال               :إلى آل االحتماالت  

، استقبل عاهل هكسوسى      بالدلتا) أفاريس( مدينة   وإنه فى . مع وصول يوسف وآله   
  . يوسف وإخوته استقباال حسنا

اب              ا آت ا يقول لن وك األول "وهذا التقدير بالتأآيد يتناقض بوضوح مع م  من  "المل
سنة قبل بناء معبد سليمان في  ٤٨٠، فهو يحدد الخروج من مصر بـ١ – ٦التوراة 

 عاما )١٤٥٠(ن الخروج من مصر بنحو ذ هذا التقدير يحدد إ    ،تقريبا) م.  ق   ٩٧١(
ين              ،قبل الميالد تقريبا   د حدث ب دخول ق الي يكون ال  )م.  ق   ١٨٨٠ - ١٨٥٠( وبالت

ه التي ال يجرؤ         وهنا يقدم بوآاي الفرنسي ال     ا  "أرآون "مسيحي قراءت دم    عليه ، يق
ة         بوآاي قراءته العلمية لنص التوراة، وليست تلك القراءات التاريخية أو التاريخاني

ات                       أ ا أرآون في االستماتة من أجل إثب ة التي يهذر به و التاريخوية أو التراخومي
  .بشرية القرآن

براهيم قد  ن إ ي الفتره التي يفترض حاليا إ     ولكن هذه الفتره بالتحديد ه     :يقول بوآاي 
اً  ٢٥٠ وهو ينفصل بحوالي     ،عاش بها  وم         عام د الي ا يعتق اداً ، عن يوسف فيم   اعتم
ات أعلى معط  وراة خرى في اي وك  ،لت اب المل رة من آت  وعلى ذلك تكون هذه الفق

داث      ي لألح سل الزمن ر التسل ة نظ ن وجه ة م ر مقبول نرى أاألول غي ذه ، وس ن ه
 فيما عدا المعارضة التي يمكن     ،النظريه التي ندافع عنها ال يمكن االعتراض عليها       

اصة في    ، ولكن عدم الدقة الواضحة فيه الخ      خراجها من آتاب الملوك األول هذا     است
   .معطيات التسلسل الزمني لألحداث وتشجب أية قيمة لهذه المحاضرات

ات الكتب                 إن ما ترآه العبريون آأثار لمكوثهم بمصر غامض جدا إذا استثنينا معطي
ة التي تشير إل          ،المقدسة ائق الهيروغليفي د  ى أ ومع ذلك توجد بعض الوث ه ق وجد   ن

املين         ة من الع روا (بمصر فئ ابي ( أو   ) ابي بعض صحة أ  ) روااله و خطأ أنهم   رأى ال
اء والعمال الزراعيون وعمال قطف          أ وقد   ،العبريون شير بهذا األسم إلى عمال البن
  )من أين أتٍو؟ عسيرة حقا اإلجابة عن هذا. ..العنب

ة       في بحثه " موريس بوآاي " ات القرآني دم مجموعة من اآلي ذا يق  التي احتوت   ، ه
ا أن آشوفاته أدت دون        ،ي ذآر بعضها  مات دقيقة ومعجزة سيأت   ضمنا على معلو    آم

 إلى تأليف آتاب آن أثبته علم اآلثار، آما حملته إعجاز تاريخي في القر  أن يدري إلى  
الم      إلى  و )أصل اإلنسان ما  (آخر سماه    ا     أن يلقي محاضرات عدة عبر الع ، ومن بينه

وان   رة بعن رآن (محاض م والق سالم     ) العل د ال دآتور عب تاذ ال ا األس ي ترجمه  والت
ارون، دة، ه ة واح ان لعمل م التجريب واإلسالم وجه ا أن العل ي أثبت فيه د   والت وق

ون  د الحديث عن أرآ ا عن ات منه ر . أوردت مقتطف ي عث شوفات الت اهي الك لكن م
  . عليها في الطريق

  
  في القرآنمذهال  ًاتاريخي ًاإعجازبوآاي يكشف دون قصد 

ة       القرآن يتحدث    وام    أحيانا عن شعوب وأمم وأحداث موغل ل أق دم، مث وط  :  في الق ل
اد د دأب    وع رين، وق وام آخ ان وأق ون وهام ود وفرع ي ذو  وثم شرق الغرب  المست
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اني                  التخصص األدبي مع العلماني العربي على السخرية من تلك القصص، فالعلم
ا،             ،العربي يسخر من تلك األحاديث     ة وال مصداقية له  معتبرا إياها أسطورة ال حقيق

وراة  ( :الذي يقول في آتاب الشعر الجاهلي     ثل طه حسين    وأنها إرث اجتماعي، م    للت
ن ورود      ضا ولك ا أي دثنا عنهم رآن أن يح ماعيل، وللق راهيم وإس ن إب دثنا ع أن تح
اريخي، فضال عن              ا الت ات وجودهم هذين اإلسمين في التوراة والقرآن ال يكفي إلثب

دثنا  ي تح صة الت ذه الق ات ه ة إثب ى مك ماعيل إل راهيم وإس رة إي ر  ) بهج ا يعتب بينم
صبون شرقون المتع دون (المست ارالمحاي ون الكب ون والمعلم د أرآ  ذوي ) عن

ل  أن القرآن نقل ب  واإلنسانية، التخصص األدبي   ،طريقة مشوهة عن التوراة واإلنجي
  .أمثال سنوك آما مر معنا

 بعض موريس بوآاي قام ببحثه ذلك عن جثة فرعون، لكنه دون أن يشعر آشف لنا
ة الدامغ داألدل ي تفن ة ة الت وراة ن" أآذوب رآن عن الت ل الق ون  "ق ا ارآ ي ردده  الت

 قدم أن القرآن    ،، وآشف لمن ال يؤمن بالقرآن     آالببغاء عن المستشرقين المتعصبين   
ةال ب،قصة الحقيقي ره من الكت ا الزيف في غي ات دخله التي شوهها من و  لمروي

   . المقدس الكتابآتبوا
ول  اي"يق ام  "بوآ بط األرق فا تخ وراة آاش ي الت ن : (ف ل  . ب (وم ى داني ونتى إل م
االت ) رويس ل االحتم ى آ د النظر إل ا بع ون حالي إن المتخصصين يقول بتواآب : ف
ـ          " الهكسوس"حرآة   ه،     مع وص    م،. ق ١٧نحو مصر فى القرن ال  ول يوسف وآل

ه استقباال          ) أفاريس(وإنه فى مدينة     بالدلتا، استقبل عاهل هكسوسى يوسف وإخوت
وك األول "قدير بالتأآيد يتناقض بوضوح مع ما يقول لنا آتاب وهذا الت . حسنا  "المل

وراة   ن الت ـ   ١ – ٦م صر ب ن م روج م دد الخ و يح د   ٤٨٠، فه اء معب ل بن نة قب  س
دد إذن الخروج من مصر بنحو  ) م.  ق ٩٧١(سليمان في  دير يح ذا التق ا ه تقريب

د حدث          ) ١٤٥٠( دخول ق الي يكون ال ين  عاما قبل الميالد تقريبا، وبالت  - ١٨٥٠(ب
  ) م.  ق ١٨٨٠

ا        ، هي الفتره التي يفترض حاليا أ      ولكن هذه الفتره بالتحديد    د عاش به راهيم ق  ،ن إب
والي  صل بح و ينف ات   ٢٥٠وه ى معطي ادا عل وم، اعتم د الي ا يعتق  عن يوسف فيم

ة               ر مقبول أخرى في التوراة، وعلى ذلك تكون هذه الفقرة من آتاب الملوك األول غي
ر الت ة نظ ن وجه دافع   م ي ن ه الت ذه النظري داث، وسنرى أن ه ي لألح سل الزمن سل

ا عدا المعارضة التي يمكن استخراجها من                    ،عنها ا، فيم  ال يمكن االعتراض عليه
ات           ي معطي ة ف ه الخاص حة في ة الواض دم الدق ن ع ذا، ولك وك األول ه اب المل آت

  )التسلسل الزمني لألحداث وتشجب أية قيمة لهذه المحاضرات
سهل ف ى ي ةوحت ك الحقب التاريخي م تل ا ه ي ذآره اي" الت از "بوآ ضح اإلعج  ويت

تقدم التوراة تواريخ متداخلة ومتناقضة ومتضاربة،        : أود تلخيصها بالتالي   ،للقارئ
  :ابحيث يستحيل تصديقه

اظر                     فقد   ه الرسالة ن ا أنزلت علي راق، ولم شأ في الع عاش إبراهيم عليه السالم ون
يفحمهم  ك أآبر صنم معلقا الفأس عليه      وتر ،حطم أصنامهم وقومه وجادلهم    آيف  :  ل

 اإلقصاء بل   لجأوا إلى  يعبدون حجرًا هم نحتوه، وبعد أن أفحمهم وأسقط في أيديهم،         
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را              ان شيخا آبي والحرق، فأنجاه اهللا فاتجه وزوجته سارة إلى فلسطين ثم مصر، وآ
وأخذ لم ينجب، فتزوج من أمة مصرية تدعى هاجر، أنجبت له إسماعيل جد العرب، 

ة     ) مكة(هاجر وأمه ليعيشا بين جبال فاران، في واد يدعى           م    .حيث بنى الكعب عاد   ث
رة بمعجزة         ه إسحاق جد          ،إبراهيم لسارة وحملت منه وهي آبي ) اليهود ( وأنجبت ل

   . إسحاقر إسحاق وفرزق بأبناء منهم يعقوب، ثم ماتمات إبراهيم، وآب
اً        ر أصال    آل واحد يعت     ،آبر يعقوب ورزق باثني عشر ابن ل اليهود        ل ب ة من قبائ قبيل

آان أحب أبناء يعقوب وأصغرهم الذي ، ومن بين هؤالء آان يوسف، ةي عشرتاالثن
ة،                 ة وشبه مدفون ر جاف وأجملهم، فدبت الغيرة في إخوته فأخذوه ووضعوه داخل بئ
ر يوسف وازدادت                     د على أحد سادات مصر، وآب ثمن زهي فالتقطته قافلة وباعته ب

شقته  سيد المصريوسامته فع امتنع،زوجة ال سه، ف ه عن نف ه ، فراودت دبرت ل  ف
ا السجن سبع سنين،             رؤى، ففسر        فمكيدة دخل على إثره ا تفسير ال ألهمه اهللا فيه

ه، أحدهما نجا وعمل             د   رؤيا لسجينين مع ا وطلب           عن ذي رأى رؤي حاآم مصر، ال
ه المعتقل      هذ الرجل       لها، فتذآر  تفسيرًا ه السالم    "يوسف "زميل ب حاآم    فطل  . علي
ه،إخراجهمصر  رأة ببراءت ت، فرفض الخروج حتى تعترف الم ، فاستمع  فاعترف

 يلتهمن سبع    فيهاسبع بقرات نحيالت   رأى    المصري، والتي   رؤيا الحاآم  يوسف إلى 
 سبع سنوات     ، يأتي بعدهن   بقرات سمان، ففسرها يوسف بسبع سنوات من الرخاء       

  .من الجفاف
ف   سير وبيوس اآم بالتف ب الح ب ،أعج شورته فطل كالية  م ذه اإلش ل ه ه لح  ورأي

ة وب      القادم ا الحب زن فيه وامع تخ شاء ص ه إن اقترح علي نابلها ، ف ي س سبا  ف  تح
سنوات وجاء الجفاف را، ومرت ال ه الحاآم المصري وزي ة، فعين سنوات الجاف  ،لل

ون بعض الحبوب رفهم،وجاء أخوة يوسف يطلب ه ونقاش  فع رددهم علي د ت ، وبع
 أن يحضروا والده،  منهم فغفر وطلب، منه أن يغفر لهم عرفهم بنفسه، فطلبوامعهم

ة هم        ،فأحضروه وبقوا في مصر     من يعرفون    وتناسلوا حتى آونوا اثني عشر قبيل
ذي رأى        و ومرت سنوات ،  ) إسرائيل بني( بـ ا  "جاء زمن فرعون ال  أن طفال    "رؤي

الهم، وف                 ل آل أطف ي من بني إسرائيل يقضي عليه، فاضطهد بني إسرائيل وأمر بقت
سنوات االضطهاد تلك ولد موسى، فأوحى اهللا ألمه أن تضعه في تابوت وتترآه في      
ا                 ا حصل بينهم  .النهر، فالتقطته زوجة فرعون وأصرت على رعايته حتى حصل م

صة، و   و ملخص الق ذا ه ل      ه ين العق ب ب اقض العجي ك التن اي ذل شف بوآ ا يك هن
   .مقدسونصوص الكتاب ال

ار    ا والتنقيب عن  البحوث العلمية   ف وا مصر حوالى        آلث ه دخل د أن يعقوب وأبنائ تؤآ
رة سيطرة       )م. ق ١٧٠٠( وك الهكسوس   (وهي فت ا من         )المل  على مصر وانتزاعه

اء  عاما  )٤٨٠ (من مصر قبل  الفراعنة، فكيف تقول التوراة أن موسى خرج          من بن
ا ) م. ق ٩٧١( في    ، أي معبد سليمان   ذا يؤدي إلى أن      .تقريب  الخروج من مصر    وه
  يعقوب وأبنائهدخولالميالد تقريبا، وبالتالي يكون عاما قبل ) ١٤٥٠( حدث حوالى
  ) م. ق١٨٨٠ - ١٨٥٠(قد حدث بين 
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، حسب رواية ن إبراهيم قد عاش بهاتحديد هي الفتره التي يفترض أهذه الفتره بالو
ة، في     ك المعلوم اقض تل ا ين أتي بم ذي ي دس، ال اب المق ولالكت راهيم  :ق ين إب  أن ب

  .سنة )٢٥٠( ويوسف حوالي
ضات والتخ  ذه التناق اته ي( بط صاً  )تعن يس شخ دس ل اب المق صدر الكت  وال  أن م

ذا    .شخصين مجهولين، بل مصادر بشرية آثيرة ومتناقضة    رآن به لكن ما عالقة الق
رآن       وأين اإلعجاز القرآني    ،التناقض داً      ، ال سيما وأن الق واريخ أب  ؟ ال يتحدث عن ت

رآن ا  ان الق ن بي أتي م ة ت ه  زلمعجواإلجاب ة وألفاظ دث ةالرائعاللغوي دما يتح ، فعن
ل  )فرعون(القرآن عن موسى وتواجده في مصر يذآر دائما أن حاآم مصر هو               : مث

تم تنظرون        ( )قال فرعون أنا ربكم األعلى     ( ا آل فرعون وأن ال موسى    ( )وأغرقن وق
ا           ( )يا فرعون إني رسول من رب العالمين      : لفرعون   ه فرعون إني ألظنك ي ال ل فق
   .وغيرها من اآليات)... اذهب إلى فرعون إنه طغى( ) مسحوراموسى 

رآن عن يوسف   دما يتحدث الق ا عن ه و،أم إن آلمة فرعون ، في مصر عن حيات  ف
   :مثل قوله تعالى) الملك(لتحل مكانها آلمة تختفي تماما، 

   )...وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأآلهن سبع عجاف(
   )...ما جاءه الرسول قال ارجعوقال الملك ائتوني به فل(
  )...وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي(
  )...قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير(
  ) ...آذلك آدنا ليوسف ما آان ليأخذ أخاه في دين الملك إال أن يشاء اهللا(

ذا الفر          ، فبينما ال ينفك ذآر موسى ع         شيء مدهش  عون  ن ذآر فرعون، نجد أن ه
ة دون أن               .تفي عند الحديث عن يوسف      يخ د آشف موريس بوآاي هذه الحقيق وق

يضاف آشفا وللعالم  وهو ال يدري أنه قدم ألمة القرآن          رحمه اهللا  يشعر، وربما مات  
  : هقول، ب مذهالا تاريخياإعجازبوآاي  آشف. إلى آشوفاته

ا بع  ))دانيل رويس( إلى   )مونتى. ب  (ومن  ( د النظر   فإن المتخصصين يقولون حالي
ـ         )الهكسوس(بتواآب حرآة   : إلى آل االحتماالت    ) م. ق ١٧( نحو مصر فى القرن ال

هكسوسى (بالدلتا، استقبل عاهل ) أفاريس(وإنه فى مدينة    . مع وصول يوسف وآله   
  )يوسف وإخوته استقباال حسنا

 الفراعنة،  ، وليسوا )الملوك الهكسوس (إذا فالذين حكموا مصر في عهد يوسف هم         
  . في القرآنلغ الدقة إعجازاوهنا تب
 الحديث عن حاآم مصر في         عند  أطنابها تضرب الفوضى ف) الكتاب المقدس (أما في   

   .)فرعون( بأنه فالتوراة تصفه عصر يوسف،
ار المصري    ( أن الذي اشترى يوسف هو         )٣٩ –التكوين  (في  التوراة  تقول   فوطيف

   )آبير خدم فرعون ورئيس الطهاة
سجناء وي         دث يتح )٤٠-التكوين  (وفي   ه     الكتاب المقدس عن أحد ال رئيس  (صفه أن

  ) طهاة فرعون ملك مصر
  )رأى فرعون حلما (:٤١ – يقول في التكوين وعن الرؤيا التي فسرها يوسف
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ار الحديث، وهو           ) المقدس الكتاب(ح مدى تناقض    وهكذا يتض  م اآلث  مع معطيات عل
ي،    نجد له صديعرف عنه أرآون وأمثاله شيئا، وال  تناقض ال    وال ى في الفكر العرب

أن                   يس، وآ دى أدون ال سابق ل ر مث اب المقدس   (نجد له قراءة أخرى على غي  )الكت
راث العربي    ة     ليس ضمن الت ة العربي د الثقاف دًا من رواف تم   ،، وال يشكل راف ا ي بينم

ى نصوصه ات عل رآن واالفتئ ى الق ى حسابه دون رصيد  و،التطاول عل الم عل التع
اب المقدس       أي .علمي أو حتى منطقي    رآن نقل عن الكت ردد أن الق .. ن أرآون الذي ي
  !!شيء مخجل ومقزز

زة ول معج ا ح ون وأمثالهم سنوك وأرآ ديث ل م الح رآن والعل دمها الق رى يق  أخ
ا     دمها علم الة يق دس، رس اب المق ن الكت ي م ل القرآن اءات النق ول  ادع ار ح ء اآلث

  )هامان( تدعى شخصية فرعونية ذات مرآز مرموق
  

   بين الكتاب المقدس والقرآن"هامان"صية اآتشاف شخ
ه،           شخصية محيرة ومجهولة طوال التاريخ،       ا في يجهلها الكتاب المقدس فال ذآر له

احثين في    عدها العلمانيون العرب أسطورة، وتجرأ بعض ال         ويجهلها المؤرخون،    ب
د على الطين، وأن                اآلثار فأنكر شخصيته   أن يوق ، فالقرآن يشير أن فرعون أمره ب

ذا  ـه وع من الطين المحروق والمعروف ب ليس من سمات الحضارة ) اآلجر(الن
  . والقرآن قول آخرالفرعونية، لكن للعلم الحديث 

ه      ،القرآن يؤآد على وجود هذه الشخصية الطاغوتية        الكافرة بما جاء به موسى علي
  :ذآر القرآن اسم هامان في عدة مواضع  مثلالسالم من عند اهللا، ف

ا           وقارون وفرعون (  وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في األرض وم
  ) آانوا سابقين

وارثين               ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ال
  )ونمكن لهم في األرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما آانوا يحذرون

ى فرع  ( ين إل لطان مب ا وس لنا موسى بآياتن د أرس الوا  ولق ارون فق ان وق ون وهام
  )ساحر آذاب

ى                       ْرَعْوُن َيا َأيَُّها اْلَمأل    َوَقاَل فِ ( اُن َعَل ا َهاَم ي َي ْد ِل ِري َفَأْوِق ٍه َغْي ْن ِإَل ْم ِم ُت َلُك ا َعِلْم  َم
  ) ُه ِمَن اْلَكاِذِبيَنُظنَُّلى ِإَلِه ُموَسى َوِإنِّي ألالطِّيِن َفاْجَعْل ِلي َصْرحًا َلَعلِّي َأطَِّلُع ِإ

ذلك ي          هذه اآليات تؤآد و    ه، ول ين وظيفت ان، وتب دآتور   جود هام ور    ( قول ال فراس ن
   :هذه اآلية حول ) مدير موقع موسوعة اإلعجاز العلمي– الحق

ًا   يخاطب فرعون وجهاء قومه، أنه ال يعرف معبودًا لهم غيره        ( ، فينادي هامان طالب
لعله يرى إله موسى، ، شاهقًاه أن يبني له من الطين المحروق وهو القرميد بناًء من

  : تشير هذه اآلية إلى معجزات عديدة منها
ِري               : تأليه فرعون نفسه  . ١ ٍه َغْي ْن ِإَل ْم ِم ُت َلُك ا َعِلْم ه َم ة    و ،في قول األبحاث األثري

ذ األسرة الرابعة                ة من  ،التي قامت حول الحضارة المصرية القديمة تؤآد أن الفراعن
دماء    ،ع الذي يمثل إله الشمسآانوا يصرحون ببنوتهم لإلله ر     دها ق ان يعب  والذي آ

م رع   ل إن اس صريين، ب ة   الم اب الفراعن ي ألق ل ف ل  دخ ب(، مث رب ) رع ن أي ال
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ه ال         ،الذهبي ل على تألي ا يقول          ولعل أوضح دلي ة ألنفسهم آم ستد (فراعن عالم  ) بري
ك ردد فيها هوية المل    هي أنشودة للشمس ت    ،اآلثار، و التي حفظتها نصوص األهرام     

داد طوي     افع التي    بإله الشمس، إن هذه األنشودة تخاطب مصر، في تع ع للمن ل ورائ
افع   ، فعلى ذل  سيادة إله الشمس   تحت حماية و   تستمتع بها  ك يُمنح فرعون مصر المن

ات من مصر           ، ولهذا نفسها اد        ، و  يجب أن يتسلم نفس الهب ا تع ذا األنشودة بأآمله ل
ا يجيء اس شودة األصلي)حورس( أو )رع(م بوضع اسم فرعون أينم  -  في األن

  ]١٨٥ بريستد القديمة،الدين في مصر ر الفكر وتطو
تعمال  . ٢ و اس اني ه از الث صروح،   اإلعج اء ال ي بن ّر ف ة اآلج د الفراعن ب   فق  طل

ر من   صرحًا، و) اآلجر(ن أن يبني له من الطين المحروق    فرعون من هاما   هذا يعتب
د المؤرخين أن اآلجر            فقد ظل ا   ،اإلعجاز التاريخي للقرآن الكريم    سائد عن اد ال العتق

ل  [ ، وذلك حسب رأي المؤرخين   مصر القديمة قبل العصر الرومانيلم يظهر في مث
ه الصناعات ص                و بكر في آتاب نعم أب ذي يرى في ذلك     ]٤٨٥الدآتور عبد الم  وال

ه صرحًا      ،إشكاًال في أن اآليات السابقة      التي تبين طلب فرعون من هامان أن يبني ل
ين المحروق،آلجرمن ا الم  ، أو الط ر ع ى أن عث ؤرخين إل و رأي الم ذا ه  وظل ه

ور    ، على آمية من اآلجر المحروق     )بتري(اآلثار   ه بعضًا من          بنيت به قب  وأقيمت ب
شآت  س المن ع إل أس ة  ، ترج صور الفراعن اني (ى ع سيس الث اح( و)رعم  )مرنبت

وره     ،)م.  ق ١١٨٤ - ١٣٠٨(عشر    من األسرة التاسعة     )سيتي الثاني (و ان عث  وآ
ي ا ف ري عليه ع أث د من  موق ر بعي رأ(غي ي رعمسيس أو قنطي ء عاصمة هؤال) ب

 ٣ تأليف محمد بيومي مهران    .آتاب الحضارة المصرية - الفراعنة في شرق الدلتا
– ٤٢٩  
   ."هامان"واسمه  رة إلى أحد أعوان فرعونهو اإلشافأما اإلعجاز الثالث . ٣

ريم شخصًا باسم        ( :ذآر الدآتور موريس بوآاي ما نصه        رآن الك ) هامان ( يذآر الق
ه،            طلب إليه هذا األخ   قد  هو من حاشية فرعون، و     ًا يسمح ل ير أن يبني صرحًا عالي

غ   آما يقول ساخرًا من موسى         ه   ، أن يبل ذا         .  رب عقيدت ان ه وأردت أن أعرف إن آ
االسم يتصل باسم هيروغليفي من المحتمل أنه محفوظ في وثيقة من وثائق العصر              

ا                      ال ان مصدرها رجًال حجة فيم ة عن ذلك إال إذا آ فرعوني، ولم أآن ألرضى بإجاب
د، فطرحت         ، وهو يعرف اللغة   يخص اللغة الهيروغليفية   العربية الفصحى بشكل جي

واف     Egyptologueالسؤال على عالم المصريات      ه الشرطان      و هو فرنسي يت ر في
م العربي       لق. المذآوران تماماً   ولكنني أحجمت   ،)هامان (أي   ،د آتبت أمامه اسم العل

ة النص المعني ار مخاطبي بحقيق ود ،عن إخب ذا النص يع اره أن ه  واآتفيت بإخب
  . لنقض إلى القرن السابع الميالديتاريخه بشكل ال يقبل ا

، ألنه ال يمكن وجود نص يحتوي على             أن هذا األصل مستحيل    :جوابه األول وآان  
سابع       وي ،رس هيروغليفي  وله ج  ،هيروغليفيةاسم علم من اللغة ال     عود إلى القرن ال

ذ          السبب  و ،، وهو غير معروف لحد اآلن     الميالدي ة نسيت من أن اللغة الهيروغليفي
ة  (بيد أنه نصحني بمراجعة  .زمن بعيد جداً   معجم أسماء األشخاص في اإلمبراطوري

ه  ي الهيروغليفية موجودًا فالبحث فيه إن آان هذا االسم الذي يمثل عند    و) الجديدة ي
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ا    عند البحث وجدته مسطورًا في هذا المعجم لقد آان ُيفترض ذلك، و   . حقًا ًا آم تمام
  !! ..، و يا للمفاجأة توقعته

ة                        ا باللغة األلماني ر عنه ا ُعب ه آم رئيس عمال    (ها أنا فضًال عن ذلك أجد أن مهنت
ة      ) المقالع ا تعود إلى اإل        ،ولكن دون إشارة إلى تاريخ الكتاب ة  إال أنه  التي   مبراطوري

ه زمن موسى ع في ة، ويق ذآورة في الكتاب ة الم شير المهن ان ،ت ذآور آ ى أن الم  إل
ذي      مما يدعو إلى التفكير بالمقاربة التي يمكن إجراؤ      ،مهتمًا بالبناء  ين األمر ال ا ب ه

ة     في القرآن و" فرعون"أصدره  د في الكتاب ذا التحدي ين ه م     - ب رآن والعل اب الق آت
  . دار ملهم٩١ ،٩٠ي تور موريس بوآاالمعاصر الدآ

ه   ه ودقت اي وتحري نهج بوآ ى م ة، أود لفت النظر إل ة التالي ى اآلي ال إل ل االنتق وقب
ة عن ذلك إال     : (وآأنه من رجال الجرح والتعديل عندما يقول       ولم أآن ألرضى بإجاب

رف         و يع ة، وه ة الهيروغليفي ص اللغ ا يخ ة فيم ًال حج صدرها رج ان م إذا آ
ة شكل   اللغ صحى ب ة الف صريات     العربي الم الم ى ع سؤال عل ت ال د، فطرح  جي

Egyptologue       ًا ه الشرطان المذآوران تمام وافر في د آتبت   .  و هو فرنسي يت لق
ة            )هامان(أي   أمامه اسم العلم العربي،    ار مخاطبي بحقيق ، ولكنني أحجمت عن إخب

نقض           ل ال ذا النص يعود تاريخه بشكل ال يقب اره أن ه النص المعني، واآتفيت بإخب
دعي            ) قرن السابع الميالدي  إلى ال  ا، والي راءه به إنه ال يحشر المصطلحات ليخدع ق

ة، إن    ازات االدعائي تفخ بالغ ون المن ل أرآ ا يفع ل آم ه األوائ أت ب م ت ا ل ى بم ه أت أن
يأخذك نحو الجديد والمعجز فقط، دون هاالت أو ضجيج أو جعجعة           .. بوآاي يدهشك 
  .زيفة، وبالعلم فقط ال بالفتاته المال طحن بعدها

ار  آية أخرى يكشف     وا أيضا      علماء اآلث ل        ،، ودون أن يعلم ا، وعن دلي  عن إعجازه
ى هآخر عل رآن وسالمة نقل ة الق ا ليس ،  دق را أو حتى المكتشف هن شيخا أو مفك

  .منقبا مسلما عن اآلثار، المكتشف هو أآبر وآالة لعلوم الفضاء في العالم
  

  آنيوآالة ناسا تطلق قمرا إلثبات صحة النص القر
ة   صة تاريخي صل، ق ه ح صدق لكن ر ال ي اد  أم وم ع ة ق ي عقوب ديدة ،تحك ريح ش  ب

انيين            ض العلم ر بع د اعتب ود، وق يهم ه روا بنب د أن آف ام بع ة أي تمرت لثماني اس
ا    ال واألساطير التي ال يمكن تصديقها، لكنه ل األمث ربيين هذه القصة من قبي والغ

محض، ومما ساعد في دفع   ي  رآن آتراث اجتماعي محمول بهدف وعظ     أضيفت للق 
كتوبة أو منحوتة تشير     تلك المقولة الفقر في الحصول على أي معلومات تاريخية م         

د          ة        اعاشو  إلى موقعهم، ال سيما وهم ق رة العربي أت على        في جنوب الجزي م ي ، ول
لكن القرآن قدم معلومات عنهم  .ذآرهم سوى بعض المؤرخين الغربيين قبل اإلسالم

يهم سبع        * وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية     ( :وعن عقوبتهم فقال    سخرها عل
أنهم أعجاز نخل خا              ة ليال وثمانية أيام حسوما فتري القوم فيها صرعي آ  فهل   * وي

    )٨-٦: الحاقة  ( * تري لهم من باقية
بالد            *  إرم ذات العماد    * ألم تر آيف فعل ربك بعاد     ( ا في ال م يخلق مثله الفجر  -  التي ل
٨-٦(  
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ه أال           واذآ( ه ومن خلف ين يدي ر أخا عاد إذ أنذر قومه باألحقاف وقد خلت النذر من ب
ا          ٢١ تعبدوا إال اهللا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم         ا عن آلهتن ا لتأفكن الوا أجئتن  ق

ا أرس             ٢٢ فأتنا بما تعدنا إن آنت من الصادقين       م م د اهللا وأبلغك م عن لت  قال إنما العل
ون  ا تجهل م قوم ي أراآ ه ولكن ذا  ٢٣ب الوا ه تهم ق ستقبل أودي ا رأوه عارضا م فلم

يم             عارض ممطرنا بل هو ما ا      ا عذاب أل ه ريح فيه دمر آل شيء        ٢٤ستعجلتم ب   ت
  )٢٥مجرمين بأمر ربها فأصبحوا ال يرى إال مساآنهم آذلك نجزي القوم ال

ا     فهم يسكنون األحقاف، وهي جنوب الجزيرة، وآلمة األحقاف تعني              إذًا الرمال آم
آانت منازل عاد وجماعتهم حين      : (– ٥٢٣ – ٥  تفسير الطبري  -ابن إسحق    يقول

واألحقاف الرمل فيما بين عمان الى حضرموت          :  قال ،بعث اهللا فيهم هودا األحقاف    
روا في             : (ثم يقول )  فاليمن آله  يهم وأآث فلما عتوا على اهللا تبارك وتعالى وآذبوا نب

ساد ع آ  ،األرض الف ل ري وا بك روا وبن ة وتجب ال   ي ود فق م ه ع آلمه ر نف ا بغي :  عبث
ون   { ة تعبث ع آي ل ري ون بك دون  * أتبن م تخل صانع لعلك ذون م شتم * وتتخ وإذا بط

ش ارين بط ون* تم جب اتقوا اهللا وأطيع ا نحن   } {ف ة وم ا ببين ا جئتن ود م ا ه الوا ي ق
ا        إن  * بتارآي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين             راك بعض آلهتن نقول إال اعت

{ ما هذا الذي جئتنا به إال جنون أصابك به بعض آلهتنا هذه التي تعيب               : أي} بسوء
م    * قال إني أشهد اهللا واشهدوا أني بريء مما تشرآون        ا ث دوني جميع من دونه فكي

  }صراط مستقيم { : إلى قوله } ال تنظرون 
اد    :(  وقوله تعالي  : ابن آثير  قال   شعر ال            )  ذات العم انوا يسكنون بيوت ال تي   ألنهم آ

 ولهذا   ،  وأقواهم بطشا   وقد آانوا أشد الناس في زمانهم خلقة        ، ترفع باألعمدة الشداد  
 وأرشدهم إلي أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم  ،  بتلك النعمة ) هود  ( ذآرهم
ا                  :( فقال ذآروا  واذآروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادآم في الخلق بسطة ف

    ) تفلحونآالء اهللا لعلكم 
 فأما عاد فاستكبروا في األرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أو         :( وقال تعالي 

ا في           (  وقال ههنا   ) م هو أشد منهم قوة    لم يروا أن اهللا الذي خلقه      م يخلق مثله التي ل
رآيبهم       أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في بالده         ) البالد وتهم وشدتهم وعظم ت  )، م لق
دان   ي  قال ف   ين             : (١١٥ – ١ معجم البل ز واد ب اب العزي واألحقاف المذآور في الكت

  )عمان وأرض مهرة
رآن         عاشت األحقاف مطمورة تحت الرمال والجهل ال       ا في الق ام بتفاصيلها، عدا م  ت

ة،   وبعض القصص غير الصحيحة سنداً     ، وال أحد استطاع مشاهدتها بعد تلك الحادث
ى      رآن إل صوم الق ر خ ي نظ ول ف ا     لتتح ة ناس ن وآال ا، ولك ة له طورة ال حقيق أس

  .  الفضائية لديها قول آخر
  

  الكشف الحديث عن إرم ذات العماد
ذا الكشف،      شخصيًا و  يتحدث في هذا الموضوع عالم تجريبي تعامل            مباشرة مع ه

ته، وُط ه فحصه ودراس ب من تاذ  ل ار أس ول النج دآتور زغل و ال ا  ه م الجيولوجي عل
شهور، هالم ب عن اال وآت ويال  مق وم  ط رام ي دة األه ي جري عبان   ف رة ش ين غ  األثن
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وبر  ٧هـ الموافق   ١٤٢٣ دد   ٢٠٠٢ اآت رة  ة ونظرا لطول المقال   ١٢٦ في الع  وآث
صطلحاته ة ونقوالته ام ت منه ا العلمي ول  ا نقل ث يق د، حي ا بالتحدي ا يهمن ي ( : م ف

ه ا          يد أ زوت  تم  م  ١٩٨٤ سنة را     حد مكوآات الفضاء بجهاز رادار ل درة علي اخت ق لق
ة إ    ار       التربة الجاف ذا ال  يعرف   و ،لي عمق عدة أمت ـ   جهاز   ه راق  (ب سطح   رادار اخت

ن    )GroundPenetratingRadarOrGPR( )األرض د م ن العدي شف ع فك
ا  الصحراوي الممتد من موريتا ة الجافة مدفونة تحت رمال الحزام    المجاري المائي  ني

ل ال     وبمجرد نشر     ،   غربا الي أواسط آسيا شرقا     ائج تحلي لمأخوذة بواسطة   صور ا نت
دم أ  از تق ذا الجه ا  ه ة اآلث واة دراس د ه مه ح ان واس الب : (ر األمريك والس آ   )نيك

)NicholssClapp  (     ة باسم ناسا       إلي مؤسسة بحوث الفضاء األ ة المعروف   مريكي
)NASA(          ة رة العربي وب الجزي طة لجن ك الواس ذت بتل ي أخ صور الت ب لل   ، بطل

دقاوبدراستها اتضح وجود آث ة إار م ة المؤدي ة ت للطرق القديم دد من أبني ي ع ل
 وعدد من أودية األنهار  ، مدفونة تحت الرمال السافية التي تمأل حوض الربع الخالي

رات        التي يزيد  ،القديمة والبحيرات الجافة   ار    ،    قطر بعضها عن عدة آيلو مت د احت وق
ات الق    ، الدارسون في معرفة حقيقة تلك اآلثار  ديمة الموجودة في     فلجأوا الي الكتاب

ا          ة آاليفورني ة هنتنجتون        ،إحدي المكتبات المتخصصة في والي    وتعرف باسم مكتب
HuntingtonLibrary)(  ،          رة وإلي عدد من المتخصصين في تاريخ شبه الجزي

ديم  ة الق ي  ،العربي دمتهم األمريك ي مق ز ( وف وريس زارين )  Juris Zarins ) (ج
  )RanulphFiennes (رانولف فينيس والبريطاني 

ي ذآر القرآن وبعد دراسة مستفيضة أجمعوا علي أنها هي آثار عاصمة ملك عاد الت
مها  ريم ان اس ر     ) رمإ (  الك ورة الفج ي س اء ف ا ج ا    ،  آم در عمره ي ق الفترة  والت ب

    . ن نزل بها عقاب ربها فطمرتها عاصفة رملية غير عادية إلي أ . م .  ق ٣٠٠٠ من
ام م  ور ق ي الف دف وعل ل ال ا عم اث بكاليفورني ة    ( ع النف ا للتقني د آاليفورني   ) معه

)TheJetPropulsionLaboratories،  
CaliforniaInstitute of Technology,J.P.L( ر مطول يضم     إ ب عداد تقري

ة  ائج الدراس دعو  ، نت ة إ   وي ات العربي ال والحكوم ال األعم سخاء رج رع ب ي التب  ،ل
ار التي       اريخ البشرية     تمأل فراغا في      للكشف عن تلك اآلث ر        ،  ت وان التقري ان عن وآ

    : هو
  )البعثة عبر الجزيرة(

) TheTrans-ArabiaExpedition (  
د    ،  الفجر  من سورة  ) ٨،٧  (وتحت العنوان مباشرة جاءت اآليتان الكريمتان رقما        وق

ل إ ته أرس ر لدراس ي التقري ت   ، ل د قم ة إ    وق ه آتاب ي في دمت رأي ال وق ذلك فع ي ب ل
سئول سعودية  ين بالالم ة ال ة العربي ر أ   ، مملك ر التقري د ذآ اء    وق ن العلم ين م ن اثن

زال      ،  في أواخر حكمها   )عاد(القدامي قد سبق لهما زيارة مملكة        ة الت  وآانت المنطق
ة بالماء         ، عامرة بحضارة زاهرة    ا متدفق اة       ،  واألنهار فيه رات زاخرة بالحي   ،  والبحي

 ويشكلون الحضارة    ، برون في األرض  وقوم عاد مستك ، واألرض مكسوة بالخضرة 
بليني  (حد هؤالء هو    وآان أ ،  مباشرة تعاليى  هللا وذلك قبل ان يهلكهم ا    ، السائدة فيها 
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  ،) م ٧٩  لي م إ ٢٣ والذي عاش في الفترة من     (  من علماء الحضارة الرومانية    )الكبير
ان    )بطليموس االسكندري  (واآلخر آان هو الفلكي والجغرافي       ذي آ ة      ال ا لمكتب  أمين

ام برسم خريطة        ،)  م تقريبا   ١٧٠  م الي   ١٠٠ من(وعاش في الفترة      . االسكندرية  وق
ة     ا المتدفق ة واسعة           ، للمنطقة بأنهاره ا المتشعبة والتي تلتقي حول منطق  وطرقاته

   ). سوق عمان (  سماها باسم
ا حضارة    حضارة عاد األولي بأنها لم يكن يدانيها في ز     )بليني الكبير (ووصف   مانه

ا    ، أخري علي وجه األرض     ا   ،  وذلك في ثرائه رة خيراته ا  ،  ووف  حيث آانت    ،  وقوته
ا                 شام وأوروب علي مفترق طرق التجارة بين آل من الصين والهند من جهة وبالد ال

ة أخري صدر ، من جه ي آانت ت ا البخور والعطور واألخشاب والت ه    اليه  والفواآ
أخرين على       وقد علق آث     .  وغيرها  والحرير   والذهب  المجففة ر من المت ات آل     ي  آتاب

 آما   ،  بأنها ضرب من الخرافات واألساطير     ،من بليني الكبير وبطليموس االسكندري    
ع الخالي                    م يستطيعوا تصور الرب ا ممن ل   ، يتشكك فيها بعض مدعي العلم في زمانن

و      ، وهو من أآثر أجزاء األرض قحولة وجفافا اليوم        ام باألنهار        مليئا في ي م من األي
ران رات والعم ة    ، والبحي ة لخريط اءت مطابق ضائي ج وك الف ور المك ن ص  ولك
ا                      ، بطليموس االسكندري  ر آم ه ومن بليني الكبي ل آل من  ومؤآدة ما قد آتبه من قب

  ) اء في تقرير معهد الدفع النفاثج
 في وآالةاث   م تشكل فريق من البح      ١٩٩٠ سنةفي يوليو   {: ثم يقول الدآتور النجار   

ة  ضاء األمريكي ة  )NASA(  الف دفع   )CharlesElachi ( برئاس د ال ن معه  وم
اث ة  )J.P.L ( النف ن  )RonaldBlom(  برئاس ث ع اد  (  للبح ت  ) إرم ذات العم  تح

  : عدد من األسماء البارزة منها رعاية وتشجيع
(ArmandHammar,SirRanulphFiennes,GeorgeHedges)  

يج   ولكن البحث تأجل     اير سنة    و . بسبب حرب الخل ات   )م ١٩٩١  (في ين دأت عملي  ب
ن  شف ع ضائية   اآلالك صور الف ددتها ال ي ح ة الت ي المنطق ار ف الي ،ث مها الح  واس

 وأعلن خالل ذلك عن اآتشاف قلعة          ،)م ١٩٩٨ (  واستمر إلي مطلع سنة    ،الشيصار
ا مقامة علي أعمد      ،ثمانية األضالع سميكة الجدران      أبراج في زواياه  ،ة ضخمة  ب

ي ا إل ي ٩  يصل إرتفاعه ا إل ار وقطره ار ٣   أمت ي، أمت ون هي الت ا تك  وصفها  ربم
  . القرآن الكريم

ي ايم ١٩٩٢ /١٧/٢ف ة ت ي مجل شر ف وان   )Time ( م ن ال بعن ة مق   :األمريكي
 )Arabia  -  sLostSandCastleByRichardOstling(   شف ه الك ر في  ذآ

      . عن إرم
 نشر   )إرم ذات العماد  (تبت مقاال بعنوان اآتشاف مدينة      م آ ١٩٩٢  /١٠/٤في تاريخ 

ة  رام القاهري دة األه ك    ،بجري ار ذل ن أخب لني م ا وص ه م ي   لخصت في شف حت الك
    . تاريخه

نة  ي س ون ١٩٩٣ ف ه المعن اريس آتاب ل ه شر بي   : م ن
)BillHarris:LostCivilizations(    
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اريخو شر ١٩٩٨  /٢٣/٤ بت ه ا) NicholasClapp( م ن ونآتاب  :لمعن
)TheRoadtoUbar(  
اريخو  ر  ١٩٩٩  /١٤/٦ بت و إي شر بيك ون) PicoIyer( م ن ه المعن   :آتاب

(FallingoffTheMap:SomeLonelyPlacesinTheWorld  
ذ ذلك ا           اريخ وتوالت الكتب والنشرات والمواقع علي شبكة المعلومات الدولية من   ، لت

ائمون على      اره            ولكن تكتم الق د من أخب ه         الكشف نشر مزي وا من تزييف حتى يتمكن
ار            ،وإلحاقه بأساطير اليهود     ائف البحر الميت وآث ل في لف وا من قب ا فعل   )  إبال  (  آم

ا من المواقع    القرآن        ولكن آل مانشر ـ على       ، وغيره د صدق ماجاء ب ه ـ يؤآ   قلت
   : الكريم عن قوم عاد بأنهم

م يشكروها                  -١ ا ول نهم بطروه  ووصف بليني     ،آانوا في نعمة من اهللا عظيمة ولك
ه ترجمة                        ا حضارة أخري آأن دانيها في زمانه م يكن ي ا ل الكبير لتلك الحضارة بأنه

  ). التي لم يخلق مثلها في البالد (  لمنطوق اآلية الكريمة
رآن    -٢ ة وهو ماسبق الق ر عادي ة غي ا عاصفة رملي د طمرته ذه الحضارة ق أن ه

  .  الكريم باإلشارة إليه
ة ونسبة آل                هناك محاوالت مست  أن   -٣ اريخ تلك المنطق ميتة من اليهود لتزييف ت

 ولذلك آان هذا التكتم الشديد علي نتائج         ، حضارة تكتشف فيها إلي تاريخهم المزيف     
وه         د زيف ر اسم           ، الكشف حتي يفاجئوا العالم بما ق ة تغيي  إلي    ) إرم (   ومن ذلك محاول

  ).Ubar(اسم عبري هو أوبار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحت طبقات من  أمتار١٠ق ي لقلعة من قالع إرم والتي تقع على عمهذه الصورة ه
 الضخمة والتي تم تصويرها عبر أحدالرمال الصحراوية والتي تتميز بأعمدتها 

  . مع رسم توضيحي للمعالماألقمار الصناعية األمريكية المتطورة
  

ذه يه صة ه اد (   ق اد  ) إرم ذات العم وم ع ة ق شوف   ،  مدين اءت الك ي ج ة  الت األثري
ريم     د     . الحديثة بإثبات ماذآر عنها في القرآن الك ان نفر من األق د حاول    وإن آ مين ق
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اره             ،  اهللا وآتابه  إنكار ذلك تطاوًال على    د حاول إنك  تطاوال   ، فإن نفرا من المحدثين ق
ه    علي العلم وأهله في زمن يتكلم فيه الرويبضة آما أخبرنا رسول اهللا       صلي اهللا علي

وم عاد           ،   وال قوة إال باهللا    حول    وال  ، وسلم ويبقي ماجاء في القرآن الكريم من ذآر لق
 .ولمدينتهم

انتهى قول هذا العالم التجريبي الذي قام بالتعليم في جامعات شهيرة على مستوى                  
ة ناسا، فهل         ا وآال ات   العالم، وهذه هي الكشوفات التي حققته ع أرآون بتالعب   يقتن

دة      سالموية اإلية  ماضوال األمريكيةوآالة ناسا    ات     الضالمية، المقل موريس  لتالعب
 على هذا المستوى   ،وهناك آيات أخرى تحتاج إلى آتب تفرد لها        . وآيث مور  بوآاي

من القراءة الجديدة للنص القرآني، المعجز هنا أن هذه الكشوفات المدهشة تثير آل             
  . يمل من العطشتثير آل هذا الفضول وحب االآتشاف الذي المنها آية، آية واحدة، 

  : فكثيرة منها، علميةإشارات وومضات التي تحتوي على و،األخرىأما اآليات 
  

   الحديد وآية سورةرقمسر و ، إلى األرض الحديدنزولإشارة إلى 
شيخ   ال ال د  ق د المجي دد     عب ع ع ه م سلة حوارات من سل داني ض اء  الزن ن العلم  م
الفلك في     مشاهير علماء      ، أحد  "آرمسترونج "سور  البروفي هذا هو   : (التجريبيين

ل ا، يعم ة أمريك ضاء األمريكي ة الف ا" في وآال ا، ، و"ناس هو من مشاهير علمائه
ة بمجال تخصصه في الفلك                   .التقينا به وسألناه عن عدد من اآليات الكونية المتعلق

د أقمت               : فقال ل لق سأحدثكم آيف تكونت آل العناصر على األرض، لقد اآتشفناها، ب
ا الجسيمات         :ب إلثبات ما أقول لكم     من التجار  عددًا  إن العناصر المختلفة تجتمع فيه

ت في ذرة آل لكي تتحد هذه الجسيماو ة من الكترونات وبروتونات وغيرها، المختلف
 وجدنا أن   ، وعند حسابنا للطاقة الالزمة لتكوين ذرة الحديد       عنصر يحتاج إلى طاقة،   

ة     الطاقة الالزمة يجب أن تكون آطاقة المجموعة الش     ع مرات، ليست طاق مسية أرب
شتري    ل وال الم ادر وال زح ر وال عط شمس وال القم ذه  ،األرض وال ال ل ه  آ

ة                 اج إلى طاق المجموعة الشمسية بأآملها ال تكفي طاقتها لتكوين ذرة حديد، بل تحت
ا        . مثل طاقة المجموعة الشمسية أربع مرات   دخل من دون ت ال هو من نفسه ب م ق : ث

اء أ  د العلم ذلك يعتق ا  ول ون فيه م يتك ى األرض ول د إل ب وف صر غري د عن  .ن الحدي
الى  ول اهللا تع ذآرنا ق اس    : ف افع للن ديد ومن أس ش ه ب د في ا الحدي ورة - ﴿وأنزلن  س

  ﴾٢٥الحديد،اآلية 
ال، إنكم تتكلمون عن فرع من     :  هل في هذه السماء فروج وشقوق؟ قال:ثم سألناه 

تام ما عرفه العلماء إال أخيرًا، لو       هذا الكون ال  ! روع علم الفضاء اسمه الكون التام     ف
 وتحرآت بنفس المسافة    ، وتحرآت مسافة معينة إلى اتجاه     ،أخذت نقطة في الفضاء   

ة في آل االتجاهات متساو              ،في اتجاه آخر     ألن هذه النقطة      ، لوجدت أن وزن الكتل
ون  ة فيجب أن تك ة يجب أن  متزن ساوية، والكتل ب مت ل جان ا من آ ضغوط عليه ال

  .ولو لم يكن هذا االتزان لتحرك الكون وحدث فيه تصدع وشقوق تكون آذلك،
وقهم          : فذآرت قول اهللا جل وعال      : لشيخ الزنداني ل ا افق سماء ف م ينظروا إلى ال ﴿أفل

ة    (آيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج﴾           ذلك     ).٦:سورة ق، اآلي وتحدثنا معه آ
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ة الكون،       عن جهود العلماء في      ة         محاوالتهم الوصول إلى حاف هل وصلوا إلى حاف
ة الكون،       نحن: الكون؟ قال  ا نطور   في معرآة للوصول إلى حاف م ننظر     إنن  أجهزة ث

داخل هذه النجوم             ،من خاللها فنكتشف نجوماً    ا ب  دون أن نصل  ونكتشف أننا ما زلن
ا     : إلى الحافة؟ وأنا أعلم من قوله تعالى  دنيا بمصابيح وجعلناه سماء ال ﴿ولقد زينا ال

  ).٥:سورة الملك، اآلية(ن﴾ رجومًا للشياطي
ا     ذه النجوم هي زينة للسماء الدنيا،     إن آل ه   ة       :  وهو يقول لن م نصل إلى الحاف م  . ل ل

ة،ن ى النهاي الصل إل ن :  ق ذلك نح ضاءول ي الف سكوبات ف ة التل ي إقام ر ف  نفك
ة الموجودة على                    الخارجي، ار واألشياء من الظواهر الجوي ذا الغب  حتى ال يكون ه

 إن التلسكوبات البصرية التي التي تحول بيننا وبين هذه الرؤيا،ق األرض من العوائ
رة،          سافات آبي ا م اوز بن ستطع أن تتج م ت زت ول صر عج ضوء أو الب ستعمل ال ت
فعوضنا عن هذه التلسكوبات البصرية بتلسكوبات ال سلكية فوجدنا مسافات جديدة،           

  .ولكن ال زلنا داخل الحدود
ارج  :فذآرت قول اهللا جال وعال     م ارجع البصر      * ع البصر هل ترى من فطور            ﴿ف ث

  ).٤-٣ سورة الملك -قلب إليك البصر خاسئًا وهو حسير آرتين ين
 .آرنا له اآلية وهو يوافق على ذلك       آل هذا ونحن نريه اآليات، آلما ذآر لنا حقيقة ذ         

م الفلك الحديث                : ثم قلنا له   ائق عل د رأيت بنفسك حق د أن استخدم      ،هذا أنت ذا ق  بع
ن هذه األجهزة والصواريخ وسفن الفضاء واآتشفت هذه المعلومات، ها أنت           اإلنسا

ل                   ريم قب رآن الك ا   ١٤٠٠ذا قد رأيتها ثم رأيت آيف جاءت في نصوص الق  عام فم
  رأيك في هذا؟ 

شنا           ،هذا سؤال صعب   :البروفيسور آرمسترونج  فأجاب ذ أن تناق ه من  ظللت أفكر في
م الفلك         وإنني متأثر جدًا آيف أن بعض الك      ،هنا ة مع عل دو متطابق ات القديمة تب تاب

اريخ البشرية وفي صورة                      ًا في ت ًا وافي الحديث بصورة ملفتة لألنظار، لست عالم
ذ                   ،يعتمد عليها  ًا في ظروف قديمة آانت سائدة من  ١٤٠٠ بحيث ألقي بنفسي تمام

د ال  سنة، ولكني بالتأآيد أود أال أزيد على أن ما رأيناه جدير بالمالحظة، ومع ذلك        ق
رة بشرية                     ا آخب ا وراء فهمن اك شيء فيم د يكون هن يترك مجاًال للتفسير العلمي، ق
عادية ليشرح الكتابات التي رأيناها، ولكن ليس في نيتي أو وضعي عند هذه النقطة              
ر بالضبط                       ا أظن دون أن أعب رة على م أن أقدم إجابة على ذلك، لقد قلت آلمات آثي

ة،              إنه م   أعبر عنه،  عما أردتني أن   ن واجبي آعالم أن أظل مستقًال عن مسائل معين
ك    يًال من إعطائ ل قل ة أق د نقط ه عن ضل وج ى أف دما توقفت عل ذا عن د أن ه وأعتق

  اإلجابة التي قد ترغب فيها؟
اب                 :لشيخ الزنداني فقال ا  زل في آت ذي ن م ال ذا العل نعم، أمر صعب أن يتصور أن ه

ه وسلم من مصدر بشري، ال       عام قد جاء إلى محمد صلى اهللا      ١٤٠٠اهللا قبل     علي
ي          سر ف م ال ذي يعل ه ال ل أنزل اء ﴿ق ؤالء العلم ر ه صدرًا وراء تفكي اك م د أن هن ب

  })٦:سورة الفرقان، اآلية (السماوات واألرض﴾
رأون      شيء عجيب ومدهش ما يبوح به العلمانيون الغربيون التجر          دما يق يبيون عن

ل رآن، ومخج رالق ا يه دا م م وأرآ ج ال العظ ه أمث يسج ب ين ون وأدون رق ب ، والف
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وم        ي العل ر ف ي المبه از الغرب ازين، اإلنج ين اإلنج رق ب ا الف و تمام اعين ه االنطب
  .التجريبية، والتخلف المخجل في األطروحات العلمانية العربية

  
  ومضات مذهلة في القرآن

ضة   د، وم ورة الحدي ول س را وح ةوأخي صائية   قرآني ك األنفس اإلق ستقبلها تل  ال ت
  : من الدواء والغذاءةالمريضاألجساد ل تنفر منها نفور ، بالضيقة

ذري ألحد نظائر               ٥٧فترتيب سورة الحديد في القرآن هو         وزن ال  وهو يتفق مع ال
  .)٥٧ ( الحديد

ذري     ف   مع البسملة   )٢٦( في السورة نفسها فـ     رقم آية الحديد    أما   دد ال هو نفس الع
    . للحديد

ة المدهشة في هذ        ومن الومضات   رآن المعجز     العددي ر من         ،ا الق ذ أآث  المكتوب من
 في ندوة على هامش     ،الدآتور جميل القدسي الدويك   الطبيب   ما يقوله    ،سنة ١٤٠٠

رآن         (: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم     ر ذآرت في الق وأن  ، مرة  ١٣ :أن آلمة الب
ه     تكون النتيجة هي     األخرى   على أحدهما   وبقسمة    ، مرة  ٣٢ :آلمة بحر ذآرت في

  . تماما نسبة مساحة البر بالنسبة للبحر على الكرة األرضيةنفسها
   مشعًاالقمر آان آوآبًاأن : )القرآن(ومن الومضات واإلشارات في آتاب اهللا 

ِصَرًة               : (قال تعالى  اِر ُمْب َة النََّه ا آَي َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنََّهاَر آَيَتْيِن َفَمَحْوَنا آَيَة اللَّْيِل َوَجَعْلَن
ِصيالً              ِلَت صَّْلَناُه َتْف ْيٍء َف ) ْبَتُغوا َفْضًال ِمْن َربُِّكْم َوِلَتْعَلُموا َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَساَب َوُآلَّ َش
الى     ابن عباس    روي عن  فقد   ) .١٢:االسراء( ه تع ل     (: في قول ة اللي ا آي ه  ) فمحون أن

  ".  القمر يضيء آالشمس فطمسنا ضوءه لقد آان"  :قال
ة الفضاء     منز  يخ عبد المجيد الزنداني والدآتور فاروق البا      بين الش ندوة  وفي    وآال

ة  ان"األمريكي ريخ و،"اس ر واألرض والم ة أن القم شف حقيق م آ ب  ت ل آواآ آ
دأت   دما ب سية عن و المجموعة الشم ذا ه شتعلة، وسبب ه ا م ت آله واد أن  آان الم

ا    تكوِّن محيطاً ، و عندما أخذت تتجمع مع بعضها بعد انفجار الشمس األم          فتندفع إليه
زداد ارتطام هذه القطع على           حولها بسرعة جبارة بسبب الجذب، و        القطع الباقية  ي

ون رة ح ،الكوآب المتك ادة آبي ه زي د من حرارت صهار   فتزي ى درجة ان صل إل ى ت ت
ه   ذا االنصهار يمكن  سطحه آل د إلى سمك حوالي   ، وه ر  ٣٠٠ أن يمت و مت  في  آيل

   . ق الكوآب المتكون مع جميع الجهاتعم
ة القمر       ا في      ،هذا في حال ا ال نعرف        أم ة األرض فإنن ن األرض تغيرت     أل ، ذلك  حال

وهذا الصهير  ،ير قليًال جدًا من يوم خلقه اهللا أما القمر فتغ ،آثيرًا جدًا عن يوم خلقها    
ار،  ل الن ر مث ه أحم ون لون ائلة، و يك صهرة وس ون من صخور تك ي أن  وال ذا يعن ه

ا رارة النار التي ن    ة ح ارة أآبر بكثير من درج    ردرجة الح  نحن ال نستطيع أن       ،عرفه  ف
دًا رنصل بدرجة ح ار لدرجة صهر الصخور لتصبح سائلة أب ذا و ...ارة الن في ه

ادن          ادن     ،الصهر الصخري أو الصخور السائلة تبدأ عمليات انفصال المع  فتأخذ المع
م أن هذ    ، و ، وتطفوا العناصر الخفيفة إلى فوق       الثقيلة في الغوص إلى تحت     د   انعل ق

سماوي يكون ملته          و. حدث في قشرة القمر    ًا في   معنى هذا أن الكوآب أو الجسم ال ب
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ه دء خلق ات و، نتيجب ى سطحه من طبق راآم عل ا يت قطع المجموعة الشمسية ة م
صلبة مك       ، وال ي س ا ف ة آله ة العلوي صهر المنطق ى تن ومتر٣٠٠حت دأ  تو،  آيل ب

وا العناصر الخفيف          رد ة و العناصر الثقيلة في الرسوب وتطف كون القشرة من       وت ،تب
  .عناصر أو معادن ثقيلة تحتعناصر خفيفة فوق و

داً   غير ج زء ص ذا ج واه ه ا احت انيون      مم شفه العلم از آ ن إعج ي م نص القرآن  ال
وم أن            الغربيون المبدعون، وسخر منه العلمانيون العرب اإلنشائيون، والمدهش الي

ساحقة  ة ال ن األغلبي نص القرآن م از ال ين بإعج ن المهتم ه م ومين ب ي والمهم
اء : المسلمين هم علماء تجريبيون      علماء فلك وبحار       ، جيولوجيون  ، صيادلة  ،أطب

من يحاربه من العلمانيين العرب هم من الشعراء نجد أن وهندسة ورياضيات، بينما 
ل    والسياسيين واألدباء والصحفيين     سفة ب اتوريين مالحدة       ودارسي الفل ادة ديكت  وق

  . جهلةعسكريينو
  

  ة وحكم العلم التجريبي عليهاالسن
 لنكشف شهادة  اني وهو الحديث النبوي، أو السنةإذا انتقلنا إلى النص اإلسالمي الث    

ة، نظرا           ،العلماني الغربي التجريبي في هذا الموضوع      ر حدي  فإن النتيجة تصبح أآث
دداً      دا ومح صيرا ج ون ق ا يك ادة م وي ع نص النب ي بعض   ألن ال ون ف اد يك ، ويك

ه عل ًامقاربات ًامي ًا ومادي ي      بحت ك الت ن تل ر صعوبة م ار أآث ي اختب ه ف ا يجعل ، مم
ما يكون  ا النص النبوي فغالبا      أم ).حمال أوجه ( لكون القرآن    ن، نظراً يواجهها القرآ 

رًا  ًا ومباش دما واضحًا وجلي دثعن ادي،يتح صين  عن شيء م ين الن ة ب  وللمقارن
  :أضرب مثاال سريعا حول التمر مثال

ا المخاض إلى    ٢٢فحملته فانتبذت به مكانا قصيا   (عن مريم   فالقرآن يقول     فأجاءه
سيا              ا أال        ٢٣جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وآنت نسيا من ا من تحته  فناداه

 فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر         ٢٤تحزني قد جعل ربك تحتك سريا       
  )٢٦سيا  أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أآلم اليوم إن

ه الصالة والسالم            سنة فيقول علي م            : (أما في ال من اصطبح بسبع تمرات عجوة ل
   )٢١٧٩ – ٥ صحيح البخاري –يضره ذلك اليوم سم وال سحر 

ار من جهة وإعجاز من جهة أخرى        ة إخب ة مريم وهي    ففي اآلي ار عن حال ، إخب
اول       تعاني آالم الحمل األخيرة، أما اإلعجاز ففي آشوفات العلم الحدي          د تن ث عن فوائ

اك من                 كثيرة للحامل، وأثره في تيسير     الرطب ال  م يكن هن و ل والدة، لكن ل ة ال  عملي
 تعرضت لها أم نبي اهللا عيسى بن  قصة، نظرا ألن اآلية تحكيإعجاز لما تأثر النص

ه وسلم ا الحديث النبوي .مريم صلى اهللا علي ة،أم ة طبي دة وقائي   فيتحدث عن فائ
ا   ، وق  فقط، فالكلمة هنا للعلم الحديث ليقول شهادته       مرات   لتناول سبع ت   حتمية د قاله

   . أثبت فيها صحة الحديث طبيا وعلميا،بعد تجارب مخبرية
أتي بالمعلومة ضمن سياق          من هنا يتبين لنا الفارق بين النصين، فالنص القرآني ي

وسين، هي   لذاتها، وال تأتي بين ق  ، فالمعلومة ال تأتي   التوصل لها  ال يتأثر ب   ،عقائدي
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ر أو       في الغالب تأتي آمثل يضربه اهللا لح       ة، أو نفسية أو مصيرية، أو خب الة عقائدي
      .تشريع

  
   الجرح والتعديلنتائج لشهادة العلماني الغربي

ة الصحيحة   ته   العلماني التجريبي شهاد    مقد سنة النبوي ا  التي  و ،لل  من  نالت إجازته
أدوات   (: عادلةالملتصبح   .مراآز بحوث الجرح والتعديل    علماء غربيون تجريبيون ب

أدوات       :غربية بالغة الدقة والحداثة، وفي المقابل       :هم علماء النقل والنقد المسلمون ب
ين  . في النقل   – قبل آل شيء     – والتوثيق والخوف من اهللا      الموضوعية واألمانة  وب

ؤالء   ؤالء وه شائية   ه رب بإن انيون الع ضيع العلم ةم ي ى   ال ،مل ؤالء وال إل ى ه  إل
ة       فلن الذآاء،  الكثير من   ل ينقصه   ؤالء، آس ه ة  بدأ رحلة الكشف عن دق دم   . المعادل  ق

ام                 ا بعض مالمح تلك الجهود، ق د مر معن النقاد المسلمون نصهم نقيا آما نزل، وق
ه ال   : هي  ، مأخوذين بقاعدة قرآنية   النقاد بذلك منذ عهد الصحابة رضي اهللا عنهم          أن

 العلم   أن  ضعيفًا، أو   إذا آان النص   إالونية،  آيمكن للنص الصحيح أن يخالف حقيقة       
ي  زال التجريب قال ي صف الطري ي منت اف نتجاوزو ، نحوه ا س ن هن ات م  المعطي

ف ب  ي توص ة الت االتجريبي وم أنه اوز مفه م تتج ي ل ق، والت صف الطري ي منت  ف
    .)الحقيقة(لدى العلم التجريبي بـيوصف متجهين إلى ما أصبح ) النظرية(

ة    كشوفات الصلت  ما و   متوغلين نحو  ظرياتنالتلك  سنتجاوز   ه إلى درجة      العلمي في
ة( ا     )حقيق م هن ات العل ا، فمعطي ا وغيره ار والجيولوجي وم البح ة، وعل م األجن آعل

ا،   ن إنكاره ة ال يمك د ناضجة، وحقيق ة وق ث النبوي ن األحادي ي نجحت اآلالف م  ف
ديل، بي      اد الجرح والتع ل نق ا أ الحصول على شهادة الصحة من قب خفقت عشرات   نم

ك،  ي ذل رح     اآلالف ف م الج دد عل ه مج ام ب ا ق ك م ى ذل ة عل رب األمثل ن أق ل م ولع
اني       "والتعديل في القرن العشرين         دين األلب ام     ، رحمه اهللا   "محمد ناصر ال  حيث ق

اب     سيوطي ) الجامع الصغير (بدراسة سريعة لكت وهو يحتوي على    ، رحمه اهللالل
ام        حديث من المفترض أن تكو     ١٤٠٠٠أآثر من    دى اإلم سيوطي "ن مقبولة ل ، "ال

ن     ر م ى أن أآث لته إل اني أوص ريعة لأللب ة س ن مراجع ي  ٦٠٠٠لك ا ه ديث منه  ح
ة     د عل      .أحاديث ضعيفة أو مكذوب ى أن دراسته تلك آانت سريعة وليست           مع التأآي

  . المطلوبةةبالدق
ه وس           ،لنعد إلى األحاديث التي نالت مصداقية      لم، وثبتت نسبتها للنبي صلى اهللا علي

ا                   ذا الكون وبالصحة وبالطب وغيره ة به ا عالق ا أحاديث له ا أمكن     ،ومن بينه  مم
ي    شوفات ف ه آخر الك ا توصلت إلي ى م ة عل دة قائم راءات جدي ارات وق ديم اختب تق

اء وشعراء        قدم العلمانيون العرب    في البداية  .الكون والطبيعة والطب غيره     من أدب
حفيين  ين وص ة والمعر وممثل راءتهم النمطي ي    ق سخرية والرم ة بال ة، والمفعم وف

وي،   االستهزاء ب و ،بالرجعية والفكر الغيبي والتخلف    االت     حيث  كل نص نب  آانت مق
شتم ال بالنق       هؤالء أشبه ب     ذا     صمت المسلمون في     و د،الرجم بالحجارة وال ة ه بداي

رن اءهم،الق رون أبن م ي دا للغ  وه ه تقلي سخرون من راثهم وي شتمون ت ذي  ي ي ال رب
العلم كنسي  الأسقط تراثه    اء  ، لكن   التجريبي  ب سنة        هم أبن رآن وال دون إسقاط الق   يري
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جاء العلماني الغربي    ف ، ودون إجراء أي تجربة    ،بالتخرص والجهل والتقليد األعمى   
ا        بأسلحته التي هزم بها الكنيسة والكتاب المقدس، جاء           ارز به باألسلحة نفسها ليب

ه   ام أتباع ضحه أم وي ويف ديث النب سلم،الح ول للم تج  أن ين  ليق ة ومن دين خراف ال
غير مصدق لكنه خرج من تلك المعرآة  . وأن دينكم ليس سوى منتج بشريبشري،

م مندهشا ة، ث رًا ،في البداي د وأخي اه في ي ه، حامال إي ا ل د األخرى ،معتنق  وفي الي
اط  ب العلمانيين المقلدين آشوفاته وحقائق علمه الحديث، مما أصاب        ه     إحب ل ل  . ال مثي

ه  أستاذه الغربي  يرى   وهو   ،آيف ال  ذي ردد مقوالت م       ال ا حل رن، وطالم ر من ق  ألآث
ل إل زبإنجاز مماث ازه آي يجه سنةنج رآن وال ى الق رى أستاذه ، آيف ال وهو عل  ي

إنها الخيبة بكل معانيها، أن تفني عمرك في          . إلى جانب خصمه   وملهمه يقف بعلمه  
ا فق        لتكتشف   ،جهود تجزم بأنها صواب    م تكن مخطئ ر أنك ل ل طأخي  أن من آنت   ، ب

لنبوية ما أذهل العالم هنا هو تلك المعلومات ا .تصفه بالجاهل والمتخلف ليس سواك 
ست  ي لي ة، فه نالعجيب ات م ة الممارس ة    ، التقليدي نفت ضمن قائم ا ص ي ربم  الت

د   ادات والتقالي ة      الع ة سائدة ونمطي اهيم جاهلي ل هي نسف لمف شعبي، ب راث ال  والت
اهيم الحديثة في عصر العلم اليوم، إنها انقالب يحرض ومتوارثة، بل نسف لكل المف    

ات أنه            اني     االعالم التجريبي الجاد على الحماس إلثب  مغالطة مفضوحة، لكن العلم
ي مبت د  العرب م تج تهالآية، فل سل واالس ى بالك ل  ل ه آ تفزاز طاقات ك واس  لتحري

ه   إن المعجز في الحديث ال     .المحرضات والمنشطات إال المنشطات الغرائزية     نبوي أن
الم   مستفز للعلم    ر مسبوق،         والع ا بمعلومات ال يمكن تصديقه      والتجريبي بشكل غي

ر             عند قراءتها فقط   ا يجعل من التجريبي الجاد أآث ، بل تثير سخريته ابتداًء، وهو م
ديث       ا الح أتي به ي ي ة الت را ألن المعلوم دي، نظ ول التح ى قب صميما عل الف ت تخ

    : ذلك ومن أمثلة ،آذبها ولكن بالتجربةات تدفعه إلى تكذيبها وإثب، فالسائد
  
  )الذباب(حديث عن 

سائد في          الصغي ةتلك الحشر   دمها الحديث النبوي بصورة تخالف النمطي وال رة ق
ه           القرن الحالي آذلك  في  الجاهلية و  ه ب ة طائر اليؤب ار    ،، فالذباب في الجاهلي  وال بآث
 ومنهم ، للشعراء الجاهليين بل هو موضع تأمل إنه جزء من حياة الجاهلي،   تنقالته،

ذباب،       عنترة بن شداد، حتى جاء       أبرز شعراء الجاهلية   اإلسالم فغير نظرة العربي لل
  :يقول عنترة

  فترى الذباب بها يغني وحده       غردا آفعل الشارب المترنم 
   فعل المكب على الزناد األجذمهزجا يحك ذراعه بذراعه      

حشرة ضارة، تنقل الميكروبات والجراثيم واألمراض،      ف الذباب في القرن الحالي   أما  
ات         ات في الطرق ه،           ،واألماآن العامة   وتوضع الالفت  تحث الناس على القضاء علي

  . به المبيدات فتكًا وأسرعأفضلفنن مصانع المبيدات في إنتاج وتت
ل           أما   ه وسلم  قب ه محمد صلى اهللا علي ذي قال دم ف عام  ١٤٠٠الحديث النبوي ال  يق

ا الغ   ،ات ال يعرفها الجاهلي    معلومرؤية و  ذاك  ربي  ويجهله الحديث النبوي أول   ، ف آن
ذبابشفتكم ضرر ال ه  ل راض، وخطورت ه لألم ي، فغض   ونقل اني العرب ا العلم أم
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الطرف عن هذا الكشف، ورآز على الجزء الذي يجهله من الحديث، فاعتبر الحديث 
دل  ة ت صحابة خراف ذب ال ى آ ي و عل د أب رة بالتحدي ذلو ، هري ديث،  آ اء الح ك علم

ره و وتمن الفرص اعتب ي ال تف ًاالت يهم جميع ذا .  للطعن ف ه ه ذي يقدم الكشف ال
ه لتلك األمراض على        أن الذباب ينقل أمصاله ومضادات      يتمثل في  ،الحديث الصحيح 

وي    ديث النب ذا فالح سده، ل سانية ج دم لإلن ط  –  يق سلمين فق ول  – ال للم ة حل  ثالث
  :للتعامل مع الذباب

 التي    ألنه يحتوي على األمراض       ، شرب الشراب الذي وقع فيه الذباب      عنالنهي   -
  .يحملها جسد الذباب

 . يحذر من الشرب بعد إزالتهذباب عنه، بل ال يكفي لتناول ذلك الشراب إزالة ال -
شراب، نظراً                هناك - دة فقط لالستفادة من ذلك ال ادة مضادة        طريقة وحي  لوجود م

ا  داخل جسد الذباب يمكن االستف     ه أن ال     ف. ادة منه ل   من أراد شرب الشراب فعلي يزي
سبان    ي الح يس ف يئا ل ارس ش ل يم ذباب، ب امالً .. ال ذباب آ ه أن يغمس ال ي علي  ف

 .الشراب
د  ، فالمفترض بداهة والعلم الحديث معاالحديث النبويب هذا الشيء يحير الجاهل   عن

ذباب م           ،النظرة السطحية للموضوع     ات وجراثيم ال د ميكروب ع الغمس، ألن   أن تزي
،  المليئة بما التصق بها من مواد ميكروبية ضارة        مس آل جهات الذباب   السائل قد ال  

   .لكن نتائج العلم التجريبي تقدم شيئا آخر
ال          ١٢٠٦ – ٣روى البخاري     :هذا هو الحديث     ين ق د بن حن ا    :  عن عبي سمعت أب

ال النبي   : رة رضي اهللا عنه يقول     هري ه وسلم       ق ذباب في     إذا وق  :  صلى اهللا علي ع ال
  )شراب أحدآم فليغمسه، ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء واألخرى شفاء

ه،    علمانيون العرب بهذا الحديث، واتهم الطائفيون أبا  تهكم ال  هريرة بالكذب على نبي
داءً       ،ووصفوا الحديث بعدم النظافة    أملوا الحديث ابت و ت دا    ول وا أن محم ه   ألدرآ علي

ه   لكنه ، خطورة الذبابف للعالم عن   آش هو أول إنسان     السالم  أضاف في الوقت ذات
ذباب         محك النبوة ودليل الصدق    هوومدهشًا،  شيئا محيرا    أمر بنزع ال  ألن  ،، إنه ال ي

 ليتحلل ما يحمله من دواء ، يأمر بغمس الذباب بالعكسالداء سيبقى في الشراب، بل
ه السالم    ه قول  الدقيق هنا هو    .قاضيا على ما حمله من داء      ،مضاد في الشراب    :عي

ذباب    ) في شراب أحدآم  ( م يقل في          لقد حدد غمس ال سوائل، ول ام أحدآم،      في ال  طع
ه وسلم   سئل النبي (: فقد قال أبو هريرة.فالطعام له وضع خاص     عن   صلى اهللا علي

ا فال   ، وإ فالقوها وما حولها   إن آان جامداً  : الفأرة تموت في السمن؟ قال     ن آان مائع
  )٢٢١  المنتقى–تقربوه 

ة  ض وعامل الشفاء محمولين على جسد     عامل المر  شافهما بأربعة       ، الذباب ل اآت وقب
 يكشف محمد   ، وفي زمن آان الذباب فيه جزءا من حياة العربي اليومية، عشر قرنا 

   .الم شيئا غير مألوف وال متوقعصلى اهللا عليه وسلم ألمته وللع
م ا ا العل ين  أم ه ح ال آلمت د ق ديث فق ي الح ة  تأثبت لتجريب ة الحديث ارب العلمي  التج

ذباب             و ار الغامضة التي في هذا الحديث،      األسر احي ال اك خاصية في أحد جن أن هن
ام                  ي أنه يحول البكتريا إلى ناحية،     ه ذباب في شراب أو طع إذا سقط ال ذا ف  وعلى ه
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د لتلك الجراثيم هو            طرافه في ذلك الشراب،   وألقى الجراثيم العالقة بأ     فإن أقرب مبي
ه          الذي  ريا  مبيد البكت  إن غمس       ،يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد جناحي ذا ف  ول

ه ه وطرح ذباب آل ه ،ال ة ب ت عالق ي آان راثيم الت ل الج اف لقت ال ، آ ي إبط اف ف  وآ
زيم                          ،عملها ذباب يفرز جسيمات صغيرة من نوع اإلن ا أن ال د ثبت علمي ه ق ا أن  آم
 )الباآتر يوفاج( للجراثيم  أي مفترسة الجراثيم وهذه المفترسة)باآتر يوفاج(تسمى 

، فإذا وقعت  ميلي ميكرون )٢٠:٢٥(أو عامل الشفاء صغيرة الحجم يقدر طولها بــ         
ي ة ف شرابالذباب د   ، ال ضدية فتبي سام ال ك األج ي تخرج تل ه آ  وجب أن تغمس في

ا  ي تنقله راثيم الت ي       ،الج وا ف ذين عاش ون ال رح الجراح ديث ص صر الح ي الع وف
سلفا، أ     السنوات العشر التي سبق    ات من القرن         ت اآتشاف مرآبات ال ي في الثالثيني

شرين ة       ،الع ات المزمن ضاعفة والقرح سور الم الج الك أعينهم ع د رأوا ب أنهم ق  ب
ذباب دآتور   .بال ب ال د آت اطر"وق ل خ ا  "خلي يال بحث ة جم ديث الذباب ماه عن ح  س

د،"اإلصابة" ه ت أآ ة البحوث في ة الطبي ة الحديث ديث والمختبري ي ح ا ف   صحة م
ه من   و ، الجرح والتعديل  لنقادهي شهادات للحديث النبوي، و    و ،الذباب آم آانوا علي

غربي أما المضحك بعد الكشف ال     .، وخيبة للعلماني العربي   الدقة واألمانة والمنهجية  
 تعليقات العلمانيين العرب الصبيانية والسخيفة في  فهو،لصحة الحديث والمبكي معا
ة    مكذب ومعاند منتدياتهم االلكترونية، فمن     أن األمر     ، للكشوفات المخبرية الدقيق  وآ

ول   اظ صبيانية ت     يخضع لألمزجة والمي ة، ومن ألف ة والعاطفي م ال  :قول  اإليديلوجي  ل
 التي  وغيرها من التعليقات المفلسة  ...تحشرون الذباب في آؤوسكم عندما تشربون     

   .ا مثلهتعكس واقعًا
  
  )الكلب(حديث عن 

ا    بل أحاديث أخرى تتعلق ب      ة متناقضة  الصحة والمرض، لكنه ة    خراف  جدا في حال
اني العربي   ل جاهال آا   المتلقي آون وثنيِّ     ،علم ا آ  العرب، وهي معجزة في          أو جاهلي

ه وسلم                  النبي صلى اهللا علي ا ب ا     حالة آون اإلنسان مؤمن ا تجريبي ا غربي  .أو علماني
ه           ألوف والمتعارف علي ديهي في    وافالحديث النبوي يقدم صورة للكلب خارج الم لب

ألوف       ذي أصبح الكلب يضفي على               في ح   حياة الجاهلي، وخارج الم اة الغربي ال ي
ال       : هو األولالحديث  و .حياة الغربي نوعا من الرقي     رة ق ال رسول     : عن أبي هري  ق

ه وسلم        ه الكلب أ             : (اهللا  صلى اهللا علي غ في اء أحدآم إذا ول ن يغسله سبع     طهور إن
   )٢٣٤ – ١ مسلم –مرات أوالهن بالتراب 

ل على    الكلب حيوان لصيق بالجاهلي   ، فهو يرعى الغنم ويحرس الخيام، ونباحه دلي
دوم ضيف أو  از ق وم غ ارق أو هج سلل س شعر  ت ات ال أل أبي فاته تم اؤه وص ، ووف

ـ      بل الجاهلي،   ه ب اك   )آليب ( و)آلب (وصل الحد بالجاهلي أن يسمي ابن ل إن هن ، ب
سد والفهد آاألجميال  ي الجاهلية رمزًا، آان الكلب ف)آلب(قبيلة عربية آريمة تدعى 

رم،               دما تسمع لفظ آلب أو تتب و عن م تكن أذن العربي تنب م يكن أحد    والنمر، ول  ول
ان الكلب                ب، آ ب، أو يوصف بالكل ادى بكل دما ين اً  اجزء  يغضب عن اة     حميم  من حي

    .الجاهليالعربي 



 ٤٤٣

ة األ           د تفوق مكان ة ق ل الكلب مكان الم الغربي يحت د بعض     واليوم وفي الع ال عن طف
 ، البشر من  الملياراتحلم بهاحياة مرفهة تاألسر، فماليين الكالب في الغرب تعيش     

اق        ي أنف ون ف منتية، ويقبع ة واإلس ي الحديدي فة والكراس ون األرص ذين يفترش ال
ورك ولوس          مث  ، في مدن هي األرقى      والمالجىء، القطارات اريس ونيوي دن وب ل لن

الصفيح وتحت الجسور في آسيا وأفريقيا وسائر   أو يقبعون في بيوت من       ،لوسأنج
ارات، ة أن    الق الب، لدرج أآوالت الك ة تغص بأصناف م واق المرآزي أرفف األس  ف

د                ة الحجم، حتى ال يفق ام      بعضها صمم على أشكال عظام متفاوت الكلب شعوره بطع
ه الفه وتراث بالد   مال.أس ك ال ي تل الب ف ين الك تم ي ة ي ا  الغربي ا وتنظيفه ة به  العناي

شامبوهات   المنظفات آ بأصناف   ادات الخاصة          و ،الصابون وال اك اآلالف من العي هن
دم              فضال عن العيادات البيطرية، حيث       بها   ل وتحسبا لع ة، ب ة فائق ة طبي نعم برعاي ت

ربيين فيخصص               ،إصابتها باالآتئاب  الغ بعض الغ ة، ويب  يتم أخذها في جوالت يومي
الكالب في صيد أو   تلك هم ال يحتاجون آل هذا مع أن . لكالبه خدما يقومون برعايتها   

ة  ل،   رعاي ى إنجاب طف ب عل اء آل ضل اقتن اك من يف ل إن هن ماشية أو حراسة، ب
    .وهناك من األثرياء من أوصى بترآته لكلب

ا  دم صورة  أم وي فيق ديث النب سف الح ة تن ات ابعض طبي ك الممارس  ،ةلجاهليتل
ةوالغربي ا، ة الحديث سفا وال  مع ًا وال تع ن   ال اعتباط ن م شر، ولك ى الب ضييقًا عل  ت

ة، وال يمكن اآتشاف         أجلهم، من أجل حياة أنظف وأرقى، يقدم       صورة غاية في الدق
طهور  : (فالحديث يقول    ،العلمي التجريبي المخبري  تلك الدقة إال عن طريق البحث       

 صحيح مسلم   –إناء أحدآم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن بالتراب     
آنت  : ( عبد اهللا بن عمر بن الخطاب يقول        الحديث الثاني عن   بينما نجد    )٢٣٤ – ١

ا        ،أبيت في المسجد في عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            ، وآنت فتى شابا عزب
وا يرشون شيئا من ذلك              ،وآانت الكالب تبول وتقبل وتدبر في المسجد       م يكون  – فل

  )١٥٧ - ١سنن أبي داود 
ان  ا حاالت ق  : أمامن ة لع سان حال اء اإلن ب إلن ة  و.الكل راب  حال ى ت ب عل ول الكل  تب

  .المسجد النبوي، وهو من أطهر البقاع
ه وسلم على     في الحالة األولى يشدد النبي صلى اهللا           اء         علي  عدم استخدام ذلك اإلن

 سبع مرات    إال بعد غسله غسال شديدا، وبالتحديد       منه، الذي أآل فيه الكلب أو شرب     
 أو حتى تخطر       ال يفكر فيه الجاهلي بتلك العملية      ي وقت ف. ترابإحداهن باستخدام ال  

ال    ا    له على ب انع       ، أم وم فال يم ه وهو      أن يلع  الغربي الي ه،  ق الكلب وجهه آل يداعب
ة      ولسانه بلسانه  نسان الغربي اإلوربما امتزج لعاب الكلب بلعاب        . أثناء تلك المالطف

شدد في      م ي سالم ل ه ال النبي علي ة، ف ة الثاني ا في الحال ول  أم تنظيف المسجد من ب
 بعكس اللعاب الذي ال يخطر  ، ضار ونجس  ، والبول في نظرة اإلنسان التلقائية     الكلب

ه    زز من تقذره وتق ته وإن اس سان نجاس ال اإلن ى ب م    . عل دخل العل ن ت د م ا ال ب هن
 وآسل، أو توظيف، فاألمر ليس بحاجة إلى تخرصات     المخبري الحديث ليقول آلمته   

م االجتماع   ، أو   نيويللمنهج األلسني والب   نفس االجتماعي        عل م ال ا وأحكامهأو عل  م
  .حكام الجاهزة والمعلبة من مستودع األالتي تمتح
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  . الكلب حديث فيحكم العلم التجريبي
سان، وآون         العلم الحديث يقول      أصبح   هأن الكلب رغم وفائه وعالقته الحميمية باإلن

الم      تكون صورة أ  ة الغربية، لدرجة أن     الحيامميزات  من   ناقصة دون   آبر زعماء الع
اب              و من ب م الحديث    . )اإليتيكيت (احتوائها على نشاط يتضمن وجود الكلب، ول العل

ه          يقرر أن الكلب ضار في بعض تعاطي           ،رغم ذلك آله   ه، وأن في لعاب  اإلنسان مع
ا             و فيروس خطير،  ه آلم أن فيروس الكلب دقيق متناه في الصغر، ومن المعروف أن

اء و        آلما زادت فع   ،صغر حجم الميكروب   ه،    الية سطحه للتعلق بجدار اإلن التصاقه ب
ابي سائل، ودور            ة شريط لع ولعاب الكلب المحتوي على الفيروس يكون على هيئ

 من اإلناء على سطح       – بااللتصاق السطحي    –التراب هنا هو امتصاص الميكروب      
ه م  .دقائق د أثبت العل ادالتجريبي وق ى م وي عل راب يحت اتلتين الحديث أن الت تين ق

راثيم اللج سلينال (: هم ت(و) تتراآ يم ضد  ) التتارالي ات التعق ي عملي ستعمالن ف وت
ة البويضات والجراثيم،                   .بعض الجراثيم   ر على إزال راب عامل آبي د ثبت أّن الت وق

راب على                 وذلك ألّن ذّرات التراب تندمج معها فتسّهل إزالتها جميعا، آما يحتوي الت
ذه البوي ة له واد قاتل ه  .ضاتم ده ال يكفي عن اء وح ا ثبت أن استخدام الم  إلن ،آم

ا،                     ا قل حجم الحمة إزداد خطره ة في الصغر، وآلم الُحمة المسببة للمرض متناهي
الغسل بالتراب أقوى من الغسل      تصاقها به، و  الياد إمكانية تعلقها بجدار اإلناء و     الزد

ه ب              التراب يسحب اللعاب والفيرويسات الموجودة في ر من إمرار        بالماء، ف وة أآث ق
سائل   الماء، أو اليد   على جدار اإلناء، وذلك بسبب الفرق في الضغط الحلولي بين ال

ة الف           ) لعاب الكلب ( ال على هذه الحقيق ة إمرار الطباشير      يو بين التراب، وآمث زيائي
  .على نقطة

وال الكالب                   فألن أرضية المسجد    ،أما حديث ابن عمر في عدم رش الماء على أب
ا فهو       .  آانت ترابا، وقد ثبت علميا قتل التراب للجراثيم        النبوي ا المعجز هن  توقع   أم

رة    أن يجدوا في تراب المقابر جراثيم معينة بسبب           ،بعض األطباء الباحثين   جثث  آث
ل الجراثيم،          الموتى، لكن التجارب والتحاليل أظهرت أن الت        ال في قت  راب عنصر فع

ث ديث بتحلي  حي صر الح ي الع اء ف ام العلم ابر ق راب المق ن  ،ل ت ه م ا في وا م  ليعرف
الجراثيم الضارة، و ذلك ألن آانوا يتوقعون أن يجدوه غاصًا فيه بأنواع   و  الجراثيم،

ي     دوا ف م يج نهم ل ة، و لك ة الجرثومي األمراض اإلنتاني ون ب شر يموت ن الب را م آثي
ة،     التراب أثرا    راب خ    فاستنتجوا من ذلك        لتلك الجراثيم الضارة المؤذي اصية  أّن للت

د سبقهم النبي      ، و لوال ذلك النتشر خطرها و      قتل تلك الجراثيم   ا، وق  –استفحل أمره
شريفة       إلى تقرير هذه الحقيقة ب     -سلمصلى اهللا عليه و    ة ال د  و .هذه األحاديث النبوي ق

ه في    إلى حقائق مذهلة فيما يتعلق بنجاسة الكالب   الحديث  توصل العلم    ار تربيت  وآث
   .المنازل

دآتور ا  ول ال اجر يق معالوي المه د : إلس اء بوج ة   أطب صون أن تربي ون مخت يطري
ة تعرف باسم         بول وغيرها كالب والتعرض لفضالتها من براز و     ال  ينقل ديدان طفيلي
انيس  تو( دان البصر و العمى لإلنسان         التي ت   ) آسوآارا آ دآتور     و .سبب فق الحظ ال

د فحص      –  أخصائي الطب البيطري في سومر سيت           – إيان رايت  ًا، أن   آلب  ٦٠ بع
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دودة في فرائسها، حيث اآتشف وجود                       ١٨٠ربع الحيوانات تحمل بيوض تلك ال
ا هو موجود في               ة في الغرام الواحد من شعرها، وه       بويض ر مم ة أعلى بكثي ي آمي

ة، و          ٧١عينات التربة، آما حمل ربعها األخر        ة نامي آانت   بويضة تحتوي على أجن
ذي نشرته        لخبرأوضح ا لبشر، و ثالثة منها ناضجة تكفي ألصابة ا      رهم ال اء في تقري

ا     و  البريطانية، أن بويضات هذه الدودة لزجة جدا        )ديلي ميرور ( صحيفة غ طوله يبل
 يمكن أن تنتقل بسهولة عند مالمسة الكالب أو مداعبتها، لتنموا             ملليمترا واحدا، و  

اء بغسل      في المنطقة الواقعة خلف العين، وللوقاية من ذلك         تترعرع  و   ينصح األطب
دين ام   الي اول الطع ل تن دا قب درت       و، جي د أن ق صوصا بع الب، خ ة الك د مداعب بع

ات المتحدة سنويا، يقع              ١٠االحصاءات ظهور     آالف اصابة بتلك الديدان في الوالي
ه و     – قد أوصى نبي اإلسالم محمد    طفال، و معظمها بين األ   ذ  – سلم  صلى اهللا علي   من

ده   الكلب يلحسلعابها، ألن  سنة بعدم مالمسة الكالب و     ١٤٠٠أآثر من     فروه أو جل
وم       م و             ، األمر  عدة مرات في الي د والف ذي ينقل الجراثيم إلى الجل اللعاب فيصبح     ال

ال ا  و .مؤذيا للصحة  د محمود طهماز         ق د الحمي دآتور عب اء الكلب        :ل  تعيش في أمع
رازه        دودة تد  سانه تنتقل        ، و عى المكورة تخرج بيوضها مع ب ره بل دما يلحس دب عن

ه، هذه البيوض إل دي أصحابه، وي ى اآلواني والصحون وأي ه إل ل من م تنتق ا ث منه
ها األجنة التي تتسرب     تخرج من م فأمعائهم، فتنحل قشرة البيوض و     تدخل إلى معدته  

بلغم، و دم وال ى ال ه  إل د ألن ى الكب ع أنحاء الجسم، وبخاصة إل ى جمي ا إل ل بهم تنتق
سية في الجسم،   المصفاة   م الرئي دخل إل     ث ذي ت ه و  تنمو في العضو ال سا  ي تشكل آي

ر ال   اف آماء الينبوع، و   مملوء باألجنة األبناء، و بسائل ص      كيس حتى يصبح      قد يكب
ة  (داء : بحجم رأس الجنين، ويسمى المرض      على  تكون أعراضه    و)الكيس المائي

ان في       حسب العضو الذي تتبعض فيه، و      ا ماآ ب،         أخطره دماغ أو في عضلة القل ال
ه عال    و م يكن ل ة الجراح  ل ة ج سوى العملي ان      و .ي اء مك ّين مجموعة من األطب د ب ق

د وصولها إلى الجسم من ط                  ريق لعاب    استقرار هذه الدودة من أجهزة اإلنسان بع
، فتؤدي   (Echinococcosis)الرئة تصاب بالدودة األآينوآوآّية     الكلب فذآروا أن    

ة  دودة األآينوآوآّي ي ا   ال ا ف ة، وأحيان ي الرئ ستقر ف ي ت د الت ضاء   ولكب بعض األع
حاط من الخارج بكبسولة من        م، و لية األخرى إلى نشوء آيس مملوء بالسائل      الداخ

ين، و م رأس ال طبقت ى حج ا إل يس أحيان م الك صل حج د ي د، و يتطور المرض ق ولي
ة    بشكل بطيء و   دودة األآينوآوآّي دة سنوات، و     تحتفظ ال النمو داخل الكيس لع تم  ب ي

ال ال الب انتق سان من الك ى اإلن دوى إل تاذ ملخص للمحاضر (.ع ا األس ي ألقاه ة الت
ك ور الحق بتصرف عن األستاذنجيب بوحني راس ن ا . ) ف الحديث الثالث فأشد أم

     . وإدهاشًاإعجازًا
  الحديث عن بول اإلبل

سخرية      ن ال دأوا فاصال م ذباب، وب ديث ال ن ح ساخرة م انيين ال ة العلم ت لهج خف
راء        ة وب ا   الجديدة حول بول اإلبل، فقد أصابتهم الكشوفات الحديث راع حوله ات االخت

  ..  بمقتل، فعال صراخهم بهيستيرية
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ه  ا مضى     أمر إن ا لم د أصاب هؤالء       و، مخالف تمام ا ق ائج، مم ه في النت  معاآس ل
ه  الجنون، لكن ر يب شاف  أم ن اآت د م د والمزي ى المزي ي عل اني الغرب ث العلم ح

بي صلى الن يأمر في هذا الحديثف. اع العلمي الذي ال يعرف التوقف واإلبد ،المجهول
ه بالتنزه ال بغسل اإلناء من البول وال        اهللا عليه وسلم   ه على العكس من ذلك       من ، إن

ه          به، بل  يصفه آدواء، ال للدهن أو الغسل      أمر    يتقدم خطوات ال يتصورها بشر، إن ي
ا              فلقد أتاه أناس     ،بشرب البول نفسه   ة لمرض أصابهم، ربم اء في المدين فملوا البق

، فأرشدهم إلى التوجه إلى         وف، وربما بمرض آخر     آان هو الجوا وهو مرض الج     
راء   إبل  مرعى خاص بالدولة اإلسالمية ترعى فيه إبل الصدقة، وهي           مخصصة للفق

صدقة، ستحقين لل ساآين والم ة والم ن أعشاب البري ل م ن  تأآ شرب م رهم بال  وأم
  .بوال اإلبل وألبانهاأ

ك ن مال ول أنس ب أمرهم ال: (يق ة ف ووا في المدين ا اجت ه أن ناس نبي صلى اهللا علي
ه                 ،وسلم أن يلحقوا براعيه    وا براعي ا فلحق ا وأبواله ل فيشربوا من ألبانه  يعني اإلب

ل   اقوا اإلب وا الراعي وس دانهم فقتل ى صلحت أب ا حت ا وأبواله شربوا من ألبانه  - ف
رآن وحفظه  )٢١٥٣ – ٥البخاري  ة الق م رواة أحاديث آتاب ذا الحديث ه ورواة ه

  .ورواة أسباب النزول
وانهم             هذه   ة لمرضى اصفرت أل   وانتفخت بطونهم  ،القصة تتحدث عن وصفة طبي

من مرضهم، ال سيما    الوصفة  لك  فاألقرب لعقل اإلنسان أن تزيد ت     . سادهمووهنت أج 
ي  لم  والنب ه وس لى اهللا علي سلمين ص ر الم دوا     أم ل أن يعي م اإلب ن لح وا م  إذا أآل
   .، ثم ما الفائدة من شرب بول بعير أو ناقةالوضوء

الجنون،    شيء مذهل قد يصيب أرآون      المختلين             ب ديهم فعال، فهم آ د أصاب مقل وق
ة             ائج البحوث العلمي رفتهم لنت د مع در واالستخفاف بع ارات التن ا   .يطلقون آل عب أم

ديث  م الح ارة عن مجموعة من البحوث   فالعل ا، وهي عب ا هن دلي به ه شهادة ي ل
ل، و  ول اإلب ى ب ي أجريت عل ة الت ة الحديث ه المخبري ي صلى اهللا علي را ألن النب نظ

د                 لم يصف البول وحده      وسلم اول فوائ بن، فسأختصر في تن ل قرن معه الل  آدواء ب
رة،         ل وهي آثي اني العربي على التكذيب               ألنلبن اإلب  اإلشكالية التي تحرض العلم

وهي محك اإلعجاز النبوي والدليل القاطع والكفر بالنص النبوي هو ذآر البول هنا، 
  .لعلم الحديث يقول آلمته التي سأختصرها ما استطعتا .وحيعلى أنه 

دد   ف اد الع دة االتح ي جري ة ف ي مقال اريخ ٩٥١٥ف  ٧/٢٤/٢٠٠١ بت
http://www..co.ae alittihad /        ا ة للبحوث التي أجراه ائج األولي تشير النت

ل  ة في حليب االب اء أن ترآيب األحماض األميني راء والعلم شبه في ،بعض الخب  ت
ا  ين           ترآيبه راوح ب ة وتت ل قليل دهن في لحوم اإلب سبة ال  هرمون األنسولين، وان ن
رة باألحماض                   ٢٫٨ في المئة و     ١٫٢ ا فقي ل بأنه ز دهون لحم اإلب ة، وتتمي  في المئ

ل أ  االمينية المشبعة،  أمراض       ولهذا فان من مزايا لحوم اإلب ل من اإلصابة ب ا تقل نه
 . القلب عند اإلنسان
ة        )أوهاج(احث العلمي   توصل الب وفي مقالة أخرى      إلى أن بول اإلبل يشفي من طائف

 : في البحث  )أوهاج( يقول  .من أمراض الجهاز الهضمي وعلى رأسها التهاب الكبد       
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ن   الي م ز ع ى ترآي وي عل ل يحت ول الجم ى أن ب دل عل ة ت ل المخبري إن التحالي
يوم و( ة والبوتاس ات الزاللي ا والبروتين والرتيالبولين ة)األزم ات قليل ن  وآمي  م
اتين ( صوديوم والكري ك وال امض اليوري اه  ،)ح ا دع ح أن م ى  وأوض صي إل تق

ة  ري العالجي ول البعي ول   ،خصائص الب ك الب شربون ذل ة ي راد قبيل ه رأى أف و أن  ه
 ، واستعان ببعض األطباء لدراسة البول اإلبلي       ،حينما يصابون باضطرابات هضمية   

 وآانت النتيجة أن      ،شهرين وسقوهم ذلك البول لمدة      ،فأتوا بمجموعة من المرضى   
انون        انوا يع ا،  معظمهم تخلصوا من األمراض التي آ ا  منه ول   آم ًا أن ب  ثبت علمي

ع          )أوهاج (توصل   ، وقد   الجمال مفيد إذا شربته على الريق      ول الجمال يمن  إلى أن ب
 . تساقط الشعر

ة زراعة جامعة                 وفي دراسة علمية ومعملية    ا مجموعة من أساتذة آلي  شارك فيه
امين                   ، الفاتح ة من فيت ة فائق ل يحتوي على آمي ا  ) ج(أثبت العلماء أن حليب اإلب بم

% ٧٠إلى  ) الكازين(في حين تصل نسبة     ، يعادل ثالثة أمثال مثيله من ألبان األبقار      
ة         ، من البروتين في ألبان اإلبل     ه سهل الهضم واالمتصاص مقارن ذي يجعل األمر ال

يمكن وصف   أنهوآشفت الدراسة   ، %٨٠بحليب األبقار الذي تصل النسبة فيه إلى        
ل لمرضى الرب   ب اإلب سكريو ،وحلي درن، ال ائي ، وال د الوب اب الكب رح ، والته وق

ر          . والسرطان، الجهاز الهضمي  وهي  ، لكن الدراسة العلمية آشفت عن مفاجأة أآب
ين                 راوح ب اه تت ة من المي سبة عالي وهي  % ٩١و% ٨٤احتواء ألبان االبل على ن

الى في           ،  أي نوع من األلبان األخرى     نسبة غير موجودة في    درة اهللا تع د تجلت ق وق
اه             ) البروالآتين(دور هرمون    ة المي د آمي في عملية دفع المياه في ضرع الناقة لتزي

ا    و ،ولوحظ أن هذه العملية تتم في األبل وقت اشتداد الحر         ، في اللبن  التي يحتاج فيه
ا الصحراء الى         وآذلك االن ، مولودها الرضيع لهذه الكمية من الماء      ابر معه سان الع
أفال ينظرون    (وصدق اهللا العظيم إذ يقول         . آميات متزايدة من المياه ليطفىء ظمأه     

 ). إلى اإلبل آيف خلقت
ديل غذائي مهم عن الف                 و ل آب ان اإلب ة ألب واآه الطازجة    أبرزت دراسة علمية أهمي

ة  ضراوات الورقي ات وال    .والخ ل بالفيتامين ان اإلب ى ألب را لغن ة   ونظ ادن الالزم مع
دآتور            ة ، ويقول ال د العاطي آامل     "لسالمة صحة سكان البادي  رئيس بحوث     "عب

 إن ألبان اإلبل تحتوي على        :األبقار بمرآز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة      
ة عظيمة                 )سي (آمية فائقة من فيتامين      ل أهمي ان اإلب ذي يجعل أللب ، وهو األمر ال

صحراوية   اطق ال سكان المن ة     ،ل ة الطازج ضراوات الورقي ا الخ د فيه ي ال توج  الت
  . والفواآه

ا  رة  آم ة الجزي ة بجامع رات الطبي ة المختب د آلي سير    آشف عمي سودانية البروف ال
ل   ( عن تجربة علمية باستخدام       "أحمد عبد اهللا أحمداني   " ول اإلب لعالج أمراض     ) ب

   .  األمراضابين بتلكحها لعالج المرضى المصاالستسقاء وأورام الكبد أثبتت نجا
دأت     ، في ندوة نظمتها جامعة الجزيرة     "أحمداني"وأضاف البروفسير     أن التجربة ب

 مخلوطا بلبنها حتى يكون)  اإلبلبول(بإعطاء آل مريض يوميا جرعة محسوبة من 
د   ساغا وبع ة  ١٥مست شة للغاي ة مده ت النتيج ة آان ة التجرب ن بداي ا م ث ، يوم  حي
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ع أ   انخفضت  ة وعادت لوضعها الطبيعيبطون جمي راد العين ا من ،ف  وشفوا تمام
     . االستسقاء

ر  داني"وذآ ى قب "أحم اد المرض صا ألآب رى   أن تشخي د ج ة ق ة الدراس ل بداي
ات صوتية   بالموج د   ،ال شاف أن آب م اآت ن  ١٥ وت ضا م وي ٢٥ مري معا( تحت ) ش

د بسبب مر ان مصابا بتليف الكب سيرواستطرد الب. ض البلهارسياوبعضهم آ  روف
وبعض أفراد العينة   ) بول اإلبل (  لمرضى استجابوا للعالج باستخدام    إن جميع ا   :قائال

ا لمدة شهرين                       ل يومي ول اإلب رغبتهم في شرب جرعات ب من المرضى استمروا ب
     .  وبعد نهاية تلك الفترة اثبت التشخيص شفاءهم جميعا من تليف الكبد،آخرين

سير  داني"وتحدث البروف دة أخرىحاضرته عن تجر في م"أحم ة رائ ة عالجي  ،ب
ر ة أث ة    لمعرف دم استغرقت سنة آامل سكر في ال دل ال ى مع ل عل بن اإلب ، وأثمرت ل

سبة ال       الدراسة فيما بعد عن    وأشار   . سكر في المرضى بدرجة ملحوظة        انخفاض ن
ة عددا من         اروا في هذه التجرب سكر    إلى أنهم اخت رعين المصابين بمرض ال   المتب

ة األولى جرعة    ، حيث قسم المتبرعين لفئتين،لتجربة العلميةإلجراء ا   قدم فيها للفئ
ن ا      م ر يومي صف لت دل ن ل بمع بن اإلب ة    ،ل ة الثاني ن الفئ ت ع ا حجب رح  . فيم وش

شعبي         في ختام محاضرته ح      "أحمداني"البروفسير   ة والطب ال  ول األعشاب الطبي
  ل يحتوي على آمية آبيرة من      ل اإلب  إن بو  :الخواص العالجية لبول ولبن اإلبل وقال      
سيوم ،البوتاسيوم   ل ال تشرب في فصل ، ويحتوي أيضا على زالل ومغن  إذ أن اإلب

ط  رات فق ة م صيف سوى أربع تفظ  ،ال ا تح ذا يجعله شتاء، وه ي ال دة ف رة واح  وم
اء في ادة الصوديوم  جسمها الحتفاظه بالم در بم ا ال ت ، حيث إن الصوديوم يجعله

را  ول آثي ه يرالب ى  ، الن اء إل ع الم سم ج سير   .الج دانى" وأوضح البروف  أن "أحم
زالل أو        مرض االستسقاء ينتج   ل غني       و ، في البوتاسيوم     عن نقص في ال ول اإلب ب

شرآات العا        "أحمدانى"وأشار   . باالثنين معا  ل     إلى استخدام بعض ال ول اإلب ة لب لمي
واع شعرفي صناعة أن ازة من شامبو ال ل ال، ممت واع اإلب ي يمكن ت وأن أفضل أن

 . هي اإلبل البكرية  استخدام بولها في العالج
سعودية   ( في    "أمجاد محمود رضا   "وآتبت األستاذة    وطن ال وان   ) ال ماء  ( تحت عن

ة   "ماء اإلبل    أصبح   ):اإلبل سعودية          " موضة علمي احثين في ال استثارت عقول الب
دآتورة          ،أخيرا اون   با،"أحالم العوضي  " وآانت الريادة في البحث والتحقيق لل لتع

دآتورة     ات        "ناهد هيكل   "مع ال ة للبن ة التربي ة بجدة      ، في آلي  حيث   ، األقسام العلمي
ذي    )A.niger(استخدمتا بول اإلبل للقضاء على فطر           ات       ال يصيب اإلنسان والنب

شافات  ٣ صاحبة -"حالم العوضيأ.د"ـانت تلك هي نقطة البداية ل وآوالحيوان،    اآت
ا لتضيف    ، من قشرة البيضة   بدأتها باختراع مرشح بسيط    -علمية    وواصلت بحوثه

 تمثلت في اختراعين تقدمت بهما منذ       ،أبعادا أخرى تشكل بها إضافات غير مسبوقة      
ام  وم   ١٤١٩ع ز للعل د العزي ك عب ة المل راع من مدين راءة االخت ا ب ال عنهم ـ لتن ه

ة راض      ،والتقني الج األم ي ع ل ف ول اإلب تخدام ب افات اس ذه اإلض دى ه ت إح  وآان
 .  واألخرى مكافحة األمراض بسالالت بكتيرية معزولة من بول اإلبل،الجلدية
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شافاتها    "العوضي"آما أشرفت الدآتورة     دادًا الآت  - على بعض الرسائل العلمية امت
   "منال قطان" و"عواطف الجديبي":  ومنهن–مثلما حدث مع طالبات الكلية 

ي نجحت في تأآيد فعالية      الت "منال القطان "فبإشرافها على بحث لطالبة الماجستير      
ل           ول اإلب ة              -مستحضر تم إعداده من ب  وهو أول مضاد حيويُ يصنع بهذه الطريق

ة          الم، وهو  على مستوى الع     د جاء تحضيره في         "قطان ال" على حد قول الباحث  ق
دآتورة    راع لل راءة االخت ضمنتها ب ي ت ة الت ستير بالطريق الة الماج الم "رس أح

ا لمد،"العوضي دمت به ي تق ام    والت ذ ع ة من وم والتقني ز للعل د العزي ك عب ة لمل ين
ا فرصة     ،"أحالم العوضي   "ولهذا فهي تدين بالفضل للدآتورة      . هـ١٤١٩  إلعطائه

ة المستحضر                   ات فعالي ا شريكتين في إثب ا يجعلهم االنطالق بما يحقق اإلضافة ومم
م الحصول على                 د ترخيص من وزارة         الذي تم تصنيعه ألول مرة ومن ث ة بع أحقي

   .ةالصح
 األمر الذي يجعله في ،المعلومات المتوفرة تؤآد أن المستحضر سيكون زهيد السعر

ادت      "منال القطان  "متناول الجميع وبسؤالنا للباحثة      أن المستحضر   :  عن ذلك أف ب
 حيث تصل  ،يتميز بتعدد فعالياته العالجية والتي ال توجد في سائر األدوية المكتشفة          

ه  ة الحد األدنى لعبوت ذه )٥(تكلف ة في ه ة المضادات الحيوي ة بتكلف االت مقارن  ري
اال )٧٢٫٨٢( رياال إلى  )١١٫٩٥(الدراسة التي تراوحت تكلفتها من     ة   ، ري ا تكلف  أم

  إلى  )٥٣٧٫٩٠(العالج من إصابات األظافر في المضادات األخرى فتتراوح ما بين           
  .دوالر) ٢٦٤٩٫٨٠(

ا سي            د في        ساهم  ومن ثم يتضح من خالل هذه المقارنة مدى م ه المستحضر الجدي ب
 .  وخاصة الطبقات الفقيرة التي تعاني من انتشار األمراض الفطرية،العالج

ة تقول               أن الرسالة    : "القطان "وحول أهم ما أثبتته الدراسة أو األطروحة العلمي ب
تناقش ألول مرة تأثير مستحضر معد اإلبل على بعض الفطريات المسببة لألمراض     

ا      -ى تضمين الرسالة       باإلضافة إل   ،الجلدية بعض       - في جزء منه  للعالج التطبيقي ل
ى      ة عل ة المتداول ية الطبي االت المرض ا  ٣٩الح ال  (متطوع ساء وأطف ال ون ) رج

ات                      ا والفطري اال ضد البكتري ا فع د مضادا حيوي أن المستحضر يع وأثبتت الدراسة ب
 . والخمائر مجتمعة

ول د   ضر تق ا المستح ن مزاي ر م : )العوضي(. وم ه غي صنيع بأن هل الت ف وس  ،كل
شباب           ،ويعالج األمراض الجلدية آاإلآزيما والحساسية والجروح والحروق وحب ال

الستسقاء بال أضرار      وحاالت ا  ،وإصابات األظافر والسرطان والتهاب الكبد الوبائي     
ه وال ضرر،           ألن ماء اإلبل في ا     جانبية،  وال خوف من      ألساس ُيشرب فال خوف من
، هذه عوامل تزيد من فعاليته عكس رجات حرارة مرتفعةي حال تعرضه لدتخزينه ف

 ومن  ،المضادات التي تنتهي صالحيتها بدرجة أآبر في حال تفاوت درجات الحرارة       
و   ،عظمة الخالق أن جعل نسبة الملوحة عالية مع انخفاض اليوريا في بول اإلبل              ول

سمم ى الت ضت إل ًا ع ،زادت ألف ة تمام ل مختلف ة اإلب اءت ِآلي ذا ج ائر  وله ن س
ا             ،المخلوقات ل     : وأضافت .  لكي تؤدي إلى غرض عالجي أراده اهللا له ول اإلب إن ب

ة  ة آمضادات حيوي ه (يحتوي على عدد من العوامل العالجي ا المتواجدة ب البكتري
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ا  ة واليوري ى     )والملوح ة عل درة عالي أ بق اعي مهي از من ى جه وي عل ل يحت ، فاإلب
ا والفيروسات     ات والبكتري ة الفطري ه على أجسام      ،محارب وذلك عن طريق احتوائ

 ) . IgG(مضادة 
أن  : "العوضي ".  أجابت د  ؟"ن وزري – أ"بسؤالنا عن سبب تسمية المستحضر      و ب

رف  ى  " أ"ح ز إل الم العوضي "يرم راءة    "أح ن ب زءًا م ضر ج ار المستح  باعتب
 أما وزر فترمز إلى بول اإلبل حيثُ يطلق      ، هـ ١٤١٩اختراع تقدمت لنيلها منذ عام      

ل مسمى وزر    البد ول اإلب ا  ،و على ب ا إلى      ) ين ( أم فتشير لمشتقات المضاد وانتقلن
   .الحاالت التي تم شفاؤها بالمستحضر

ا                 ا تحكي فيه ثم ذآرت صاحبة المقال نماذج للحاالت التي تم شفاءها ومقابالت معه
  .أثر تناول بول اإلبل في شفائها من أمراض خطيرة عانت منها

ة   ى الباحث العودة إل ى    وب وعين عل ا للمتط ة إقناعه ن آيفي ؤالها ع ان وس ال قط من
ادت  ل أف ول اإلب د من ب ذا المستحضر المع ة  : استخدام ه ي مداوم ا ساهم ف أن م ب

الً       سن فع عورهم بالتح و ش الج ه ى الع وعين عل ى    ،المتط ع عل ر الجمي ا أجب  مم
  حالة أخرى   ٢٠، آما أن هناك أآثر من       ة ومن ثم الوصول إلى نتائج جيدة        المواصل

 وأغلبهم يعانون من بقع وبثور ،انضمت بعد البدء مع الدفعة األولى من المتطوعين 
تولين العوضي . في الوجه وحاالت آلف وهاالت سوداء وقد قامت بمعاينة النتائج د         

ومما يلفت النظر أن أغلب المتطوعين قد انتابهم القلق        . أخصائية األمراض الجلدية  
ة اء الدراس سألون عن ال،النته ر ال    وي و أم د وه ديم مزي البون بتق مستحضر ويط

ه       ،أستطيعه إال بموجب ترخيص نحصل عليه من وزارة الصحة          بما يمكن من تداول
الج       ي الع ه ف ت فعاليت ا ثبت اس طالم ين الن ى   . ب وع إل ى الرج د يرج  :وللمزي

http://www.khayma.com/roqia  
ة الباحث     لوجيا الكيم تكنو) مهندس(وفى رسالة الماجستير المقدمة من       ياء التطبيقي

رة                  )أوهاج( ة بجامعة الجزي اء التطبيقي سودان    - والتي أجيزت من قسم الكيمي .  ال
 . ١٩٩٨واعتمدت من عمادة الشئون العلمية والدراسات العليا بالجامعة في نوفمبر 

  :عنوان الرسالة هو
 ASTUDY ON THE CHEMICAL COMPOSITION & 

SOME MEDICAL USES OF THE URINE OF THE 
ARABIAN CAMEL –   

  )طبية لبول األبل العربيةدراسة في المكونات الكيميائية وبعض االستخدامات ال(
خلصت الرسالة والتي أجريت فيها التطبيقات الطبية على ثالثين مريضا يعانون من         

 : مرض االستسقاء بمجموعة خالصات أهمها
نم والبقر        مقارن  OSMOLALITY أن بول األبل ذا ترآيز عالي        -١ أبوال الغ ة ب

  .  وهي على الترتيب المذآور ،وبول اإلنسان
مايد    -٢ ادة الفيروس ة بم يء مقارن در بط ل آم ل يعم ول األب  FRUSAMIDE ب

ا المدرات األخرى         ؤثر فيه  ،ولكن ال يخل بملح البوتاسيوم واألمالح األخرى التي ت
 . اتفبول األبل يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم والبروتين
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 ٢٥ وقد تحسن الـبعض أنواع البكتيريا والفيروسات، بول اإلبل أثبت فعالية ضد       -٣
سقاء ن االست ل م ول األب تخدموا ب ذين اس ضا ال سبة ،مري طراب ن دم اض ع ع  م

دلها   ى مع د إل ة الكب د، وتحسنت وظيف نهم شفوا من آالم الكب ان م البوتاسيوم وإثن
 . الطبيعي آما تحسن الشكل النسيجي للكبد

سمى       ة ت ة مجموع ة الدموي الج الجلط ي ع ستخدم ف ي ت ة الت ن األدوي وم
FIBRINOLYTICS    ادة في ل م ى تحوي ذه المجموعة عل ل ه ة عم وم آلي تق

شطة    ر ن ن صورتها الغي سم م شطة  PLASMINOGENالج صورة الن ى ال  إل
PLASMIN    تجلط سببة لل ادة الم ل الم ل أن تتحل ن أج ك م د FIBRIN وذل  أح

ا الكلى أو            UROKINASE هو   أعضاء هذه المجموعة   ذي يستخرج من خالي  ال
:  وخالصة ما تقدَّمURINE البول في اإلنجليزية  -UROمن البول آما يدل اإلسم      

َد الطب الحديث    ، آما أشار النبي صلى اهللا عليه وسلم         البعير وبوله  نجد أن لبن    وأآَّ
 : أنه

ة وحده        - ا مائي ا      ، وأقله  أرق األلبان، وأآثره ، على تلطيف الفضول    ا غذاء وأقواه
بطن  الق ال شهية  (وإط تح ال سدد )أي ف يح ال د   ، وتفت ة الكب ان بتطري ، وأخص األلب

  . سددهاوتفتيح
تحتوى ألبان اإلبل على نسبة من الفيتامينات واألمالح تصل إلى ثالثة أضعاف ما  - 

ذي يؤدي       ف ما في ألبان األمهات من النساء         في ألبان األبقار ومرة ونص     ، األمر ال
ديل غذائي مهم عن        .  سهولة هضمه وسرعة امتصاصه في جسم اإلنسان            إلى آب

 الفواآه الطازجة والخضراوات الورقية
ة من أمراض                يشفي أوجاع الكبد   -  د يشفي من طائف ، وخاصة اليرقان وتليف الكب

ان     الجهاز الهضمي وعلى رأسها التهاب الكبد الوبائي وت        ل صالبة الطحال إذا آ حلي
 وعالج سرطان الدم. كبد، وأورام الحديثا

 ُيستخدم بول اإلبل في عالج الجلطة الدموية  -
ينتج عن نقص   ( والعالج من االستسقاء     FIBRINOLYTICSُيسَتخرج منه    -

 ) في البوتاسيوم وبول اإلبل غني باالثنين معا في الزالل أو 
دة وا          - بطن وخاصة المع نفس،         عالج ألوجاع ال و وضيق الت اء وأمراض الرب   ألمع
 .سكر في المرضى بدرجة ملحوظةانخفاض نسبة ال 

ادة مطهرة   يساعد على تنمية العظام عند األطفال ويقوي عضلة القلب بالذات،          - آم
اثره                لغسل الجروح والقروح   ه وتك شعر وتقويت ة البكر ولنمو ال ول الناق ، وخاصة ب

 . وآذا لمعالجة مرض القرع والقشرةومنع تساقطه،
ونسبة آبيرة من األجسام     ، ى مواد تقاوم السموم والبكتريا    ألبان النوق تحتوي عل    -

ودين حديثاً    ، المناعية المقاومة لألمراض   ل        . خاصة للمول ويمكن وصف حليب اإلب
و  ى الرب سكري ،لمرض درن، و ال ائي ، وال د الوب اب الكب از  ، والته رح الجه وق

 .والسرطان، الهضمي
ول- ن   ب رة م ة آبي ى آمي وي عل ل يحت يوم   اإلب ى زالل  البوتاس ضا عل وي أي  ويحت

ة        ،بمادة الصوديوم  وتحتفظ في جسمها    ومغنسيوم   شرآات العالمي  استخدام بعض ال
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ل الت    لبول اإلبل في صناعة أنواع      واع اإلب ي  ممتازة من شامبو الشعر وأن أفضل أن
 .هي اإلبل البكرية  يمكن استخدام بولها في العالج

 .سالالت بكتيرية معزولة من هذا البول استخدام بول اإلبل في مكافحة األمراض ب-
ا  :  ُيستخدم بول اإلبل فى عالج األمراض الجلدية اآلتية بال أضرار جانبية           - آاإلآزيم

 والحساسية والجروح والحروق وحب الشباب وإصابات األظافر والسرطان
ول   - ا في ب ة مع انخفاض اليوري سبة الملوحة عالي ل ن الق أن جع ة الخ من عظم

  .زادت ألفضت إلى التسمماإلبل، ولو 
ا     ه برنامج دى قنوات ى إح ث عل سعودي ب ون ال ى أن التلفزي ارة إل را أود اإلش وأخي

ا          تلثالث من األآاديميا    السعوديات اللواتي قمن بدراسات مخبرية حصلن من خالله
ات   على براءات اختراع حول بول اإلبل، وقمن بتصنيعه على شكل ده           ) آريمات (ون

لت على تفصيالت من بحوثهن، ولكن           حصلو  وآنت أتمنى   ،  )آبسوالت(أو حبوب   
  .عل ذلك يكون في بحث آخر أو طبعة أخرىل

  
   حول السم والتمر وإعجازاأشد تحديًانبوي حديث 

، مذهل ومعجز  على سطح األرض اإلنسان منذ وجد لكل ما هو مألوفحديث ناسف 
ا       التمر ليس غ    صلى اهللا عليه وسلم    للغاية، فيه يصف النبي محمد     ل واقي ذاء فقط، ب

من أخطر ما عرف البشر طوال تاريخهم فيما يتعلق بصحتهم، لدرجة أنهم يطلقون      
سم "اسمه آوصف لكل ما هو شديد الخطورة على الصحة، إنه            حديث صحيح   ."ال

   .  وعالم تجريبي على التخلي عن يهوديته واعتناق اإلسالم،يرغم علماني يهودي
ة من    قدالنبي صلى اهللا عليه وسلم ي    د الوقاي سم، سواءا   م وصفة غذائية لمن يري  ال

م  من أآل سبع تمرات مما بين البتي    : (يقولف. آان سم حية أو عقرب     ها حين يصبح ل
   )١٦١٨ – ٣ صحيح مسلم -يضره سم حتى يمسي

ين يقه  ح ر س ديث الخطي ذا الح ي ه اني العرب سمع العلم اخرا، ي ه قه س سان حال  ول
 أن يتهوروا فيروون حديثا   الماضويين الظالميينيينو أتصل الجرأة باإلسالم :يقول

ل         سم القات ألهذه   ؟بهم الفكر الغيبي      ألهذه الدرجة وصل        !..بمثل هذه الخطورة؟ ال
   ل الفكر الوثوقي الماضوي بأصحابه؟الدرجة يص

رات الجرح وا                    د أن خرج من مختب ذا الحديث بع ديل  أما المسلمون فيؤمنون به لتع
ر              )صحيح حديث    (حامال شهادة   ذا الحديث الخطي م الحديث في ه ا رأي العل لكن م

  .للغاية
شهير بحوث  ائي ال دآتور الكيمي سيد"ال د الباسط ال م   "عب ا وصل العل دثنا عم تح

 حيث ثبت بالدليل العلمي أن هناك إنزيمًا يرتفع أداؤه في حالة التسمم،             ،الحديث إليه 
اً            دأ في           نالحظ أن     ،وعندما يتم تناول سبع تمرات لمدة شهر يومي د ب زيم ق ذا اإلن ه

ه النبي                    ذي ُخّص ب ذا من اإلعجاز اإللهي ال  .الهبوط والعودة لوضعه الطبيعي، وه
نفس    اهرة وتوصلوا ل ة الق دالعزيز وجامع ك عب ة المل ي جامع اء ف د بحث العلم وق
سامة، أي   المواد ال اجم وبالرصاص وب ون بالمن ذين يعمل ال ال ائج، من أن العم النت

سموم، ر عرضة لل واد   األآث أثير الم ًا يتوقف ت رات يومي بع تم اولون س دما يتن  عن
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ظاهرة : ، ومن الظواهر التي أثبتها العلم الحديث المتعلقة بسبع تمرات         السامة تماماً 
التخاطر (التليباثي أو االستجالء البصري أو االستجالء السمعي أو ما يطلقون عليه       

  .)البراسيكولوجي(للمهتمين بمواضيع ) عن بعد
ه   ) الذي أعلن إسالمه بعد ذلك  ) (اندريا ويل (ما نشره العالم اليهودي      وهذا   في بحث

وان  ة "تحت عن رات آافي بع تم ًا    ،"س د عالج رات تع بع تم ه أن س ت في ذي أثب  ال
ه   ا يثبت ذا م ًا، وه ا يومي سمم بتناوله املين المعرضين للت ع الع سمم ونصح جمي للت

سابق       حديث   ة التي تقول          وتشير    ،النبي صلى اهللا عليه وسلم  ال ة القرآني ه اآلي : إلي
ا            ( ا جني ا       * وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب  ،)فكلي واشربي وقري عين

ه               ل في آتاب دريا وي الم ان ه بأحاديث    ) الصحة المثلى   (وهذا ما أيده الع واستشهد في
  . النبي عن التمر وفوائده العظيمة للصحة ولإلنسان وآيفية الوقاية من األمراض

في  : "عبد الباسط محمد سيد      ". دذ أحمد منصور مع     دة تراجع مقابلة األستا   وللفائ
 .، وموقع الدآتور عبد الباسط على اإلنترنت         )الجزيرة( في قناة    )بال حدود (برنامج  

اني      "ا سيثير جنون أرآون وأمثاله، فهو     أما م  التجريبي  اليهودي   قصة تحول العلم
ه بسبب          هذا العالم التجريبي آان مص     ")أندريا ويل ( ابًا بالسرطان، وقد شفاه اهللا من

ذا      ة ه ي دراس أعلن إسالمه وتخصص ف ون، ف ت الزيت دث زي ث تتح ات وأحادي آي
  .   بجلطة دماغيةمقلدهرآون والزيت، فخرج بنتائج علمية قد تصيب أ

  
  النوم على الجنب األيمن

راء بن عازب إل                        ه وسلم يوجه أحد صحابته واسمه الب ى آان النبي صلى اهللا علي
ه ول ل وم فيق ى للن ة المثل م : ( الطريق إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة ث

م قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك                          اضطجع على شقك األيمن ث
وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجى منك إال إليك اللهم آمنت                     

ن     ت م إن م لت ف ذي أرس ك ال ت وبنبي ذي أنزل ك ال رة  بكتاب ى الفط ت عل ك فأن  ليلت
ه تكلم ب ا ت ال. واجعلهن آخر م ا : ق ه وسلم، فلم ى النبي صلى اهللا علي ا عل فرددته

 –ال، ونبيك الذي أرسلت : قال. ورسولك: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: بلغت
اري  انيين     )٩٧ – ١البخ خرية العلم ن س صيبها م ث ن ذه األحادي ى ه الطبع تلق وب

سواك   ام  العرب آاستخد  اني الغربي           اليد اليمنى، وال ا تستحث العلم  والوضوء، لكنه
م     . على إجراء البحوث والمزيد من الكشف للتحقق   ا استطاع العل هذا الحديث أحد م

ة آيف                        ه الجهل ة ال يأب وم ممارسة يومي ا، ال سيما والن ائق يزخر به عن آشف حق
ونها ي    .يمارس از العلم وعة اإلعج ول موس صرف –تق تلقاء أو إن اال : – بت س

ى أحد  ى الظهر أو عل بطن أو عل ى ال ى الفراش يمكن أن يكون عل االضطجاع عل
   الشقين األيمن أو األيسر فما هي الوضعية األمثل من أجل عمل األعضاء ؟

ة طبيبك ك      " طجع على شقك األيمن     اض (":ظافر العطار .يقول د   :)١٩٦٨ -١مجل
ي التنفس، ألن ثقل آتلة الظهر     يشعر بعد مدة بضيق ف    حين ينام الشخص على بطنه      

ذه          ا أن ه ر، آم شهيق والزفي د ال تقلص عن دد وال ن التم صدر م ع ال ة تمن العظمي
ة    ا أن األزمة التنفسية    . الوضعية تؤدي إلى انثناء اضطراري في الفقرات الرقبي آم
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دماغ ال  و.الناجمة تتعب القلب وال سبة موت األطف اع ن الحظ باحث أسترالي ارتف
ذين                المفاجيء إلى    ال ال سبة إلى األطف ثالثة أضعاف عندما ينامون على بطونهم، ن

د             . ينامون على أحد الجانبين    ة مشابهة، تؤآ ايم دراسة بريطاني آما نشرت مجلة الت
ونهم       ى بط امون عل ذين ين ال ال د األطف اجىء عن وت المف سبة الم اع ن ن . ارتف وم

ر سيدنا محمد        المعجز حقًا توافق هذه الدراسات الحديثة مع ما نهى عنه م           م الخي عل
ال                  ه ق رة رضي اهللا عن و هري رأى رسول اهللا    :  (صلى اهللا عليه و سلم فيما رواه أب

صلى اهللا عليه و سلم رجًال مضطجعًا على بطنه فقال إن هذه ضجعة يبغضها اهللا و                 
  .) رواه الترمذي-رسوله 

نفس الفموي،      أما النوم على الظهر، في     دآتور العطار الت ا يرى ال م  سبب آم  ألن الف
سفلي  ر السترخاء الفك ال ى الظه تلقاء عل د االس تح عن أ  .ينف لكن األنف هو المهي

ة                     ه الدموي زارة أوعيت داخل، ولغ ة الهواء ال للتنفس لما فيه من أشعر ومخاط لتنقي
سخين الهواء أة لت رة اإلصابة  .المهي م يعرض صاحبه لكث التنفس من الف ذا ف وهك

شتاء  ي ال ام ف رد والزآ زالت الب ا   بن ى التهابه م إل ن ث ة وم اف اللث سبب جف ا ي ، آم
وفي هذه    . الجفافي، آما أنه يثير حاالت آامنة من فرط التصنع أو الضخامة اللثوية           

ان       شوم،  ويعيق ان الخي اة يعارضان فرج ك والله راع الحن إن ش ضًا ف عية أي الوض
سانه      ه ول ن فم نفس م ستيقظ المت ا ي شخير، آم يط وال ر الغط نفس فيكث رى الت مج

آما أنها تضغط على ما دونها عند اإلناث فتكون          .طى بطبقة بيضاء غير اعتيادية    مغ
ا                مزعجة آذلك، وهذه الوضعية غير مناسبة للعمود الفقري ألنه ليس مستقيمًا، آم
رأس إذا                       ال إلى تفلطح ال د األطف ا تؤدي عن ي، آم يحوي على انثناءين رقبي وقطن

  .اعتادها لفترة طويلة
 األيسر فهو غير مقبول أيضًا، ألن القلب حينئذ يقع تحت ضغط           أما النوم على الشق   

شاطه     ل ن ه ويقل ي وظيفت ؤثر ف ا ي سرى مم ن الي ر م ي هي أآب ى، والت ة اليمن الرئ
د الضغط على القلب                 . وخاصة عند المسنين   ه فتزي ة علي دة الممتلئ ا تضغط المع آم

ًا بأربطة                    ل معلق ًا ب ذي هو أثقل األحشاء ال يمكن ثابت  و هو موجود على        والكبد ال
  . الجانب األيمن فيضغط على القلب و على المعدة مما يؤخر إفراغها

دة إلى          أ) غالتيه وبوتسيه (فقد أثبتت التجارب التي أجراها       ام من المع ن مرور الطع
ين   راوح ب رة تت ي فت تم ف اء ي ب  ٤،٥ ـ   ٢،٥األمع ى الجان ائم عل ان الن اعة إذا آ  س

ه األيسر     ٨ ـ   ٥األيمن، وال يتم ذلك إال في    ان على جنب النوم على    . ساعات إذا آ ف
الشق األيمن هو الوضع الصحيح، ألن الرئة اليسرى أصغر من اليمنى فيكون القلب 
أخف حمًال، وتكون الكبد مستقرة ال معلقة، والمعدة جاثمة فوقها بكل راحتها، وهذا             

د هضمه                   ام بع داخلها من طع ا ب راغ م ا يعتب  ... آما رأينا أسهل إلف وم على   آم ر الن
ة   ة القصبات الرئوي سهل وظيف ة التي ت الجانب األيمن من أروع اإلجراءات الطبي
راوي و       دآتور ال ل ال ذا ينق ة، هك ا المخاطي ا إلفرازاته رعة طرحه ي س سرى ف الي

ة اليسرى دون اليمنى هو ألن     : يضيف قائًال    إن سبب حصول توسع القصبات للرئ
درج في االرتف ى تت ة اليمن ا قصبات الرئ يًال مم ة قل ا مائل ى، حيث أنه ى األعل اع إل

يسهل طرحها لمفرزاتها بواسطة األهداب القصبية، أما قصبات الرئة اليسرى فإنها           
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راآم تلك المفرزات في                       ى، فتت عمودية مما يصعب معه طرح المفرزات إلى األعل
رة طرح   ي من أعراضها آث ه، والت ى توسع القصبات في ة إل سفلي مؤدي الفص ال

ة          البلغم  صباحًا، هذا المرض قد يترقى مؤديًا إلى نتائج وخيمة آاإلصابة بخراج الرئ
شق        ى ال وم عل و الن ؤالء المرضى ه ات ه دث عالج ن أح وي، وإن م داء الكل وال

دقر      ٤روائع الطب اإلسالمي ص     :  وللمزيد يرجع لـ   .األيمن    الدآتور محمد نزار ال
ة ة العربي ة الطبي ة: والمجل وم الخاطئ دد أوضاع الن ام  ١٩٦ الع ن  ،١٩٩٣ لع  وف

  .    جامعة دمشق أحمد حمدي الخياط. الصحة والطب الوقائي تأليف د 
  

  عظم ال يموت
ه          الجسدية حديث آخر لكنه ال يتحدث عن الصحة       ، بل عن خلق اإلنسان وإعادة خلق

د الموت    وآأنه أحد الشواهد اإلعجازية على       مرة أخرى يوم القيامة،    ذا  .البعث بع  ه
ديث دعى      الح سان ي ضاء اإلن ن أع ضوا م اول ع ذنب ( يتن ب ال ث )عج روى ، حي

ال                ١٨١٣ – ٤البخاري   ه وسلم  ق رة عن النبي صلى اهللا علي ين  : ( عن أبي هري ب
ال . أبيت : يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال   : قالوا. النفختين أربعون  أربعون سنة؟   : ق

من اإلنسان إال عجب       لى آل شيء       ويب. أبيت : أربعون شهرا؟ قال  : قال. أبيت: قال
  )ذنبه فيه يرآب الخلق

سلم  رة عن ٢٢٧٠ – ٤وروى م ي هري لم  (: أب ه وس أن رسول اهللا صلى اهللا علي
  ) منه خلق وفيه يرآب، آل ابن آدم يأآله التراب إال عجب الذنب:قال

ك  دثنا عن ذل الم يح ي ع دآتور تجريب ر متخصص هو األستاذ ال ي "آبي د عل محم
رة        لقد أوض  : فيقول "البار ه وسلم قضايا آثي حت أحاديث المصطفي صلى اهللا علي

ة                 ،في جسم اإلنسان   ام إال في اآلون ا اللث  وفيما سواه من األمور التي لم يكشف عنه
ة                وم الكوني دم في العل د من التق  حتى  ،األخيرة، آما ال يزال بعضها يحتاج إلى المزي

صعبة الم    ور ال دة الغ ة البعي ا الرائع اد حقائقه ل أبع ضح آ ول اهللا  تت صداقًا لق ال م ن
ه الحق           سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي       {: تعالى ين لهم أن فصلت   - أنفسهم حتى يتب
 والتي أوضحت ،ومن جملة هذه األحاديث تلك األحاديث المتعلقة بعجب الذنب. }٥٣

راب                   أن جسم اإلنسان آله يرآب منه عند تكوين الجنين، آما أن ما يبقي منه في الت
   . ترآيبه يوم القيامة بأمر اهللا تعاليهو الذي يعاد 

ى      شريط األول و ال ذنب ه ديث أن عجب ال ة الح م األجن  Primitive(أوضح عل
Streak (           ة ين بكاف ر ظهوره الجن ذي يتكون إث شريط األولى هو ال حيث إن هذا ال
ر في                    ،طبقاته ه إال أث شريط وال يبقي من ذا ال دثر ه م ين ا   وخاصة الجهاز العصبي، ث م

  ):عجب الذنب(العصعصي يسمي عظم 
  تكوين الشريط األولى

ه أي        ()األريمة(بعد أن تعلق الكرة الجرثومية       جرثومة الشيء أصله، وآذلك أرومت
د أن يلقح   ) الزيحوت (ثومية تتكون من النطفة األمشاج   ، وهذه الكرة الجر   )أصله بع

ل               ة حتى تصبح مث ة  الحيوان المنوي البيضة، ثم يبدأ في االنقسامات المتتالي  ، التوت
 ثم تصبح مثل الكرة حيث يتكون بداخلها سائل ويصير لها ،وهي مصمتة من الداخل
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رحم        ) تصغيرا ( أو األريمة     ،ة الجرثومية  ولهذا تدعي الكر   ،جوف م تعلق بجدار ال ث
سادس  سابع أو ال وم ال ي الي يحف ذ التلق م  )Blastula(  من ه ث رز في رحم تنغ ي ال  ف

  : اتتمايز إلى آتلتين من الخاليا هم
 التي )Cytotrophoblasts(وهي تحتوي على الخاليا األآلة : الكتلة الخارجية - أ

رة       ة الك سمح بتغذي ـها ت ا أن ه، آم ة في رة الجرثومي ت الك رحم وتثب دار ال ضم ج تق
  . الجرثومية مما يتكون حولها من الدماء واإلفرازات الموجودة في غدد الرحم

دروها تنقسم            التي منها يتكو  : الكتلة الداخلية  -  ب الى، وهذه ب ن الجنين بإذن اهللا تع
  :إلى ورقتين

  )Ectoderm(خارجية وتدعي االآتودرم  -١
    )Ectoderm(داخلية تدعي االنتودرم  -٢

يح، ويظهر شق صغير                      ذ التلق امن من وم الث وتظهر طبقة االنتوردم الداخلية في الي
سلي ( األمينون   تجويف  أعلى الطبقة االآتودرمية الخارجية مكونًا بداية        ، ويكون   ال

  . سقف تجويف السلي من الخاليا األآلة بينما قاعدته من خاليا االآتودرم
ا       ة بخالي ودرم  " وفي اليوم التاسع يمتد من خاليا الطبق ا      "االنت  شريط من الخالي

ة      زودم الخارجي ا المي ًا  Extra Embryonic Mesodermويتصل بخالي  مكون
  . primary Yolk Sacآيس المخ األولى 

ة                 ة الخارجي ا اآلآل  Cytotrophoblastsوفي اليوم الثالث عشر تنمو من الخالي
شيمي   شاء الم رف بحمالت الغ وءات تع يس Chorionic Villiنت ت آ ي تثب  الت

ل فروع الشجرة             ودرم        . الجنين بالرحم، ثم تتفرع بعد ذلك مث ا االنت ا تنمو الخالي آم
  . ي يصغر الكيس األولى بكثيرالداخلية مكونة آيس المخ الثاني والذ

  : وفي نـهاية األسبوع الثاني يكون الجنين ممثًال بقرصين متالحقين
  .ويكون قاع تجويف األمنيون) االآتودرم ( القرص الخارجي  -١
  . الذي يكون سقف تجويف آيس المخ) االنتودرم ( القرص الداخلي  -٢

يعرف ال       ا س امي أو م زء األم ي الج ان ف صق القرص رأس   ويلت ة ال ًا بجه حق
Cephalic Portion        ة باسم ودرم، وتعرف هذه المنطق ا االنت ة خالي  نتيجة ثخان

ب  الفة القل صفيحة س ي ، Prochordal Plateال ان ف صق القرص ذلك يلت وآ
 مكونة صفيحة المزرق مستقبًال Caudal Portion) الذيلية ( المنطقة المؤخرية 
Cloacal Plate .  

 فيكون الجزء   ،ستطيل القرصان حتى يأخذا شكل الكمثري       وفي اليوم الرابع عشر ي    
ودرم              ،العريض هو الجزء األمامي    ا االآت دق الجزء المؤخري، وتنشط خالي  بينما ي

 الذي يظهر ألول Primitive Streakفي الجزء المؤخري مكونة الشريط األولي 
كاثر في ويظهر انقسام سريع ونمو مت. مرة في اليوم الخامس عشر منذ بدء التلقيح  

ة      ،الشريط األولى  ة وطبق ودرم الخارجي ة االآت  وتهاجر الخاليا يمنه ويسرة بين طبق
ة  وردم الداخلي ة ،االنت طة      مكون ة المتوس ي الطبق دة ه ة جدي زودم(طبق ) المي

Mesoderm .دأ ت ى يب شريط األول ور ال ة لظه صبي ونتيج از الع ون الجه ك
ورد  ري(والنوتوآ ود الفق الفة العم ون ا) س ا تتك ة المتوسطة آم زودرم(لطبق ) المي
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شريط األولى             ن األعضاء،   ويشهد الجنين بداية تكوي    اب أو عدم تكون ال أما عند غي
ة        ،فإن هذه األعضاء ال تتكون     دائي إلى مرحل  وبالتالي ال يتحول القرص الجنيني الب

  . تكون األعضاء بما فيها الجهاز العصبي
ة و    وألهمية هذا الشريط األولى فق     ة     د جعلته لجن التلقيح    ال(ارنك البريطاني مختصة ب

احثين               ) اإلنساني واألجنة  اء والب ه لألطب ذي يسمح في العالمة الفاصلة بين الوقت ال
ائ    ن ف ة ع رة الناتج ة المبك ى األجن ارب عل إجراء التج ي  ب صناعي ف يح ال ض التلق

اق(األنابيب  شريط )األطب ل ظهور ال إجراء هذه التجارب قب ة ب د سمحت اللجن ، فق
ى ة      األول شريط يعقب ذا ال ور ه ار أن ظه ى اعتب وره عل د ظه ًا بع ًا بات ه منع  ومنعت

شاطه الجم             . البدايات األولى للجهاز العصبي    شريط األولى ونتيجة ن وعند ظهور ال
  : الغزير يظهر اآلتي

ويمتد إلى جهة الرأس    ) ل الظهري أو سالفة العمود الفقري     أو الحب (النوتوآورد   -١
  . والتي تعرف أيضًا بعقدة هانسنPrimitive nodeمن العقدة األولية 

ري،     -٢ كل آمث ى ش ى إل شريط األول ور ال ستدير بظه ي الم ول القرص الجنين يتح
ية      ة الرأس ريض الجه رف الع دعي الط ه، وي ز طرفي ن تميي ث يمك رف .. بحي والط

  . الدقيق الجهة الذيلية أو الذنبية
ة الج  -٣ ر بداي ة   تظه ة الخارجي ن الطبق صبي م از الع ودرما(ه ـهاية ) الآت ي ن ف

اً ٢١-٢٠(وع الثالث  األسب ة الصفيحة العصبية    )  يوم  التي  Neural Plateمكون
صفيحة وتنثني مك ستطيل هذه ال شريط األولى وت ى ال رأي إل د من جهة ال ة تمت ون

ا يعرف    ، وتكون الجهة المنخNeural Foldsاالنثناء أو االلتفاف العصبي فضة م
زاب ليقفل      .  Neural grooveباسم الميزاب العصبي ذا المي ا يتلف ه وسرعان م

ة العصبية     دعي األنبوب ذا األنبوب     Neural tubeمكونًا أنبوبة ت ، وتكون فتحة ه
ة ي طرفي ذيلي: ف ية. الرأسي وال ة الرأس دعي الفتح صبية : وت ة الع ة األمامي الفتح

Anterior Neural Pore  ة .. Rostral Neuro Pore أو الفتحة المنقاري
ل الفت ل الفتحة  وتقف ا تقف شرين بينم وم الخامس والع ة في الي حة العصبية األمامي

ة            . الخلفية في اليوم السابع والعشرين      ذا يقفل األنبوب العصبي، ويشكل أغلبي وبه
ر األنبوب ا شكل الجزء األخي ا ي دماغ بينم ذنبي(ل شوآي) ال وفي الوقت . النخاع ال

سم  صفيحة ال ر ال صبي تظه وب الع ه األنب ل في ذي يقف  Otic Placodeعية ال
ويين لألنبوب     . Lens Placodeوالصفيحة العدية  ين العل ويتكون الدماغ في الثلث

شوآي في الثلث األسفل وذلك من م     ا يتكون النخاع ال ة العصبي بينم ستوي الكتل
 األربع األولى تكون جزءًا      Somirtesحيث إن الكتل البدنية     ).  الخامسة –الرابعة  (

  .من قاع الجمجمة
ة                 تت -٤ ل البدني ة الكت كون طبقة الميزودرم التي تتكثف حول المحور الجنيني مكون

Somitesآما يخرج منها بدايات األطراف ، والتي تشكل العمود الفقري والعضالت 
سفلي ا وال ضلي  .. العلي ي والع از الهيكل ون الجه ي تك ي الت ة . وه سم طبق وتنق

  : الميزودرم إلى ثالثة أقسام
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ين        الميزود :القسم األول   حيث   ،رم بجانب المحور وهو الجزء المالمس لمحور الجن
صبي  زاب الع ري والمي ل الظه ة  ،الحب ل البدني ون الكت ه تتك ي Somites ومن  والت

ون    ا يتك امس، ومنه ى الخ ث إل ين األسبوع الثال ا ب ين فيم ا في الجن رز م ون أب تك
و                ة الطرف العل ل البدني ي والطرف   الجهاز الهيكلي والعضلي آما يبرز من تلك الكت

  . السفلي
الميزودرم المتوسط          : القسم الثاني  ة ويعرف ب وهو الجزء المتوسط من هذه الطبق

Intermediate Mesoderm    ولي الى الجهاز الب ، ومنها يخلق اهللا سبحانه وتع
  . والتناسلي

ضًا   Lateal Mesodermوهو الميزودرم الحشوي : القسم الثالث ذا أي  وينقسم ه
داخلي إلى قسمين جداري وحشو التجويف الجنيني ال ا تجويف يعرف ب ي وبينهم

Intra Embryonic Ceolom  ه أغ الى من بحانه وتع ق اهللا س شية  ويخل
داخلي وغشاء         (البيرتون والبلورا والتمور      بطن ال رئتين وغشاء القلب      غشاء ال ال

والي ى الت ب وعضالت   )عل ة والقل ة الدموي الى األوعي ق اهللا سبحانه وتع ا يخل  آم
وهكذا فإن تكون الشريط األولى عالمة هامة    . هضمي من القسم الحشوي   الجهاز ال 

 وتكون الطبقات المختلفة ومنها األعضاء، والواقع       ،على بداية تمايز أنسجة الجنين    
ضاء      ون األع ة تك رف بمرحل ا يع ون   Organogenesisأن م د تك دأ إال بع  ال تب

 من بداية األسبوع الرابع      وتستمر ،الشريط األولى والميزاب العصبي والكتل البدنية     
د استكمل                      رة ق ـهاية هذه الفت ين في ن إلى نـهاية األسبوع الثامن، بحيث يكون الجن
صيالت       ق إال التف م يب ضاؤه ول ت أع ه، وتكون ية في زة األساس ع األجه ود جمي وج

  :البار. ثم يقول د. الدقيقة والنمو
شاطه ا   ة ألن ن ة بالغ لفنا ذو أهمي ا أس ى آم شريط األول ون  إن ال ى تك ؤدي إل م ي لج

ورد ا ري(لنوتوآ ود الفق الفة العم ة  )س طة الداخلي ة المتوس ون الطبق ى تك ، وإل
زودرم ( ك في  ) Mesodermالمي ه تل ى من مهمت شريط األول اد ينتهي ال ي يك الت

ة      ة العجزي ي المنطق ا ف ي آامن دثار ويبق ي االن دأ ف ى يب ع حت بوع الراب  –األس
ذي ال                في الجنين ثم في المولو     –العصعصية   ر الضئيل ال ا عدا ذلك األث د، ويندثر م

العين المجردة     ه ال يبقي من                    . يري ب ه وسلم أن د أشار المصطفي صلى اهللا علي وق
سماء             ،اإلنسان إال عجب الذنب    ا مطرا من ال ـزل عليه  فإذا أراد اهللا بعث األجساد أن

امن           شريط األولى الك ا ذلك ال ذنب  في عجب  آمنى الرجال فينبت اإلنسان من بقاي  ال
  :آتور البار ما مضى بقوله تحت عنواندثم يلخص ال). المنطقة العصعصية(

  
  الخالصة

ة        . سلمإن أحاديث عجب الذنب من معجزاته صلى اهللا عليه و          م األجن د أوضح عل فق
ديث ونالح سان يتك ذنب  أن اإلن ن عجب ال شأ م ذا، وين ذي  ه شريط  (ال ه ال يدعون
  يحفز الخاليا على االنقسام والتخصص الذي، وهو )Primitive Streakاألولى 

ة           والتمايز، وعلى أثره مباشرة يظهر ا      زاب  (لجهاز العصبي في صورته األولي المي
ه    صبي بأآمل از الع م الجه صبي ث وب الع م األنب صبي، ث شريط  )الع ذا ال دثر ه ، وين
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ة العصع ه يبقي في المنطق سيرًا من ا عظم األولى إال جزءًا ي صية التي يتكون فيه
وم القيامة            )عظم العصعص (الذنب   ا     ،، ومنه يعاد ترآيب خلق اإلنسان ي ا أخبرن  آم

لم ه وس لى اهللا علي صدوق ص صادق الم ذلك ال ات  . ب ع دراس د تراج /  أدوللمزي
ة والتشريح          "مصطفى عبد المنعم  "  م األجن ة الطب      - أستاذ عل ة   - آلي  جامعة طيب

صور واأل  دعم بال از، والم ع موسوعة اإلعج ي موق شورة ف شكال التوضيحية المن
  .المدهشة
د ف ياألحاديث التي آوبع ا، والت م الحديث عن إعجازه شر أن شف العل  ال يمكن لب

آثيرة جدا،   محمد صلى اهللا عليه وسلميأتي بها في تلك الظروف التي عاشها النبي      
سلمين،    ر م سلمين وغي رب م ربيين وع اء غ ات علم ي مؤلف ودة ف ي موج  وه

  . العلمي للقرآن والسنة وهي عديدةإلعجازوموجودة بالتفصيل في مواقع ا
اني                     سبة للعلم ة بالن سنة آانت آافي ه ال رآن وقدمت تلك نماذج قليلة جدًا مما قدمه الق
ة،               الغربي للحكم عليه بالصحة والصدق، وأنها وحي يوحى، وليست أعماال تاريخي

و جهل                ا يقول أب ين آم ة بن   وأمي أو أساطير شعبية، أو حتى نقال عن أساطير األول
 تلك المعلومات تأتي في هذا الزمان آشاهد قطعي للقرآن في .خلف وسنوك وأرآون

زمن للعلم فيه الكلمة األولى، وللبلدان فيه تصنيف حسب اقترابها من العلم، فتكون               
الم الثالث أو العاشر، لكن المعلومة                     بلدان متقدمة، أو متخلفة، فتكون من دول الع

ص    شاهد ل أتي آ رآن ال ت ي الق اك  ف ط، هن رآن فق ل   حة الق رى ال تق داف أخ  أه
  ..لمعلومة القرآنيةأهداف أخرى لأهمية،

وم،        دًا حتى الي زال جدي حديث القرآن عن البحار والجبال واألجنة حديث جديد، وال ي
ف      سان مختل د، إن سان جدي ق إن ل لخل ط، ب ة فق ديم المعلوم ى تق دف إل ه ال يه .. إن

زول           مجرب وباحث ومتوغل       .. مكتشف للمعلومة   ذ ن دون وجل في المجهول، فمن
القرآن وهو يزيح المخاوف من الكون شيئا فشيئا، ومنذ نزول القرآن وهو يزيد في             
وم        شجر والب ر وال ن الحج ائف م ذا الخ ول ه ى ح شيئا، حت يئا ف سان ش ة اإلن طاق
سان، وشحن      ه لإلن ون آل خر الك رآن س ع، الق يد للجمي ى س يالن إل ان والغ والغرب

ة الب  سلم بطاق ه    الم ي طريق الم ف سان مع دم لإلن ول، وق ن المجه ث ع ارات ،ح  وفن
رآن                 اذا بقي سوى الحرآة في أفق الق .  الال نهائي   تستحثه اإلبحار واالآتشاف، فم

ا،                   د من العمل واإليمان مع زة ودافعة لإلنسان نحو مزي القرآن يقدم المعلومة محف
د        ة، بعي ة وجذاب رآن ندي ي الق ة ف ات الكوني ادى المعلوم ذلك تته اف  ل ن الجف ة ع

دمها صحيحة مستفزة رودة، يق ة ،والب شافها بالتجرب سان سوى اآت ى اإلن ا عل  وم
 سياق متدفق يشتمل على الحديث      ..العلمية الدقيقة، يقدمها ضمن سياق إيماني حار      

شهادة          أش عن دوا          ياء من عالم الغيب وعالم ال  وأشياء اإليمان واإلسالم، بحيث تب
د         تلك األشياء وآأنها تضيء تلك       المعلومة وتكشف عن مكامنها، لتأتي المعلومة بع

 على صحة ما جاء من أشياء اإليمان وأحكامه،           ،اآتشافها وثيقة تجريبية آالشمس   
  .لتمارس عملية تغيير العقل العربي

ة او ا آانت المعجزة اللغوي أتيآم وي، ت اء اللغ رز في عصر النق ة في ألب  المعلوم
دمها  ).عصر العلم (برز في هذا العصر     األالقرآن معجزة ضمن معجزات، لكنها        ال يق
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ياقات     أتي ضمن س ل ت رات، ب ل والمختب ا المعام ا تنتجه صلة آم اردة منف رآن ب الق
شفها                 ا ترحل بمكت آثيرة، وآأنها ال تأتي لذاتها بل ألهداف أبعد، وغايات أسمى، إنه

 ،آهنحو جهات أخرى وعوالم أخرى، لتبدأ عملية من التغيير في عقله وفكره وسلو   
  :فالمعلومة التي أيدتها الكشوفات الحديثة وشهدت لها تأتي في سياقات عديدة منها

  .إثبات اإليمان باهللا وحده ال شريك له وال ولد وال صاحبة وليس آمثله شيء -
 .إثبات اإليمان بالمالئكة -
 .إثبات اإليمان بالكتب السماوية وتصحيح ما حرف منها -
 .د الموت والحسابإثبات اإليمان بالبعث بع -
 .إثبات اإليمان بالجنة والنار -
 .إثبات اإليمان بالقدر -
  .   إثبات عدالة وتوثيق الصحابة رضي اهللا عنهم -

ذاتها،                    رآن ال ل دمها الق ه، يق ه مواهب ه وواهب ه ورازق المعلومة تربط اإلنسان بخالق
ات ا     ر طاق ات تفج دمها لمح ن يق ة، ولك وم الطبيع ي عل ا ف يس آتاب و ل ستمع فه لم

د                  واعي، وإلى مزي د من اإليمان ال الروحية والذهنية والسلوآية، وتحفزه نحو مزي
اء    د من االرتق ى مزي ه، وإل يط ب ون المح الم والك ذا الع من البحث والتنقيب في ه
السلوآي والروحي والمادي معا دون تناقض، دون صراع خلقته النصوص المزيفة 

ين       مع العلمانية الحائرة، ولعل من أسرار         داخل المذهل ب رآن وإعجازه ذلك الت  الق
الفكرة والمعلومة واإليحاء، والتي يقدمها القرآن في سياق واحد، سياق يجعل من               
رهن على                الباحث التجريبي الجاد أآثر إيمانًا، ومن المؤمن أآثر بحثًا، فالمعلومة تب

ًا من اإلسالم  الفكرة وتجعلها أآثر قبوال، والفكرة تجعل المعلومة والبحث عنها جزء      
واإليمان، آما أن المعلومة المقدمة في القرآن ضمن سياق تاريخي ينفي عنها سمة 
ا                سماوية، والتي تلقفه الخرافة التي تسبب الكتاب المقدس في جعلها تهمة للكتب ال

سطحية وأصروا  أتي – دون بحث –المفكرون العرب ب القرآن، لي صاقها ب ى إل  عل
ال أرآون         النفي موثقا على يد العلما     ني الغربي، فمفكرون سطحيون ومؤدلجون أمث

نص اإلسالمي     ة ال ي مهاجم ة األدب ف ف األدب وقل ن توظي ون ع م ال يترفع والعظ
بم يفسر       شائية، وإال ف االت إن والدين اإلسالمي، محاولين إضفاء سمة العلم على مق
رهم       يس وغي ه وأدون ون ومترجم راءات أرآ سر افت م تف سابق وب م ال ول العظ ق

رة جداً       من   التي سقتها   قليلةال نماذجال تلكأما   .يرهموغ ائق الكثي  حول النص      الحق
ال يمكن مقارنتها على اإلطالق بنصوص الكتاب المقدس حسب           فالقرآني والنبوي،   

ة،        قول العلماني الغربي التجريبي،      ا ال يمكن     وحسب نتائج العلم التجريبي الدقيق آم
درات     ات وتن الق بنك ى اإلط ا عل ة    مقارنته ي المدفوع اني العرب خريات العلم  وس

  :سباب منها أخالقية تجاه القرآن والسنة أل وال حتى،بمواقف غير علمية
  . وتخصصاته تلك ونتائجه وال حتىأن العلماني العربي ليس تجريبيا في دراساته -
 تجده يهرب من تخصصه         – طبيب مثال     –من آان من العلمانيين العرب تجريبيا        -

ألدبية غير المنضبطة والمكتنزة بالمواقف والعواطف في خصومته مع إلى الساحة ا
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افع،    يسعفه تخ لمالنص، حيث ينتقي منها ما شاء، بعد أن  صصه التجريبي بشيء ن
 .تثير مقوالتها الشفقة التي  السعداويآما هي حال

اهزة      - ريعة وج ام س احب أحك ي ص اني العرب ى،    ،العلم ة األول ن الدرج د م  ومقل
ي   ور ف امهم       ومته ي أحك سين ف ه ح م وط ون والعظ ل أرآ ا فع ه آم الق أحكام إط

 .الجاهزة على القرآن
دس   - اب المق يئا عن الكت رف ش ي ال يع اني العرب والت  العلم ردد مق و ي ضا، فه  أي

 .العلماني الغربي دون وعي
اب المقدس،     يخشى  – في الوقت ذاته  – العلماني العربي  - اول الكت  ويتهرب  من تن

ا هو     لغضب آاديمي في جامعات الغرب ل       موقعه األ ال يتعرض   من فعل ذلك حتى       آم
 .حال أرآون وأبو زيد

دة للنص اإلسالمي،        العلماني العربي ال يعرف شيئا عن الكشوفات        - ة المؤي   الحديث
ل    وإلهيته ال على االعتراف بإعجاز النص فقط     والتي أرغمت مكتشفيها الغربيين      ، ب

 .على اعتناق اإلسالم
اد على الجهل، ونظرة         يكتفي بالجهل،  ربي ال العلماني الع - ل يواصل ترآيب العن ب
ة    مواقع العلمانيين ا  ل ر شبكات اإلنترنت       لعرب االلكتروني وهي التي تفصح عن        عب

ا                حقيقة مواقفهم  دائها علن ،  من النص اإلسالمي، تلك المواقف التي يخشون من إب
راآم   ،سوداء التفصح عن آمية األحقاد المواقع إطاللة واحدة على تلك     والجهل المت

ي و داء الغب ي،  والع شفه غرب ان مكت و آ ى ول ل آشف علمي حت وقح لك ذيب ال التك
ا بلغت الوقاحة       وحتى لو اعتنق المكتشف الغربي اإلسالم،           سفيه      آم أرآون حد ت ب

ات،        هذه الك  ة ووصفها بالتالعب ه    شوفات العلمي ا يكشف حقيقت  التهرب من    وهي م
ين النص اإلس ة ب ا التطرف فهو في إجراء مقارن المي واليهودي والمسيحي، أم

بح               من فعل،   رفض المقارنة تحت ذريعة عدم وجود دراسات سابقة، وهو عذر أق
ا صرح امج وجهل مرآب مخجل، آم ي برن ا ف ون تمام يس( أرآ ر جل اب خي ) الكت

رح  دما ص طحية –عن سذاجة وس ة  – ب ة مقارن ات علمي ود دراس دم وج ن ع ع
 .تحيزموقف مح، وللديانات، وهو تهرب مفضو

  
  متى بدأ تغيير وإعادة خلق العقل العربي

شكيله،         من هذه النقطة بدأ تغيي     م إنجاز        ر العقل العربي وإعادة ت سنة ت القرآن وبال ب
اك                 ان هن ي، آ اك من عقل عرب ذلك، بالمعلومة القرآنية الجديدة، فقبلهما لم يكن هن

عرية     ات ش بع مطوي ا س ل إنجازاته ة آ ة أمي ا .جاهلي وحي  وحالم زل ال رآن ( ن الق
سنة د، من  ) وال شكيلهم من جدي ادة ت ر العرب إلع وثنيين وغي دأ صهر العرب ال ب

األعماق ال من السطح، من الداخل ال من الخارج، حيث تخلوا عن آل القيم والعقائد               
ن          سماوية ع ديانات ال اع ال ن أتب ر م ى الكثي ا تخل ة، آم ة والزائف ة المتخلف الوثني

دال    العلم،                     معتقداتهم، ليحل ب دأ تشكيل اإلنسان ب وحي، ب د ال ا يهبط من جدي ا م  منه
ـ رأ(ب راءة مناقضة ). إق الم ق رأ الع النص، تق ة ب ى أمة مثقف ة إل لتتحول األمة األمي

  .لقراءة الماضين واألسالف والنمطي والسائد
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وهذا ما جعل أرآون يتجه نحو القرآن والسنة لمهاجمتها، ألنه يدرك أنه بمهاجمتها 
شوي ضخمةوالت داعياتها ال ار ت ا تنه ة .. ش عليه ة والعقائدي داعياتها الفكري ت

  والعربي والسلوآية والسياسية، أي أنه سينجح في إعادة تشكيل العقل اإلسالمي             
زع صفة الوحي عنه فلن يتم له ذلك، وهذا ما         من جديد، وما لم تتم إزاحة القرآن ون       

ه  أرآون في      فشل يدعو إليه البابا الجديد، وهذا ما      م يكن آهدف          تحقيق ه ل ، ألن هدف
ي  اني الغرب ن الحقي ال "العلم ث ع ه  بح ة إليديلوجيت ت مخالف ا آان ة مهم دف ". ق ه

تدميري تشكيكي بحت، وهو هدف مدمر للذات عندما يصدم          إيديلوجي   أرآون هدفٌ 
ا جعل من أرآون أضحوآة              ة       بحقائق العلم، وهو أيضا م ، ودراساته أشبه بالعدائي

ي ال اله سعف     ستيرية الت م ت وعية، فل ن الموض ول م در مقب ل أي ق ك تحم ه تل
  . التي أراد بها إدخال الرعب على قرائهالمصطلحات

ي  نص القرآن ي   -ال اني العرب شوش العلم ا ي ى عكس م ا،  – عل م فرض رض العل  ف
  ). فاعلم أنه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك: (فالمسلم يؤمن بالعلم

، ال على   )الرسول فخذوه وما نهاآم عنه فانتهوا     وما آتاآم   (ويتدين ويتعبد على علم     
د  رون للتقالي ادات والمجت دون للع ون والمقل ول الوثني ا يق ادات آم ه من ع ا يرث : م

ا                   ( د أصناما فنظل له واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال ألبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعب
ا      عاآفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا             ل وجدنا آباءن ب

د فضل النص القرآني                )آذلك يفعلون  ا يلتقطه من موروث شعبي، وق ، وال على م
  ).قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون: (العالم على الجاهل

القرآن يجعل الخشية من اهللا نتيجة طبيعية للعلم، ال للخرافة والجهل، فالخرافة تنتج 
وم      الخوف من آل شيء، بدءا من الظ       الوهم،     الم مرورا بالغربان والب ال  وانتهاء ب ق

ا ومن        : (تعالى ا ألوانه ألم تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف
دواب         اس وال ن الن ود وم ب س ا وغرابي ف ألوانه ر مختل يض وحم دد ب ال ج الجب

ز غفور   واألنعام مختلف ألوانه آذلك إنما يخشى اهللا من عباده العلماء إن اهللا ع             ) زي
ة آما يدعي البعض، فسياقها يأخذ  والفقهيـ العلوم العقائدية  ة ال تتحدث عنهذه اآلي

ذا الكون، وهي تجعل من يكتشف             افبي، ليطلقه مكتش  العلم التجري ب عقل اإلنسان   ه
      .تلك األشياء عالمًا

ا وإن أصاب            الى   . والقرآن جعل الذي يتعبد على جهل آثم ال تع ا      : (ق ان ميت  أو من آ
ه في الناس آمن مث              ه في الظلمات ليس بخارج          فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي ب ل

ا بحانه ) منه ال س ل       : (وق سميع ه صير وال م والب األعمى واألص ريقين آ ل الف مث
  )يستويان مثال

ه وسلم           أما السنة فجعلت   من سلك    :  ( العالم وارثا لألنبياء، قال النبي صلى اهللا علي
ا               طريقا يلتمس فيه علما سهل       ة وإن المالئكة لتضع أجنحته ا إلى الجن اهللا له طريق

ى        سماء واألرض، حت ي ال ن ف ه م ستغفر ل م ي ب العل م، وإن طال ب العل ا لطال رض
الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد آفضل القمر على سائر الكواآب، إن               

ا            ارا وال درهم وا دين م يورث م    العلماء هم ورثة األنبياء إن األنبياء ل وا العل ا ورث ، إنم
  )٤٣ - ١ صحيح ابن ماجة  –فمن أخذه أخذ بحظ وافر 
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ا  ط –هن النص        – فق زة، وب ا المعج ي تثبته ة الت ي بالحقيق ل العرب ر العق دأ تغيي  ب
م             المعجزة الذي يشترط العلم للعبادة، ويشترط العلم للنظافة والطهارة، ويشترط العل

م للتر شترط العل ارة، وي شراء التج ع وال زواج والطالق، للبي م لل شترط العل ة، وي بي
رًا للعقل                   اة، جاء النص القرآني مغي ويشترط العلم للسلم والحرب وآل مناحي الحي
ى  ل تجاوز ذلك إل اق المستقبل، ب ر الحاضر ورسم آف م يكتف بتغيي بالمعلومة، ول
تصحيح أهم نقاط الماضي والتاريخ ونفض ما رنا عليها من تشوهات بفعل التقادم،             

لينفض الغبار عن سير األنبياء السابقين، الغبار الذي لوث تاريخهم وجهودهم            جاء  
  . وإنجازاتهم، جاء ليمحو ما تسلل من تزوير على الكتاب المقدس بشقيه

ة          ة اإليديلوجي سبة للعقلي ت بالن ات آان حح معلوم ه ص و أن رآن ه ي الق ز ف المعج
، وإضافات غير أمينة    اهاالستشراقية هي األصل، وأن القرآن مجرد نقل خاطيء عن        

م الحديث بكشوفاته اعليه  أتي العل ه أعاد النسخة ، لي رآن بأن ه شاهدًا للق وإنجازات
صحيحة،،األصل ة وال ة الحقيقي سوق قصصا   والرواي ان ي دس آ اب المق  وأن الكت

رآن ليصحح ذلك     .وتفاصيل تم مزجها بالخيال الشعبي واألساطير المتداولة   جاء الق
شهادة  يس ب ازال، ل د     وم د لمعتق اوى وتمجي رد دع ا مج ال أنه ى ال يق ه، حت  أتباع

ن  صفين م شهادة المن ل ب وروث، ب دس، و م اب المق اع الكت اء  أتب هادة العلم ش
هادة ال   ز، وش ومهم التحي رف عل ذين ال تع ريبيين ال ة  التج ة الحديث شوفات العلمي ك

    .واألحدث
، راث، أو من غيره   ا سواء آانت من الت     التي مرت البراهين عليه    وبعد فتلك الفصول  

ل وال   ي، ب ل العرب د العق يس مؤهال لنق ر العربي ل را لتكشف أن المفك دراسته، نظ
ا يعني أن مساحة                 بال، مم الحتقانه بالمواقف الجاهزة، وانطالقه من أحكام مقررة ق

ة ال ت        العاطفة في تفكيره هي ال     ة، هذه العاطف ه من إعمال العقل      مكن طاغية والجارف
ولذا ظلت  لواقع بشكل سليم، وال التعاطي مع التراث بموضوعية،بتجرد، وال رؤية ا

ا     را لتخبطه ع، نظ ا تتراج ل أنه م نق ا إن ل ي مكانه ي ف ل العرب الدراسات حول العق
ة       فأصبحت تل . واستالبها من قبل تلك المواقف واألحكام الجاهزة       ك الدراسة في حال

  :فصام مع نفسها
ي، لكنه  - ل العرب ة العق شائية  دراسات تعي ماهي ة باإلن ك الماهي ر تل د أن تغي ا تري

ة أخرى            شكلها هي، بحيث      والخطابية والعبثية، حتى تتمكن من خلق ماهي  يمكن    ت
ي ا للقبل ون والتطويعه ق  ، وأرآ ذا الفري ه ضمن ه ون ب ةمعجب ي العبثي ارق ف  ،الغ

م و ه، إنه ا مع د إغراقن ذي يري د تجفيف البحر بملعال ال ة، أوق آمن يري  إزاحة جب
  .ا بإإلزميلالهمالي

ا     - ا     ودراسات جادة في طرحه د              ، لكنه ا ال تري ان الخطأ، وآأنه د   تنقب في المك  تكب
داعيات،                    ا إلى الت ا وتهرب منه امى عنه عناء الغوص في تلك الماهية، لذا فهي تتع

ا، وهي آمن             حاملة منهج  نفط،         ها المتماسك إلى حد م يمتلك أدوات التنقيب عن ال
د               .لكنه يحفر في المكان الخطأ     وما دمنا قد تحدثنا عن الفريق األول بما يكفي، فال ب

البحث  في   يكون   ال  ، وحتى     الجاد  الضوء على الفريق اآلخر       المزيد من    قاء  من إل 
ة،        ه أو مجامل ة التي           تحيزا ل ا، والهروبي د من آشف التناقضات التي وقع فيه ال ب
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زه من آتب عن ا        ال بد من الرجوع ل   .مارسها ر أن ذي يعتب ي،   لجابري ال لعقل العرب
ه  صنيف، إال أن  آتابات الفرز والت ة ب زا وعناي ة وترآي رهم منهجي  – لألسف –وأآث

ا قلت  أ، وآانت آم اطق الخط را في المن داعيات خحف ة لت ل العربي امالحق لق العق
وليس ولوجا إلى عمقه، وهذا ما جعل دراسته حافلة باألخطاء العلمية والتناقضات، 

  شياء ويطمس أشياء، أنه يبرز أ" حرب"آما أشار
  

  تناقضات الجابري
ات العقل العربي   أهم وأخطر عن تحدثت فيما مضى    ة، والتي   مكون يمارس   الحقيقي

ال  كوتا مخج رب س رون الع ا، المفك اد   حوله د الج ا بالنق اهلون تناوله ويتج
ات،             ت الفصول آما آان والموضوعي،   ة لتلك المكون ة تجريبي ة علمي   آشفا عن رؤي

اني  ا العلم ام به ات  ق اه معطي ي تج ة، أو    الغرب اهرة اجتماعي ا آظ ن تمريره ال يمك
قبل أربعة عشر   ها جاءت    حقبة زمنية محددة، ال سيما وأن      قبولها آمنتج علمي يالئم   

رة العرب، أي         ا       شهد في محيط ي    قرنا، وفي جزي ة بم ًا هو األشد مقارن ا علمي تخلف
   .حوله

شفًا ان آ ضى آ ا م دى م ن م ات العلمانع طحية الدراس ا  س ة وتخبطه ة العربي ي
القرآن والسنة (بالمقارنة مع الدراسات العلمانية الغربية ألهم مكونات العقل العربي 

منجزات  أهم ثمرات    هي أحد  الهامة جدا،   الغربية  تلك الدراسات  ) والكتاب المقدس 
صر،   ذا الع ذيه صر ال ه ع م  يوصف بأن ة  العل شوفات المذهل ت  ،والك ي جعل  والت

سيد            العلماني الغربي ي   سانية، ت العلوم اإلن قف متسيدا عصره، فبالعلم التجريبي، ال ب
ا الغربي من عصر إلى عصر،                     ة والكشوفات الضخمة ينقلن الغرب، بالتقنية العالي
ة نفسها والكشوفات                 ة، وبالتقني ويشهد لقرآننا وسنة نبينا بالصحة والصدق والدق

و      ر، بعل شرية والتزوي دس بالب ه المق ى آتاب شهد عل سها ي شريح  نف ب والت م آالط
رآن ويكفر بأساطير             والفلك والجيولوجيا   وغيرها يعتنق العلماني الغربي آلمات الق

ة تكشف    الكتاب المقدس، وال يحكم لذلك الكتاب بفرادة وال بميزة،    ولعل النقاط التالي
  .عن مستوى الخلط الذي وقع فيه الجابري

ارات       را      دعونا أوال نتأمل هذه العب د       المتناقضة تنظي ا عن  "الجابري "مع تطبيقاته
سه ق  ،نف تمعن دقي ا ب ستوى ،نتأمله شفت م ي آ ته فهي الت ًا دراس ا ال ،  علمي وأنه

ام إيديل     الل أحك ن خ ك م ول ذل سطح، ال أق وى ال ل ألن  تالمس س اهزة، ب ة ج وجي
ن  صح ع ارات تف ابري    العب ة للج ة التطبيقي ضحها الممارس م تف سها، ث سها بنف  نف

   .غير مسفو  وجادمفكر آبيرجهد ي الشديد بأقول هذا مع إعجابونفسه، 
ا هو: "٥تكوين العقل ص" في يقول ه هن ذي نعني ذي  (:العقل العربي ال العقل ال

ذي عمل هو  ة ، في نفس الوقت ال ة العربي شكل داخل الثقاف ى تكون وت نفسه عل
ا          . )انتاجها واعادة انتاجها   هذا ما أعنيه بالسطحية في التناول، فالجابري يتحدث هن

ي"عن  ل العرب ة "العق شكل داخل الثقاف ون وت ذي تك ة" ال ، وال أدري أي "العربي
ل  ي"عق شكل "عرب ة  ت ة"داخل الثقاف ة ،"العربي ة" أي ثقاف ل "عربي شكلت قب  ت
ة؟     .. اإلسالم الم العربي          !سبع قصائد معلقة على الكعب ا ألف داخل الع  ال أعرف آتاب
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ل           ًا          قبل اإلسالم، ال أعرف مدرسة أسسها العربي قب ا ثقافي  اإلسالم، ال أعرف حراآ
ة   فكريًا   قبل اإلسالم، ال أعرف دولة مستقلة للعرب قبل اإلسالم، رغم وجود اليهودي

   ..رقعة العربية قبل وجود اإلسالموالمسيحية والوثنية داخل ال
ة   فإذًا   ة أي عقل تشكل داخل الثقافة العربية قبل اإلسالم إذا آانت الثقاف أصال    العربي

الثارات والدموية ووأد البنات التخلف والجهل واألمية و إال إذا سمينا   ودة؟غير موج 
   .ثقافة

اول رآن" الجابري يتحاشى تن زول الق ه ،"ن ه أن ال عن ى ال يق غيبي إسالموي  حت
ي            الم الغرب اء الع م علم رج أعظ م يتح ي ل المعجزة الت ول ب ى الق ر، يتحاش التفكي

ا       التجر سليم به اريخ واألدب يخوضون في        أساتذ . يبيين اليوم من الت سفة والت ة الفل
بحار متالطمة من الضباب واألحكام غير المنضبطة، وهو ما يجعلهم في حرج من                

ه      ف به هو ما اعتر  الحكم على شيء بأنه حقيقة، و      :  الجابري عندما وصف بحثه بأن
اء    ( يات أو الفيزي وث الرياض ي بح ي ف د ف ي توج سها الت ة نف يس بالدرج ك ،ل  وذل

  )احث في الموضوع واندماج الموضوع في الباحثالندماج الب
دماج   لباحث في البحث والعكس     الجابري يعترف بوجود اندماج ل    إذا ف  ذا االن ، وأن ه

ا        يشكل ثقالً  دها دقته ا يفق ذي     .  ومصداقيتها   على النتائج، مم د    في الوقت ال ه   يري في
ة  " بأمة  النهوض ذي يكسب أتباعا آل ي                 "عربي ا األول ال ه لمحرآه  ،وم مع تجاهل

ا فخ    ، فاإلسالم آما يقول    وى األمة فقط، بل على مستوى العالم      ليس على مست    مؤلف
    . أآثر من غيرهالحادي والعشرينهو الدين المؤهل للمنازلة في القرن : العولمة
ه     تناقض  أخرى للجابري، تتمثل في    إشكالية ل        ، تنظيره مع تطبيق  ال سيما وهو القائ

ي ا أ(: ٧ صف ن وآم ن الممك يس م ة ل ي ا  ن سياسة ف ن ال ة ع صل الثقاف ة  ف لتجرب
اة روح فيها وال ، وإال جاء التاريخ لها عرضا ألشالء متناثرة ال الثقافية العربية  ،  حي

ي، إهمال الال                  معقول  لم يكن من الممكن آذلك، ونحن نبحث في تكوين العقل العرب
المعقول وحده    واال ا وتأثير             هتمام ب ا في نموهم ا مع د تتبعناهم ل لق ا ا  ، ب ادل،  هم لمتب

ة، بصورة من الصور،            رنا، في نظ  وأآثر من ذلك وأهم    ، لم نحاول التماس المعقولي
ا في                  د احترمن ل لق لهذا القطاع او ذاك من قطاعات الال معقول في الثقافة العربية، ب

 متناقض  هو. )ألم التي منها تفرع وإليها ينتمي      ا –آل قطاع طبيعته وربطناه بالبنية      
ر     ذا حصل ع             آما أسلفت لدرجة غي سابقة، ل ه ال ة مع مقولت لى النتيجة التي       معقول

ه فصل الثقافة عن السياسة في  فقد   ..انتقدها   التجربة الثقافية العربية، وجاءت آتابت
از           ء متناثرة ال روح فيها وال حياة،      عرضا ألشال  ان بامتي  وآتاب نقد العقل العربي آ

اة ( ا وال حي اثرة ال روح فيه الء متن ا ألش ك. ) عرض ك تل ي تل ضح ف الء تت  األش
ثالث  ا حول المنظومات ال ل من ورائه ة -المطوالت التي ال طائ ة والعرفاني  البياني

 – أو االنتقائي    والبرهانية، والقفز مباشرة إلى عصر التدوين، هذا القفز اإليديلوجي        
ا            –إن شئت    ة  لم يفلح في تشخيص مكونات وبنية العقل العربي، بقدر م ان محاول  آ
رآض رالب لل شكالتهحاض ى    بت ور عل ي، للعث ساحات الماض ي م ة    ف ة تاريخي نقط
  . هذا الحاضرتشكالتل مشابهة
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اض   ن م ابري يبحث ع ه     الج ي حراآ ا ف شابه واقعن المية ي ة اإلس اريخ األم ي ت  ف
ر       الفكري والثقافي،    ارىء        حتى يحصل على أآب اع للق ة واإلقن در من المعقولي م  . ق ل

اريخ و         ة تسعفه الجاهلية فهي خارج الت ل، وال          وال ي  ،الثقاف ا بطائ مكن الخروج منه
د التطرق  ة الراشدةل يري وة والخالف م  ،عصر النب ه ت ة، ففي ه عصر محرج للغاي  ألن

يم   خلق العقل والثقافة    تغيير و  سياسة   والق م وال القرآن   ألول مرة   والعل فجأة ودون     ب
ا أن    ،  مقدمات أو إرهاصات    ه يعني الكشف عن أرضية صلبة           آم  يمكن من     ،تناول

ا خ     خاللها إعادة تشكيل العقل العربي اليوم،       المؤمنين    الجابري  اصم  وهو أمر طالم
ه            ، لذا هرب الجابري إل      به دوين   (ى عصر يستطيع تفصيل الحاضر علي  )عصر الت

وم     حيث القواسم المش   ان           .ترآة بين التيارات الفكرية الي دوين آ  القفز إلى عصر الت
الحديث عن شيء ال وجود    ة مسبقة حول     وموقف يخدم فكر   ، إيديلوجيا ا إنتقائيا قفز

  ) العقل العربي (له من قبل
لكن النتيجة أن هذا القفز أدى إلى االصطدام بعقبة آأداء ال يمكن للجابري وال لغيره               

ان  ) النص القرآني السني   (ي والموجد له     الخالق للعقل العرب    تجاوز –ها  القفز علي  آ
 ..بطريقة مستغربة على باحث بمستواه      مارسه الجابري    ،نوعا من االنتحار الثقافي   
م يغفل شيئا           آان إدانة للجابري الذي    ه ل ات ومحددات    من     يحاول أن يقنعنا أن مكون
ه ي بقول ل العرب ل    : (العق وين العق ي تك ذلك، ونحن نبحث ف ن آ ن الممك ن م م يك ل

ي     ا ف ا مع د تتبعناهم ل لق ده، ب المعقول وح ام ب ول واالهتم ال معق ال ال ي، إهم العرب
م نحاول التماس  نموهم ا، ل م، في نظرن ك وأه ر من ذل ادل، وأآث ا المتب ا وتأثيرهم

ول في  ذا القطاع او ذاك من قطاعات الال معق ة، بصورة من الصور، له المعقولي
ة                      اه بالبني ه وربطن ا في آل قطاع طبيعت د احترمن ل لق  األم التي    –الثقافة العربية، ب

ه األمة     أآثر من إفأي إهمال للمعقول )منها تفرع وإليها ينتمي  ز ب همال أهم ما تتمي
  : وعقلها الفاعل

م         منهج النقل والنقد عند المسلمين    د ل سنة، وهو منهج فري رآن وال ا للق  في تناوله
ـ       ا سميت ب سند  (تعرفه أمة من األمم، حتى أنه ا      . )أمة ال إذا أهمل الجابري أهم م ف

  .هذه األمة ثقافيًا فما قيمة بحثهتتميز به 
 التي ظلت المحرك لألمة طوال ، حقيقة الوحي تجاهلأآثر من معقولالوأي إهمال لل

ربيين التجريبيين الجادين       ، وهي حقيقة  أربعة عشر قرنا   انيين الغ ا العلم  اعترف به
 تم القضاء    هذا في أحدث وأزهى عصور هذا العلم اليوم، والذين على أيدي منهجهم          

ة أن  ى مقول د اهللا، وعل اب المسيحي وحي من عن ى الكت م يصل األمر بهؤالء إل ل
راف ل تجاوزوا ذمجرد االعت اتهم، ب ولهم وموروث واقفهم المسبقةواتهم ومي ،  وم

رآن وال              وتغلبوا سائد تجاه الق وا      على النمطي والنسقي ال ا وأعلن سنة فاعتنقوهوم
المهم فة     .إس رون أو فالس اء أو مفك ؤالء أدب ان ه اوات لوآ تم إدرأو باب ك ل اج ذل

سبي             وجهات : اتاالعتناق تحت الفت     ة الن ة أو حتى العقلي ول العاطفي ة،  النظر والمي
وطب   عالم رياضيات  باحث أآاديمي داخل معامل ومختبرات و     لكن أن يعتنق القرآن     

داخل        التجريبية  وغيرها من العلوم    وفضاء وبحار    التي أقر الجابري بدقتها، وعدم ت
تج        ال معقول (، فهذا دليل قاطع على أن       فيهاالباحث مع البحث     رآن من ية أن يكون الق
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  الجابري الجاد، وبالتالي فال تثريب على المؤدلجين           تم القفز عليها من قبل     )بشري
ل      الذين قد  – أمثال أرآون والعظم     – امهم قب  أعدوا للقفز عدته مسبقًا، وجهزوا أحك

 .آتابة حرف واحد من مؤلفاتهم
م القفز على تتبع        معقول والمعقول في نموهما وتأثيرهما المتباد     أي تتبع لال   ل، إذا ت

دها سنة ونق دوين ال ه وت وحي وتدوين زول ال ذي يمارسه . ن ذا ال وأي فكر عربي ه
 !!العظم وأدونيسباحث جاد آالجابري أو إيديلوجي آأرآون و

امي          م القفز والتع ادل، إذا ت ا المتب أي تتبع لالمعقول والمعقول في نموهما وتأثيرهم
ة   ا حتى    المسيحية أو عن اليهودية و   ا     لوثني ا الموازي     ،والال معقول فيهم  وتأثيرهم
" علي حرب  " ال سيما وبعض الكتاب يمجدونها، هكذا دون وعي  آـ          ،لتأثير اإلسالم 

د          هاجم اإلسالم    الذي" أدونيس"مع الكتاب المقدس، وآـ    ان التوحي  وهو أحدث أدي
سماوية        وآخرها ديانات ال ين ال ا   من ب ادة األخشاب والبقر      ، آله ر  والحم وجعل عب  ي

ه  ه بقول ى من سماء موصولة   (: واألصنام أرق ت ال ة آان ة القديم ة الوثني ي الثقاف ف
م            . باألرض، وآان الكون بيتا واحدا     ا ل ة فإنه ة التي رفضت الوثني أما الثقافة الحديث

ت األرض موضع ازدراء سمتها دار   ل جعل سماء عن األرض وحسب، ب تفصل ال
ل دار    سماء بالمقاب مت ال اء وس شقاء والفن اءال اء والبق أي )الهن ذي   ف ذا ال د ه نق

وآتاباتهم ال تستهدف سوى       عقل عربي هذا الذي يقومون بنقده،       يقومون به وأي    
  اإلسالم

ة       ( بأنه   ١٣لمثقف ص الجابري ل صف  ياله من تناقض في و     ة معين ال ينسب إلى ثقاف
ه             ثم يبين   )إال إذا آان يفكر داخلها     ة بأن ر داخل الثقاف ر  ال يعني    ( معنى التفكي التفكي

ة         .  بل التفكير بواسطتها   في قضاياها،  ة معين  بواسطة   فقد يتم التفكير في قضايا ثقاف
  ) ذه دون تلكخرى، ومع ذلك يبقى المفكر منتميا إلى هثقافة أ

ة فيقول          ذي    : (ثم يضرب مثال لمفكر عربي يفكر بالقضايا اليوناني اربي مثال ال فالف
ر ة، هو مفك ة اليوناني ر في قضايا الثقاف ة فك ا بواسطة الثقاف ر فيه ه فك  عربي ألن

 يطلبون   "مستشرقين" سيظلون   لمستشرقون فهم العربية ومن خاللها، ومثل ذلك ا     
الشرق ألنهم يقعون خارجه، أي يفكرون في بعض قضاياه من موقع يقع خارج                      
ة ألنهم يفكرون في                      ة العربي احدى ثقافاتة، وبالتالي فال يمكن ان ينتموا الى الثقاف

   )من خارجها، بل ومن خارج محيطها الخاصقضاياها 
ة      الو لم يناقضه   ةرصين ورؤيته هذه  اد تكون منقول ارات تك  عن   ممارسة، وهي عب
الة ةالرس دًا  العميق صغيرة ج اج  (وال رة ومنه اريخ فك ي الت ارق )ف ين الف ث يتب  حي

ين من ت شاسع ب ه ف ال ه مع ممارسته الثقافي د نظريت سمياتها، تح ور بم سمي األم ي
  .ن لم يحالفه التوفيق في تطبيق ما ينظر لهوبين م
ة     ، وهو ينظر لكتابة جديدة للتاريخ اإلسالمي      صاحب الرسالة يقول    تختلف عن آتاب

ربيين    ا هو تفسير هذه                (: األقدمين والمتأخرين الغ اريخ ليس هو الحوادث، إنم الت
روابط الظاه       الحوادث ين شتاتها          ، واهتداء إلى ال ة التي تجمع ب جعل  ، وت رة والخفي

ات        ة         منها وحدة واحدة متماسكة الحلقات، متفاعلة الجزئي زمن والبيئ دة مع ال ، ممت
دا ان امت ان والمك ي الزم ائن الحي ف سره  .د الك ة ويف سان الحادث م اإلن ي يفه ا، ولك
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نفس  ، ينبغي أن يكون لديه االستعداد إلد   ويربطها بما قبلها وما تالها     راك مقومات ال
ا  شرية جميعه ة وفكري : الب ا  ة وحيويروحي شرية جميعه اة الب ات الحي : ة، ومقوم

ة   ة          . معنوية ومادي ا في       ،وأن يفتح روحه وفكره وحسه للحادث  ويستجيب لوقوعه
  .ته لها إال بعد تحرج وتمحيص ونقدمدارآه وال يرفض شيئًا من استجابا

عن عمد    –فأما إذا آان يتلقاها بادئ ذي بدء وهو معطل الروح أو الفكر أو الحس             
ة                    –مد  أو غير ع   ر المتعمد ، يحرمه استجابة معين ل المتعمد أو غي ذا التعطي  فإن ه

ا على الوجه         أي أنه يحرمه عنصرًا من عناصر        ،للحادثة التاريخية  ا وفهمه إدراآه
  .جعل تفسيره لها مخطئًا أو ناقصًاومن ثم ي. الكامل

عات هذه االستجابة الناقصة هي أول ظاهرة تتسم بها البحوث الغربية عن الموضو            
ة             إلدراك – بصفة عامة   –اإلسالمية ، ذلك أن هناك عنصرًا ينقض الطبيعة الغربي

ة صفة عام شرقية ب اة ال ى وجه الخصوص ،الحي اة اإلسالمية عل صر ..  والحي عن
ة   ة الغيبي ة النظري     –الروحي د غلب ة بع صور الحديث ي الع ة ف ة وبخاص ، ات المادي

ة على وجه أخص        ا آان  –والطريقة التجريبي ت هذه الموضوعات اإلسالمية     وآلم
أآبر في   ذات صلة وثيقة بالفترة األولى من حياة اإلسالم آان نقص االستجابة إليها             

  )العقلية الغربية الحديثة
ربيين                 : (ثم يقول  اول المؤرخين الغ ا في تن هذه المقدمة الصغيرة ال بد منها لبيان م

 ونقص   عي في الفهم ،    للتاريخ اإلسالمي من نقص طبيعي في اإلدراك ، ونقص طبي         
صوير سير والت ول. طبيعي في التف م يق ة الدراسات : (ث شك في قيم ة سبب لل وثم

اة اإلسالميةالت ة للحي ة الغربي ل مرئي يختلف شكله . اريخي ه ال يخفى أن آ ك أن ذل
وآذلك الشأن في األحداث والوقائع، واألوربي بطبيعته ميال . باختالف زاوية الرؤية

ة   هي محور العالم، فهي نقطة الرصد في نظره    لى اعتبار أوروبا    إ ، ومن هذه الزاوي
ة ليس من          . ينظر إلى الحياة والناس واألحداث     ومن هنا تتخذ في نظره أشكاًال معين

درآها في هذه األوضا     يملك الجزم بأنها أَصحُّ األشكال     م   ، وهو ي ع ويفسرها ويحك
الم في آل عصور           وإذا آان بديهيًا أن أوربا لم تكن هي        .عليها آما يراها    محور الع

تخلص من وهم وضعها الحاضر حين                       التاريخ وم أن ي ان األوربي ال يملك الي ، وآ
ا األو            .. ينظر إلى الماضي     ة التي ينظر به اة    أدرآنا مدى انحراف الزاوي روبي للحي

ة المية التاريخي اء اإلس دى أخط ا اضطراراً  ، وم ضطر إليه ي ي ة الت دى الرؤي ، وم
  .م الناشئة من هذه الرؤية المعينةكأخطاء التفسير والح

ة        ذلك آله على   ة المطلق اء األ    افتراض النزاهة العلمي ؤثر على        ، وانتف سباب التي ت
د من وضعه          ، فإذا نحن و   هذه النزاهة  ا ال يمكن جديًا        ضعنا في الحساب ما ال ب ، وم

عث تؤثر في نظرة ، متجددة البوااب ملحة قاهرة عميقة طويلة األجلإغفاله من أسب
اة اإل  األوربي لإلسالم   الم اإلسالمي  سالمية ، وللحي دة،     . ، وللع من اختالف في العقي

ه      رة في األن            إلى آراهية لهذا الدين وأهل ة مري ات تاريخي دلس وفي بيت     ، إلى ذآري
، ى صراع سياسي واقتصادي واستعماري        ، إل  المقدس وفي األستانة، وفي سواها     

ة          واءات فكري خر تلك البواعث القديمة المتجددة          إلى آ  .. إلى نزوات شخصية والت
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د على        )أبدًا م يؤآ اد           (ث اريخ اإلسالمي يجب أن تع دة        إن الت ه على أسس جدي آتابت
  : ا التاريخ موجود اليوم في صورتينإن هذ .وبمنهج آخر

ًا،         ، وهذه من      ورته في المصادر العربية القديمة    ص شديد أن تسمى تاريخ التجوز ال
ات       . السم بل هي ال يمكن أن تحمل هذه ا       ائع والحكاي ار من الحوادث والوق فهي نث

ات واألساطير       ات المتضاربة      ،واألحاديث والنتف والملح والخراف وال   والرواي واألق
ل حال، ى آ المواد المتعارضة عل اريخي ب ة آمصدر ت ه غني ك آل د ذل  وإن آانت بع

د الدرا   ن يري سعف م ي ت ة الت ة،  الخام اول الغربل صبر ويح ة ويوهب ال الموادس   ب
  .الالزمة له في بناء هيكل التاريخاألولية 

ة     صادر األوروبي ي الم ورته ف شرقين    –وص ال المست ي أعم ة ف ي– وبخاص   وه
ا في إجمال بعض األضواء          ، وأل الصورة التي تحدثنا من قبل عنها      وهي  . قينا عليه

سيقها تتسم       . تها على المصادر العربية القديمة    تعتمد في جمل   وهي على ترتيبها وتن
وهي في أحسن صورها دراسة         . احث الواعي إليها   السمات التي ال تطمئن الب     بتلك

ا هو الجهد في             – إذا صح هذا التعبير      –من الظاهر للحياة اإلسالمية      ا فيه ر م  وخي
ات           ين الروي ة ب سيقها والموازن ا وتن ة    جمع النصوص وتحريره ة من ناحي المختلف

ن هذه اإلدراك هو الذي يحتاج إلى        أل. السند الخارجي، ال من ناحية اإلدراك الداخلي      
ربيين ت        ا أسلفنا         تلك الحاسة الناقصة في شعور الغ اة اإلسالمية آم ، فضًال   جاه الحي

ان و        ة         عن الغرض في آثير من األحي ا يخل بنزاهة الموازن ، فضًال عن     الهوى، مم
  )تجاوب الكامل مع المؤثرات جميعًافقد عنصر ال

تم     : ( في تناولهم للتراث فيقول    ثم يقول وآأنه يعني أرآون وأمثاله،      هناك أجزاء لم ت
اريخ اإلسالمي           ة للت شأ أ  –من صورة ثالث م ن سابقتين     ل رتين ال ا في الفق ، ن نعتبره

دودة            –ألنها   ا أجزاء مع د على أن تكون ظالًال با           – فضًال على آونه ة أو    ال تزي هت
  . لدراساتش أحيانًا أو تعارض هذه ا، حتى وهي تناقآاملة للدراسات األوروبية

  .لمنهج الغربي في صميمه دون زيادةتتبع ا: فهي أوًال 
   .ا من الدراسات الغربية في الغالبتستمد عناصره: وهي ثانيًا 
ة          متأثرة باإليحاءا  : وهي ثالثًا    ة الرؤي ة زاوي ة من ناحي فهي ال تقف في       . ت الغربي

وة     إلسالمي لتطل منه على تلك الحياة     المرآز ا   واألصالة بحيث     ، ألنها ليست من الق
ة         تج ات الغربي ة أ       د نفسها في خضم الثقاف تفهم اإلسالم بعقلي صيلة وعلى ضوء      ، ل

ا والعقلية التي تحكم على الحياة اإلسالمية ينبغي أن تكون في صميمه            . آذلك أصيل 
درك    إسالمية مشربة بالروح اإلسالمي    اة،           ، لكي ت  العناصر األساسية في هذه الحي

  )ستكمل آل عناصر التفسير والتقديرفت، وتحسبها، وتتجاوب معها
ة دون              : (وأخيرا يقول  اة اإلسالمية آامل وإنه ليصعب أن نتصور إمكان دراسة الحي

اة       ون والحي ن الك الم ع رة اإلس ة فك المية ولطبيع دة اإلس روح العقي ل ل إدراك آام
ها ة للحياة آل، ولطبيعة استجابة المسلم لتلك العقيدة وطريقته في االستجاباإلنسانو

ر عربي        وهذه الخصائص آلها ال يمكن أن       . في ظل تلك العقيدة    تطلب عند باحث غي
د         ال عند غير مسلم على وجه التخصيص        ، و بوجه عام  ، وهي الخصائص التي ال ب

  )إلسالميمن توافرها عند إعادة آتابة التاريخ ا
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ة      ( المثقف     أن يقول  ف التنظير السابق يستنسخ  الجابري   ة  ال ينسب إلى ثقاف  إال   معين
كن  ل) ..ال يعني التفكير في قضاياها، بل التفكير بواسطتها       ( أي   )إذا آان يفكر داخلها   
 ففي حين يتساوق صاحب ، في الممارسة العقلية لذلك التنظيرالجابري يختلف عنها

ا، فالجابري ينسف     يصاب الجابري بفصام واضح ب   تنظيرًا وممارسة،  الرسالة ينهم
راءه بالحديث        ب  من تسمية العقل      مقولته بدءا  ر       العربي، حيث يخذل ق  عن عقل غي
ه   ه                عربي، إن دوين ومنظومات دأه من عصر الت  يتحدث عن عقل إسالمي، سواًء ب

   .عل عند مقاربته للعقل السياسيالسالفة، أو انطلق من العهد النبوي آما ف
   !ي، إذا تم تجاوز الحقبة الجاهلية؟فأين التفكير بواسطة العقل العرب

ر بواسطة العقل العربي       وأين التفك  ة العربي باليهودي           ،ي م تجاوز عالق ة وهي    إذا ت
   !عالقة سابقة على اإلسالم؟

ة المسيحية بالعقل العربي             ،أين التفكير بواسطة العقل العربي       م تجاوز عالق ،  إذا ت
   !وهي عالقة سابقة لإلسالم؟

 ،ية فقط في التأثيرأين التفكير بواسطة العقل العربي إذا تم انتقاء الغنوصية والفلسف         
ل       ه، ب ذي يتناول ل ال ون للعق شكل ومك أت آم م ت ور ل ي أم ا بوه ف  روج له مواق

ان إسالميًا صرفاً            ا   ف سياسية، وحتى تناول تلك المنظومات آ ون أ معتنقوه ا  يقول نه
  .أين العربي هنا؟ ال وجود له .تعبر عن لب اإلسالم وحقيقته

ا يجعل من دراسة الجابر     – آما أسلفت  –أما   الثغرات والتناقضات ففي      م ة ب  حافل
ه مشكل             ان ل ه آ ذي تناول  النص   هو ، وخالق واحد  تجاهله أن ذلك العقل العربي ال

نص، ذلك التجاهل   تاعيا آان تد   الج ، وأن ما تناوله   القرآناإلسالمي    أوقعه   لذلك ال
  . في مأزق ثقافي انعكس على نتائج البحث التي تعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد

ا         ،تناول العقل العربي  من  كل عبئا آخر على     ما يش  ة التي ينتمون إليه  ، تلك المرجعي
ي من   ل العرب ة تتحدث عن العق ة، فهي مرجعي ا أوروبي ابري أنه ول الج والتي يق

 دون ممارسة التفكير به باعتراف الجابري نفسه، لكني أضيف شيئا آخر                ،الخارج
ه، ب              ل من          هنا ال يجرؤ الجابري وال غيره على التطرق ل ل إن الجابري همشه وقل

ا سخر  ره، بينم م، أث أرآون والعظ ديلوجيون آ ه اإلي يسمن ه  وعرف أدون  خطورت
ة         حسنا سنجعل . فأهال عليه تراب النسيان    ا الحقيقي ة وعلمانيته ة األوروبي  المرجعي

ة    هؤالء ال يري      أن ، اإلشكالية هي    منطلقًا في تناول العقل العربي، لكن       دون العلماني
ة، ضًا،  األوروبي ا أي دون أدلجته م يري ي   إنه ة الت ة األوروبي دون العلماني م ال يري ه

ا يصادم                   ى، وأن م ة األول ا فأسقطته، وجعلت للعقل المنزل  ال  هفحصت تراثها علمي
  : قيمة له، حتى هذا ال يريده المفكرون العرب، ألنهم

  . يجهلونه:أوال
د         : ثانيًا ة عن ون أن تلك المرجعي  قلب   –لنص اإلسالمي     ما تعرفت على ا     أنهم يجهل

ي   ل العرب ت –العق ل         اعترف ز العق ه يحف شري، وأن ر ب ارق غي ه خ ازه وأن بإعج
ه حجر األساس    ه، وأن الم آل ي الع ا ف ه أحدث انقالب ام، وأن ه لألم ويحرضه ويدفع

د                 ضارة األوروبية الحديثة،  للح ين بع د والبحث العلمي ا روح النق ذي أعاد له  وأنه ال
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 بل  ،ف المرجعية العلمانية األوروبية بتلك االعترافات      تكت  ولم قرون الظالم الكنسية،  
  .تجاوزتها إلى التسليم به آوحي فاعتنقه الكثير من رموزها

ه ال ل    ،ة العربي هنا تنكشف حقيقة العلمانية    ة اإلسالمية    ألن ة  وال ل  ،لمرجعي  وال  ،لعربي
ة التي            ا، إنه نهجهافي  حضور  ألوروبية  حتى ل  ديلوجيا العبثي ال جذور    نوع من اإلي

ل                  لها وال امتداد،     يط، ب ة بن أبي مع هي أشبه بإيديلوجيا أبي لهب وأبي جهل وعقب
ه فأشبه                إن إيديلوجية هؤالء ذات جذور وسلفية وثنية، أما إيديلوجيا أرآون وأمثال

ا     بالشظايا المتطايرة، لذا فتنظيرها وممارس      ا تظل شظايا مثله وواهم  . اتها ونتائجه
 سيتقدم شبرا، – البنية التحتية للنظام العربي     –لفكر العربي   من يعتقد أن ا    آل الوهم 
 التراجع   في مكانه، أو أنه ستوقف عن  سيتمكن من االستمرار في الوقوفأو حتي  

  . يعد إنجازًا، وال أعتقد أن الرجوع للوراءواالنزالق للوراء آما اعترف الجابري
ال د يق وراء؟:ق ا أسميه با إن اإلسالمية رجوع لل ذا م ة، فاإلسالم أفق  وه لمماحك

اق وليست وراء،             ألن. وليس وراء  د والمساواة آف ة والتوحي   العلم والعدالة والحري
ا النص اإلسالمي  ا وأنجزه ل العربي في تحقيقه اق فشل العق ال .وهي آف ا البغ  أم

اق         والحمير وبيوت الطين     وراء وليست آف  ،والسيوف والسواني ومصابيح الزيت ف
أن تكون  يقول بوجوب   قول أن هذه هي اإلسالم، أو أن عاقال    وال أعتقد أن عاقال ي  

  . الوثنيةتقديس هذه األشياء فيه الكثير منت هذا العصر، فهي آليا
ل والفحص في هذه             "العقل العربي   (": الجابري ثم يواصل     ا سنتناوله بالتحلي  آم
ذا          إ: ، فنقول وليا تحديدا أ  الدراسة، ر ه ذي نت   "الفكر "نه ليس شيئا آخر غي  حدث  ال

ا خصوصيتها         الفكر بوصفه أ  : عنه ، هي   داة لالنتاج النظري صنعتها ثقافة معينة له
عرب الحضاري العام وتعكس    العربية بالذات الثقافة التي تحمل معها تاريخ ال       الثقافة  

لية آما تحمل وتعكس وتعبر، في ذات        بو تعبر عنه وعن طموحاتهم المستق     واقعهم أ 
د   ) تخلفهم الراهن  الوقت، عن عوائق تقدمهم وأسباب     ره      وال أعتق  أن الجابري وغي

ى إدراك  ادر عل م ق ام وواقعه ضاري الع رب الح اريخ الع ن ، ت ه وع ر عن  والتعبي
 عن عوائق تقدمهم وأسباب تخلفهم       والتعبير في ذات الوقت    ،ليةبالمستقطموحاتهم  

راثهم    ،الراهن، وهو الذي يتجاهل نصهم اإلسالمي       ا زال هو األفق          وقلب ت ذي م  ال
رآهما ذي يح ال ، ول ل ب ك التجاه الم   يواصل ذل م الع ن قم ة م هادة قادم ى ش قفز عل

الم نحو األآثرجدة       هانهوض ، والتي تواصل      لهذا النص   التجريبية اليوم  العلمية  بالع
  . تجاهل الجابري لذلك يجعله مقعدًا عن إدراك ذلك آله.. ورخاًء

 تشكل من   "عقل " لـ "العلمي "ن وجهتنا الوحيدة هي التحليل   إ(: ١٤ ص هقولأما  
ة اال   : نتاجه لثقافة معينة، وبواسطة هذه الثقافة نفسها      خالل إ  . سالمية الثقافة العربي

أن             "العلمي"وإذا آنا قدوضعنا آلمة      ة ب ذ البداي ا من  بين مزدوجتين، فذلك اقرارا من
هذا البحث اليمكن أن يكون علميا بنفس الدرجة من العلمية التي نجدها في البحوث              

  )ة أو الفيزيائيةالرياضي
ك      ى ذل ة إل وث الفكري ك البح ل تل ي أوص اني الغرب ل أن العلم ابري يتجاه فالج

الجابري يتجاهل نتائج الفيزياء والرياضيات والطب والفلك والجيولوجيا  ..المستوى
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ذي      وقلب تراثه،  محرك العقل العقل العربي    الذي هو    ،لقرآنوشهادتها ل   في الوقت ال
  .يمكن الوثوق بهاال ذات نتائج  مطاطية غير منضبطة ولى دراساتيكب عيحتفي و

يل    ي التفاص رف ف ابري يعت ا أن الج ذا    ،آم المي، وله ي دون إس ل عرب ه ال عق  أن
) العقل (ذا آان    إ أما مسألة ما  : في الصفحة نفسها  مارس هروبية مكشوفة في قوله      

)  العربيالعقل( أو  – أي أمس    –آما آان باألمس    ) العقل العربي (الذي سندرسة هو    
  .هي مسألة نفضل السكوت عنها مؤقتاف) اليوم(آما هو 

 ألنه وخالل أربعة عشر قرنا لم يكن هناك سوى عقل إسالمي،          ،السكوت هنا مريب  
  ..  فيتمثل في حقبتين هماعليهأما ما يمكن علميا إطالق صفة العروبة 

  العصر الجاهلي -
اك   - ا وهن اثرة هن ة المتن ة العربي صر العلماني وم الع ستطيع اآلن ،ي ي ال ت  والت

  .اإلفصاح عن هويتها وال تجرؤ
ا      ي آم ل العرب المية العق راف بإس ن االعت ف ع و ال يك ول وه ي يق إن ( :١٥صف

ارة   ) عقل(ترجمة آلمة    ر      (بعب ة (، وربط   )الفكر بوصفة أداة تفكي ذا العقل   ) عروب ه
ة اإلسالمية   بالثقافة التي ينتمي إليها، الثقافة ا      ه عن إعجاز      لكن عدم     ،  )لعربي حديث

ه                   ذي يقول في الي ال اقض مع توصيفه الت ن األداة التي    إ( :القرآن وأنه آالم اهللا يتن
ا  ر األرض به ستمد– الفأس مثال –نحف ا ت ا هويته ا، من فاعليته ل ماهيته : ، ولنق

ا     ولكنها تستمد قدرتها على الحفر من ا       . الحفر ة ترآيبه ا وطريق  وأيضا من     ،جزائه
ر أداة  (أفال ينطبق هذا على       ...أسلوب استعمالها  أو ) الفكر (سواء سميناها     ) التفكي

 عقول العالم ووجه    هل بإمكان أداة بشرية أن تغير     : وهنا أسأل الجابري     ،)؟)العقل(
   ؟األرض وخرائطه ولغاته

ة       ا وطريق ن اجزائه ر م ى الحف درتها عل ستمد ق ر ت رف أن أداة الحف ان يعت وإذا آ
 ستعمالها، فما الكتاب الذي أعادت أياته خلق اإلنسان       ترآيبها باإلضافة إلى أسلوب ا    

    غير القرآن؟مسيرتهما  وحولت،ما وتكوينهوالعالم
  . آتابًا إلهيا معجزًا يكنهل بإمكان بشر أن يفعل ذلك إن لم

ولهو ـ(:  يق ا نقصده ب ل العربي(إن م وَّن) العق ادئ هو العقل المك ة المب ، أي جمل
ة، أو       العربيه للمنت  والقواعد التي تقدمها الثقافه    ا آأساس الآتساب المعرف مين إليه

وِّ    . تفرضها عليهم آنظام معرفي     : لنقل ا العقل المك ن فسيكون هو تلك الخاصية     أم
وان أي    ال ن الحي سان ع ز اإلن ي تمي ة (ت وة الناطق دماء ) الق طالح الق ذا . باص وبه

 وفي أي عصر      ا آانوا، ، أي االعتبار يمكن القول أن االنسان يشترك مع جميع الناس        
ي  انوا ف وِّ  آ ل مك ى عق وفر عل ه يت ى نفس    آون ه إل ي مع ن ينتم و وم رد ه ن وينف

وَّ    ل مك ة بعق ة الثقافي و  الجماع ذي ه ي    ن وال ام المعرف ن النظ ارة ع اهيم(عب ، مف
  )يؤسس الثقافة التي ينتمون إليهاالذي ...) تصورات 

ادئ وا             : وأسأله مجددا  ة من المب دم جمل سنة ق لقواعد للمنتمين    من غير القرآن وال
ة؟  ا آأساس الآتساب   إليه يهم آنظام معرفي، فحولت أمة         ها ع  أو فرض    المعرف م   ل  ل

ة   راءة وال الكتاب رف الق دًا، وال تع ًا واح ف آتاب الم ،تؤل اس والع م الن ة تعل ى أم  ، إل
ه           ؟ إلى مراحل لم يحلموا بها     م وتأخذه ،وتنهض بهم  الم في ذي ضيع الع  في الوقت ال
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وه إلى أ          ،م فضيعه الكتاب المقدس  م حول داة لتمزيق بعضهم      ومزقوه بالترجمات، ث
  . بتداول آتب الفالسفة في غرف مغلقةوتمزيق غيرهم، واآتفى اآلخرون

إن العقل العربي هو،   ( :١٦ صثم يعود للتناقض وينسب للعرب ما ليس لهم فيقول     
ة   حتى في مظهره الفاعل، من نتاج الثقافة العربية  سبة ألي شأن بالن ة   ، وآذلك ال ثقاف

ا   ل المنتمي إليه ل بـ   ، الشيء  أخرى والعق ذي يخفف من االعتراض القائ ة(ال  )آلي
ة وضرورية     ف. )آونيته(العقل أو   ه آلي م ...العقل آوني ومبادئ ولكن فقط داخل    .  نع

شابهة ة مت اط ثقافي ة أو أنم ة معين إ .ثقاف سه ف د نف ول الالن ل يق وَّ –ن العق  – نالمك
سبوا، في مدرسة المؤرخين أ             ينزل منزلة المطلق من طرف أ     ( م يكت ذين ل و ولئك ال

ذي أنتجه        ولئك  ، أ ) ديةمدرسة الفالسفة ، الروح النق     سائد ال الذين يحكمهم العقل ال
افتهم التي يعت       عقل أجدادهم الفاعل     ة       ، عقل ثق دة والممكن ة الوحي ا الثقاف ، أو  برونه

  ) األقل العالم الثقافي الخاص بهمعلى
د يقول   الند أتت بنتائج عكسية، ف     ابري بال لكن استعانة الج    – المكوَّن    –العقل   : الالن

سبوا، في م              ( م يكت ذين ل درسة المؤرخين أو     ينزل منزلة المطلق من طرف أولئك ال
  ) ، الروح النقديةمدرسة الفالسفة

ة ال        ،ن ومدرستهم التجريبيين  وأقول إن العلماء الغربيي    ة النقدي  على درجة من الدق
رب ال  دارس الغ ا م نص اإلسالمي   تطاله د ال ام بنق ن ق م م ة، وه سفية والتاريخي فل

 وهم الذين قبل أن يتعرفوا على النص         وحكموا له باإلعجاز وأنزلوه منزلة المطلق،     
 أما أمور الدنيا فالنص نفسه لعلم التجريبي بذلك الحكم، آانوا ال يؤمنون إال لالقرآني

  .ق في أمور الدين والدنياأنتم أعلم بأمور دنياآم، لكن العربي أخف: يقول بوضوح
  : ، وذلك من زاويتين) نقد العقل العربي(الذي ننوي القيام به هنا ( هأما قول

ادئ       )العقل العربي ( إلى  فمن جهة يمكن النظر    ة مب  بوصفة عقال سائدا قوامه جمل
وفي هذه الحالة يكون من الممكن جدا         . تؤسس المعرفة في الثقافة العربية    وقواعد  

لهذه المبادئ والقواعد التي تشكل، في ذات الوقت،          ل موضوعي علمي    القيام بتحلي 
  . أساسيات المعرفة، أو نظمها، في الثقافة العربية

 بوصفه عقال فاعال ينشئ ويصوغ      )العقل العربي (ومن جهة أخرى يمكن النظر إلى       
ان إ      ه باإلمك ذي يعني أن نشاء وصياغة   العقل السائد في فترة تاريخية ما، الشيء ال

د، أو على                       بام ام عقل سائد جدي الي قي دة تحل محل القديمة، وبالت دئ وقواعد جدي
   )أو تجديد، العقل السائد القديمو تحديث األقل تعديل أو تطوير، أ

 ،بتجاهله للنصين الذين خلقا تلك المباديء      ي غير ذلك تماما، إنه    والذي فعله الجابر  
ة      أسست المع لم يقرأ تلك القواعد والمباديء التي        ة العربي الي،   ،رفة في الثقاف  وبالت

و  شيء، فه م ب م يق سقط اد ل ره ي ى إث اء    وعل ى أخط ه مؤسس عل اني ألن اؤه الث ع
ا،       .تطبيقية آارثية  وم بتمزيقه م يق والجابري ليس سوى رسام يشكل لوحة مبدعة ث

ة العربي   (أو عن    ) العقل العربي   (عندما نتحدث عن    ( :١٧ ص هقولآما في    ) ةالثقاف
ذلك أ     فاننا نصدر،    م نصرح    سواء صرحنا ب سلم بوجود       ، عن  م ل و ) عقل ( موقف ي

ا ال     أ) ثقافات(و  ) عقول(و   أ )ثقافة( ة معه ذين    خرى يتحدد بالمقارن ة الل عقل والثقاف
  )نتحدث عنهما
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وال أدري أين الجابري عن العقل الوثني واليهودي والمسيحي ضمن مكونات العقل             
ي ل ا ،العرب اول العق ى تن ا عل صر دائم سخته اإلسالمية،  وهو ي ن بن ي ولك أال لعرب

ه      نفي عروبته، ييدرك أنه بهذه النسخة      ه منحاز، أو أن رًا      وأن ه أم  يجعل من عروبت
دها يمكن   )العقل اإلسالمي العربي(من األولى أن يسميه     هامشيًا، ليكون     مع  –، عن

ك،       –بعض التحفظ    ه تل ل       قبول أطروحت دما نتحدث عن        نإ( ال سيما وهو القائ ا عن ن
يال( ل العرب زه  )عق نحن نمي ن ف ت ع س الوق ي نف اني(ف ل اليون ل (و ) العق العق

  .الحديث، فتلك العقول تعني آل المكونات دون استثناء) االوربي
ات التي    التناقض   وتلك هي    )العقل العربي   (هذه هي الخطوط العريضة لما يسمى بـ        

   .لك العقل بين ثناياهاذتنطوي على موت 
  

  ية الجابريالعقل السياسي آشف هروب
ة في سلة واحدة               على  ،ما سبق آان نوعا من المزج لمجموعة من األشياء البراق

. أنها أحجار آريمة، دون التفريق بين ما هو ألماس وآريستال أو حتى حطام زجاج   
ة     ا براق سياسي العربي            الجابري    ولعل  .المهم أنه ا    بالحديث عن العقل ال يكشف لن

ة عن    نه ليس من الممكن فصل الثق        أوآما  : (ول، فيق مزيدا من االرتباك المنهجي    اف
اثرة            اسة في التجربة الثقافية العربية    السي ا عرضا ألشالء متن ، وإال جاء التاريخ له

اة    ين    )ال روح فيها وال حي اقض صريح ب ه   في تن ك،  وهذه   مقولت د  تل دأ فق دراسة   ب
البيانية : ثتكوين العقل العربي من عصر التدوين حيث اتضحت البنى المعرفية الثال

  . والبرهانية) الصوفية(الفقهية والعرفانية الالعقالنية 
أريخ              (: ٣٣٢قول في خاتمة تكوين العقل ص           يو اب الت ذا الكت م يكن هدفنا في ه ل

ا فقط تتبع مراحل تكوين العقل العربي            د أردن العاِلمة، أعني التي    للفكر العربي لق
  )متداداتهؤها خالل عصر التدوين وادونت وصنفت وأعيد بنا

ة اإلسالمية في عهد              شأة الدول دأه من ن سياسي ب لكنه عندما بدأ آتابه عن العقل ال
ة  ة النبوي ن ال    .البعث ة ع صال للثقاف ذا ف يس ه الء  سياسةأل ا ألش ذا عرض ،أليس ه

سابق     متناثرة ال روح فيها وال حياة،      ليس من الممكن فصل        (:  وتناقضًا مع قوله ال
سي  ة عن ال ي التجرالثقاف ة اسة ف ة العربي ة الثقافي ا  ب ا عرض اريخ له اء الت ، وإال ج

ه     هو ارتكاب يفصح عن   و ) حياة ألشالء متناثرة ال روح فيها وال       حجم المسكوت عن
 وهل هناك تراث يعادلهما في التراث الثقافي – أعني القرآن والسنة –لدى الجابري 

ثال               ث إال على    العربي، وعلى المستوى الثقافي نفسه هل ظهرت تلك المنظومات ال
ة          ى البرهاني نص، وحت رح لل م وش ة إال فه ة البياني ا المنظوم سنة، م رآن وال الق
ود          ت جه د قام سفة، لق م فل ن له م يك العرب ل ة، ف سفة عربي ن فل م تك سفية ل الفل
سفة        ع الفل سنة م رآن وال ة الق صالحة ومواءم و م د ه يء واح ى ش فة عل الفالس

  .  اطنية الهرمسيةاليونانية، واألمر آذلك بالنسبة للصوفية والب
راث وظف         : وعلى المستوى السياسي   اك ت ديلوجيا    –هل هن  من أجل شرعنة       – إي

سلطة سنة ال رآن وال اوظف الق ل م دا   .  مث ستحق معتم ا ي راث غيرهم اك ت ل هن وه
ة               – قبل ذلك     –للشرعنة، وهل    ة والخالف ال في المرحلتين النبوي ة المث  قامت الدول



 ٤٧٥

في الجانب التراثي لم يكن باقي التراث سوى أداة         و. الراشدة إال على القرآن والسنة    
هذا االرتباك المنهجي يعني الكشف عن أزمة        . تمجيد أو نقد وتقييم للسياسة ال أآثر      

ه،                  ل بحث ه قب يعيشها الجابري، بعكس أرآون الذي أعلن بكل صفاقة عن إيديلوجيت
  .، محاولة نزع صفة الوحي عن القرآنوهي العمل على أنسنة القرآن

ة أم ز المرحل ذا قف ي، ل ر الغيب د أن يوصف بصاحب الفك ل إلى أن الجابري ال يري ي
ك في    ستطيع ذل م وال ي ه ل ي، لكن ل العرب وين العق ا في تك ة والراشدة وأثره النبوي
رى أن    ذي ي ي حرب، ال سه عل ول بعك ذا يق ي ه سياسي، ورأي ل ال ع العق ه م تعاطي

ا         إذا فال بد للجابري      )يجامل اإلسالميين (الجابري   وة ثقافي من الهرب من عصر النب
ا سبق من                      ه خالل م ا بينت والعودة إليه سياسيًا، ألن البدء منه ثقافيا يعني القيام بم

ة تعني           ة الثقافي ل تجاه         – بالضرورة    –هذا الكتاب، وهذه المقارب ام بجهد مماث  القي
د المفكرين الع    وهنا تقع اإلشكالية وتكمن العقدة    النص المسيحي اليهودي،   رب،  عن

ا                  ا أن يكون تراث أال وهو الكشف عن الغياب التام للكتاب المقدس آتراث عربي، فإم
ونأو ال صحيحة    يك ة ال ة العلماني ى ممارس ؤدي إل رى ت ة أخ ذه ورط ي ..، وه  وه

ه                 د الخوض في ا ال يري  لظروف هو     ،ممارسة توقع المفكر العربي في الخوض فيم
  . ثقافيا واجتماعياأعلم الناس بتداعياتها السلبية عليه ماديا و

ائج الجاهزة          اني       ،هنا يهرب المفكر العربي إلى العموميات والنت ا العلم  التي انتزعه
ك       ى ذل صاره عل ت بانت ي انته ه، والت ع تراث رة م ه المري ه ومعارآ ي بتجارب الغرب

راث ة     . الت وض معرآ ذا دون خ صار هك د االنت ي يري ر العرب ى ،المفك ل  أو حت حم
  .من عجائب الدنيا السبعثامنة عجيبة ، وهذه سالح

ه مع   ومن تناقضاته     اك عقل   هل ه : (قول رهم  ) خاص (ن العرب، دون غي ؟ أوليس  ب
ذلك أن   ....عن الحيوان؟   ) تفصله(العقل خاصية ذاتية لإلنسان، أي انسان، تميزه و       

ة  ر(آلم ا     ) فك ين آقولن شعب مع ا ب رن بوصف يربطه دما تق صوصا عن ر (خ الفك
وم، مضمون               ...) .الفكر الفرنسي  (أو) العربي شائع الي الخ ، تعني في االستعمال ال

ك    ا، ذل ا، ومن خالله ر به ي يعب ار الت ة اآلراء واألفك واه، أي جمل ر ومحت ذا الفك ه
ة      ه المذهبي ة ومعتقدات ه األخالقي ن مثل ضا ع شاغله، وأي ه وم ن اهتمام شعب ع ال

ة  سياسية واالجتماعي ه ال رى إن  . وطموحات ارة أخ ر(وبعب ى ) الفك ذا المعن و به  ه
ديولوجيا( د) اإلي سمى واح د   . اسمان لم ذي نري ط ال واع الخل د أن ضبط أح ذا بال وه
ارة  ) عقل (إن ترجمة آلمة      (: لكنه يعود فيقول   )جنبه والتنبيه عليه منذ البداية    ت بعب
ر     ( ة (، وربط    )الفكر بوصفة أداة تفكي ا،            ) عروب ة التي ينتمي إليه ذا العقل بالثقاف ه

د مفهوم              الثقافة العربية اإلسالمية،     العقل  (خطوة أولى، ما في ذلك شك، نحو تحدي
  ))العربي

ه     ه بقول ا قال دم م م يه ة     : (ث ة واألوروبي ة والعربي ثالث اليوناني ضارات ال إن الح
ا                        م ، إنه ات في العل ل أيضا نظري م، ب الحديثة هي وحدها التي أنتجت ليس فقط العل

ر   التي مارست ليس فقط التفكير– في حدود ما نعلم    –وحدها    بالعقل بل أيضا التفكي
ل ي العق ل. (ف ي العق ر ف ة  ) التفكي دون شك من درج ة أسمى ب درجة من المعقولي

ات التي تشترك               ) التفكير بالعقل ( ة مقصورا على الثقاف فلنجعل مرتكزنا في المقارن
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ة        ة والثقاف ة اليوناني ا الثقاف ا قلن ي آم ية، وه ذه الخاص ي ه ة ف ة العربي ع الثقاف م
ات        آيف يتحدد العقل داخل     : ولنتساءل  . يثةاألوروبية الحد  آل واحدة من هذه الثقاف

  )الثالث
 ال يريد أدلجة العقل بنسبته  أعجز عن حل هذه األحجية بالغة التعقيد، فالجابريإنني

س  الفكر الفرن ا آ شعب م وليل ا يق ي آم رارا   والعرب رارا وتك سبها م ود فين م يع ، ث
ضيف اإلسال ه ي رب، لكن راجمللع د اإلح أن إدر عن صيل، وآ يقف  اإلسالم اج والتف

دات األربع الضخمة             م يتحدث في المجل عائقا دون مرور آتاباته لمريديه، مع أنه ل
أما األدهى من . إال عن اإلسالم وتداعيات القرآن والسنة، ثم ينسب ذلك للعربية فقط       

ة واأل      (: ذلك واألمر ففي قوله األخير     ة  إن الحضارات الثالث اليونانية والعربي وروبي
م           الحديثة هي وحدها التي أنتجت ليس فقط ا           ات في العل ل أيضا نظري م، ب ا   لعل ، إنه

ر  – في حدود ما نعلم    –وحدها    التي مارست ليس فقط التفكير بالعقل بل أيضا التفكي
ل ي العق ل. (ف ي العق ر ف د ) التفكي ة أسمى ب ة درجة من المعقولي ون شك من درج

ل ( ر بالعق روا ابري متى فكر العرب في العقل إنني أسأل الج ))التفكي ل متى فك ، ب
  العقل؟ب

و صدر عن آاتب مؤدلج          شيء غريب أن يصدر هذا الكالم م         ن مفكر آالجابري، ل
ذا النوع                  آأدونيس وأرآون  ر مستغرب، لكن أن يمارس الجابري ه  لكان األمر غي

  .من الكتابة فغريب حقًا
إفناء بعض، وأآثرها تحضرا قبل القرآن والسنة آان العرب سالالت يمارس بعضها 

ا        ة بثوبه ية، والروماني ية الغنوص ضارتين الفارس د للح ارس دور العب ان يم آ
ا الكتب   .. المسيحي القسطنطيني، ما المؤلفات     ات التي تجعل العرب      .. م ا النظري م

   ي العقل آاليونانيين واألوروبيين؟قاموا بممارسة التفكير ف
ان أسطوريا وشفه راث العربي آ يالن آل الت ال مع الغ الم من الخي يا يسبح في ع

والسعالي والعنقاء، وقصص عن شخصيات آرتونية ممتعة، آل ما ترآه العرب قبل 
سنة اب وال ات ..الكت عر وحكاي ال   ش فهيةوأمث زول   ،ش وال ن ضيع ل ادت ت رأ(آ ) إق

 آانوا يسمون    لم يكن للعرب قبل القرآن قلم ولم يكونوا يقرأون،        ) لمالذي علم بالق  (و
ي العقل، ومنافسة فالسفة      ألمة األمية، فكيف أسبغ عليها الجابري نعمة التفكير ف        با

ان ن       .اليون دث ع دما تح ه عن كت عن منيا وإن س ذلك ض رف ب سه يعت ابري نف الج
  .الشخصيات الحاضرة بيننا خالل التاريخ العربي

ذ        ، العام والمجرد  بعد هذا التعريف  : (٣٨ ص  يقول إنه ي، التعريف ال ي ، للعقل العرب
، ننتقل اآلن يسمح لنا اآلن برفع المزدوجتين عن هذا المفهوم، مفهوم العقل العربي

قافة ي ثابتا في الثوماذا بق:  من األضواء على مضمونه، فنتساءلإلى القاء ما يمكن
ذ  ة من اهلي(العربي صر الج ى ا) الع ومال ذ (؟ لي ول من اهلي(نق صر الج ذي – )الع  ال

اك إ    –ى حين    نضعه هو اآلخر بين مزدوجين إل        ل،       ألن هن جماعا، ضمنيا على األق
اذا بق   ...ما داخل ذلك العصر    ن الثقافة العربية بدأت في التكون في نقطة         بأ ا   م ي ثابت

ذ       ة (في الثقافة العربية من وم    )الجاهلي د   ؟   إلى الي د يب ا      ق ا وبريئ سؤال وجيه ذا ال . و ه
ر أ ة سؤال غي ه في الحقيق اآر(ن د ين، مضلل)م ى قلب هو ، خصوصا وق سه إل نف
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اآراً  (على أن ما يجعل منه سؤاالً     .  ستفهام االنكاري   بصيغة اال  جواب إذا ما قرئ     )م
تم سؤاال آخر معاآساً                      من ه يخفي ويك ا هو أن ر    وجهة النظر التي نتحرك فيه ، أآث

راً   صراحة وأ  سائد            عمق تعبي در على زعزعة التصور ال الي أق سؤال   . ، وبالت ذا ال ه
وع( و) المقم ا: ه يم ر ف ذ ذا تغي ة من ة العربي ةالجاه( الثقاف وم) لي ى الي ؟ ونحن إل

ة ومن            –ن قارئنا العربي    النشك في أ    نعني الذي يحمل عقال تكون في الثقافة العربي
اني ب                –خاللها وحدها    سؤال الث ذا ال ز وانفعل مع ه د اهت ه مع          ق م تحدث ل صورة ل
سؤال االول ل . ال سؤال األول سؤال مسالم، ب وم(إن ال سؤال )من اني سؤال ، وال الث

ستفز دا م اره، بعي د آث ي  تمت شائنا(، ف ة) أح صاقا  ،الفكري ر الت و أآث ذلك فه  ول
  . بموضوعه، أآثر مساءلة له

ذ        ذا تغير ف   ما ة من ة العربي ة (ي الثقاف ه هو              )الجاهلي وم ؟ سؤال يمكن قراءت  إلى الي
سؤال     ا لل ر مم ه من المشروعية أآث اآلخر بصيغة االستفهام االنكاري وسيكون ل

رة و                األ وم وعنت د  ول ؟ آية ذلك اننا نشعر جميعا بأن امرئ القيس وعمرو بن آلث لبي
  . والنابغة وزهير بن أبي سلمى

والجاحظ ... وابن عباس وعلي بن أبي طالب ومالك وسيبويه والشافعي وابن حنبل  
معي  رد واألص ة .. والمب ن تيمي د واب ي والجني عري والغزال ه ... واألش ن قبل وم

... والفاربي وابن سينا وابن رشد وابن خلدون        ... عودي وابن األثير    الطبري والمس 
ا         دين األفغ اد          ومن بعد هؤالء جمال ال ده ورشيد رضا والعق  والقائمة  ني ومحمد عب

 بهؤالء جميعا يعيشون معنا هنا  أو يقفون هناك أمامنا على خشبة             نشعر.... طويلة  
 .، ولو مرة واحدة الستار فيه بعدبية الذي لم يسدل  ، مسرح الثقافة العر   مسرح واحد 

ذا   ى ه رض عل ن أن يعت اء(وال يمك عورا  )االدع شعر ش ن ي ا، إال م ادقا وجازم  ص
ه، ال يستمع                       ه، ال يتجاوب  مع عندما يقرأ أحد هؤالء، أنه ال يفهمه، ال يتجاوب مع
ه  ر عالم الم غي ه من ع شعر أن ل ي ى األق ه، أو عل ه ومنطق سيغ خطاب ه، ال يست . الي

ن ف يمك ن وآي ك ونح ا أذل اء الثقا جميع م،  بن راءة، والفه تعلم الق ة ن ة العربي ف
ا، وخال ذ طفولتن ع مراحل دراستنا من واالستماع، والخطاب، والمنطق من ل جمي

ا بعضهم        هذه   )أبطال( ين        ... الثقافة الذين ذآرن  من   )العرب   (وإذن فمن من المثقف
ه    أ ، أو عاء بانه من عالم غير عالم هؤالء        يستطيع االد  ه صلة مع أبطال           ن د ل م تع  ل

  )؟)الخالد.. (خشبة المسرح الثقافي العربي
 وحجم ما يستخف  العربي،كشف حجم ما يسكت عنه اإليديلوجي  آالم الجابري هذا ي   

ذ          :سؤاال يقول فيه  إنه يقدم   به مفكر آالجابري،     ة من ماذا بقي ثابتا في الثقافة العربي
ة ( وم؟) الجاهلي سؤال  إلى الي ذا ال ر ه م يعتب اآرًا ث ه م تم سؤاال آخر ( ألن يخفي ويك

سائد                در على زعزعة التصور ال . معاآسا، أآثر صراحة وأعمق تعبيرا، وبالتالي أق
ة   (ماذا تغير في الثقافة العربية منذ       : هو) المقموع(هذا السؤال    وم    ) الجاهلي إلى الي

اني  ويصف  ،)منوم( سؤال مسالم، بل  بأنهثم يصف السؤال األول  ؟   ه السؤال الث  بأن
ي   دا ، ف اره، بعي د آث ستفز تمت شائنا(م صاقا  ) أح ر الت و أآث ذلك فه ة، ول الفكري

  ؟ المشروعية أآثر مما للسؤال األولوسيكون له من ... بموضوعه، أآثر مساءلة له
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دليل على زعمه       ثم   أن امرئ القيس                :  فيقول  يسوق ال ا ب ا نشعر جميع ة ذلك انن آي
  .  وزهير بن أبي سلمىوعمرو بن آلثوم وعنترة ولبيد والنابغة

والجاحظ ... وابن عباس وعلي بن أبي طالب ومالك وسيبويه والشافعي وابن حنبل  
معي  رد واألص ة .. والمب ن تيمي د واب ي والجني عري والغزال ه ... واألش ن قبل وم

... والفاربي وابن سينا وابن رشد وابن خلدون        ... الطبري والمسعودي وابن األثير     
ا     اد والقائمة                ومن بعد هؤالء جم ده ورشيد رضا والعق اني ومحمد عب دين األفغ ل ال

  ....طويلة 
ا يتضح        هنا   ينكشف الجابري ال أقول السطحي آما يصفه أدونيس، بل المتجاهل آم

 التي يعتبر بقاءها آية ومن خالل تقديمه لتلك الرموزمن طرحه للسؤالين السابقين، 
  . على أهمية السؤال الثاني مقارنة باألول

ات العقل        ال راءة مكون جابري يريدنا أن نقفز السؤال األول، ألن اإلجابة عليه تعني ق
  السؤال األولإنه يصفويقها الجابري، ا الحقيقية ال التي يريد تس العربي وتفاعالته 

ؤال   ه س اآر(بأن ل  )م سالم، ب ضلل، م وم(، م ل اال ،)من ذه الجم در   ه تخفافية تخ س
م يج     القاريء السطحي ليأخذه الجابري إلى   ذي ل اني ال ل زاده    سؤاله الث ه، ب ب علي

ه   .عكس ما وصفه الجابري    وأنه  السؤال األول   وعند التأمل يتضح حجم      .ضبابية  إن
ه، وي         ده إياه           سؤال ثوري يهز آيان العربي من أعماق ه التي أفق ه حيويت د إلي ا   اعي  م

ا في     أجل ماذا بقي ثاب    .نه سؤال ضخم واإلجابة عليه أضخم     إ. يسمى بالفكر العربي   ت
  إلى اليوم؟ ) الجاهلية(الثقافة العربية منذ 

ين أن    سؤال تب ذا ال ة له ة العمقي ق م اإلجاب م يب ى   ه ل يء عل اهلي ش صر الج ن الع
الق ه ال يوج،اإلط ى   ألن الم، وحت ه   د شيء سوى الظ ق ألن م يب اهلي ل شعر الج ال

ه   الشعر الجاهلي في نظر   ف .الجاهلية تمثل عمقا عربيًا اليومجاهلي، أو ألن   من نقل
النقاد السابقين والالحقين، بل في نظر المؤدلجين بالعداء لكل ما هو إسالمي             ونظر  

النص اإلسالمي    لم يكن ليبق   ..آأدونيس  إلى اليوم إال الرتباطه التفسيري والبياني ب
سنة( رآن وال ه)الق شعر الجاهلي بقي من أجل توظيف اموس ، فال بعض لغوي  آق ل

سنة رآن وال اني الق ا م التي ،مع ذا هو م ه، ه ى المفسر أو الفقي ستغلق عل د ت نح ق
 البقاء، إذا فالباقي حتى اليوم هو النص اإلسالمي وما يمنحه           الشعر الجاهلي فرصة  

  .  البقاء لغيره من عواملهذا النص
زعم الجابري،            ا ي ا آم ل هو سؤال عميق     السؤال األول ليس مخدرًا وليس منوم  ب

وم        بقي من  يكشف عن تجاهل الجابري لما       ة،     :ذ العصر الجاهلي حتى الي  أين الوثني
ة، أين الفوضى الضاربة داخل آل                  أين وأد البنات، أين       ة، أين األمي ارات القبلي الث

الم الجاهلي، آل ذ         زال تتلى            شبر في الع ل نهار حتى       لك امحى بكلمة واحدة ال ت  لي
ذي خلق      (اليوم   رآن، وبقي           .. )اقرأ باسم ربك ال ة من الق ة بآي ة   ذهبت الجاهلي ت اآلي

  .ربي الثقافية حتى اليومتمثل هوية العالم الع
در على                   را، وأق ر صراحة وأعمق تعبي ره الجابري أآث ذي يعتب أما السؤال الثاني ال

ر   : هو و) المقموع(سؤال ويتعاطف معه بوصفه ال. زعزعة التصور السائد   اذا تغي م
ذ ف ة من ة العربي ة(ي الثقاف وم) الجاهلي ى الي م ؟ إل ابرايبث رين لغ الج ادة المفك ي آع
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ا العربي      : العرب بتضخيم وجهات نظرهم فيقول     نعني  –ونحن النشك في أن قارئن
 قد اهتز وانفعل مع      –الذي يحمل عقال تكون في الثقافة العربية ومن خاللها وحدها           

سؤال االول               ه مع ال م تحدث ل سؤال األول سؤال   . هذا السؤال الثاني بصورة ل إن ال
  .)منوم(مسالم، بل 

ى زعزعة يع در عل را، وأق ر صراحة وأعمق تعبي سؤال أآث ذا ال د الجابري أن ه تق
سائد، وال أدري أي تصور سائ          ه، إن أول     التصور ال سؤال زعزعت ذا ال د استطاع ه

ا      ال  شيء يبدأ بزعزعته هو التصورات السائدة عن آل شيء           نص، أم يتماهى مع ال
ه  اعم  صحة مز    الجابري دليله على    تلك النماذج التي اعتبرها    ة ذلك    :ه وهي قول آي

ر                 د والنابغة وزهي اننا نشعر جميعا بأن امرئ القيس وعمرو بن آلثوم وعنترة ولبي
  . بن أبي سلمى

والجاحظ ... وابن عباس وعلي بن أبي طالب ومالك وسيبويه والشافعي وابن حنبل  
معي  رد واألص ة .. والمب ن تيمي د واب ي والجني عري والغزال ه ... واألش ن قبل وم

... والفاربي وابن سينا وابن رشد وابن خلدون        ... بري والمسعودي وابن األثير     الط
اد والقائمة                     ده ورشيد رضا والعق اني ومحمد عب دين األفغ ومن بعد هؤالء جمال ال

  ....طويلة 
ل  اذج و لنتأم ك النم ماء، إتل المية    األس رى إس ة وأخ ماء جاهلي ا أس ماء  :نه األس

د الدارسون             سماءإنها أ .. تؤيد ما قلته  الجاهلية   ا يؤآ ائهم آم لشعراء فقط، وسر بق
اموس                   ه آق اظ ب ًا، أي االحتف رآن لغوي ة تفسير الق شعر الجاهلي بعملي اط ال هو ارتب

دءا من ت             ل بن أحمد     لغوي ال أآثر، ثم انطلقت تداعيات ذلك االحتفاظ ب دات الخلي قعي
ابعين، وأحد رواة الحديث،              للشعر، ذلك العبقري     ابع الت ة ت غ درجة      من طبق د بل وق

ه             القبول عند نقاد الجرح والتعدي     ة، ومن المسلم ب  أن النحو    ل، وهو رجل نحو ولغ
  .   تأسس من أجل النص القرآني

م          م القاس شعراء، وه وى ال ة س ة الفكري وز الثقافي ن الرم ا م يس فيه ة ل الجاهلي
  .المشترك لشعوب العالم المتقدم والمتخلف

ر ا اتجهنا للقائمة األخرى،  فإذا   ة  غي ا  جد ، ولجاهلي   القرآني  النص ناها أسماًء خلقه
ا ا وفجر طاقاته واله لم شأت و، ول م أصحاب تخصصاتن ت، وه ى عرف دة عل  جدي

  . تعتبر من تداعيات النص اإلسالمي وآثاره التي ال تنتهيمستوى العالم، وهي
نص، وعلي                 فابن عباس صحابي مفسر وفقيه وزعيم سياسي ومجاهد في سبيل ال

ه  سياسي وقائد وومناضل ومجاهد اب الوحي  حد آت بن أبي طالب أ    خليفة راشد وفقي
اض، كوق ديل،   ومال رح والتع اد الج ن نق د م شهور وناق ه م ديث وفقي   راو للح
 بن حنبل أحمد   و  فقيه ومحدث وأصولي بارع وشاعر من شعراء الحكمة،        والشافعي

وير       محدث وفقيه ومفكر عقائدي نال ما     ناقد و  ة التن ، وسجن  يين نال على يد المعتزل
ال  والجاحظ والمبرد واألصمعي  وسيبويه   وجلد على مدى عشر سنوات،      هم من أمث

ة               واألشعري الخليل بن أحمد،   ديين، وابن تيمي انوا علماء عقائ د آ  والغزالي والجني
سفة،     آان موسوعة سلفية حوت علوم عصره       الطبري  و ا من التفسير وانتهاًء بالفل

د   مفسر ومحدث     ر        وال ومؤرخ عظيم،   وناق مؤرخان وعالمان    مسعودي وابن األثي
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وال النص لما قاما بما قاما  فلالفاربي وابن سينا وابن رشدإسالميان مشهوران، أما 
نص،              به، فقد    وابن  آانا في حالة دفاع ال ينقطع عن أي تهمة لهم باالنفصال عن ال
مد  جمال الدين األفغاني ومحرخ وناقد إسالمي، وفي العصر الحديث يبقىؤ مخلدون

  .ن بدرجات متفاوتة قربا وبعدًاآمفكرين إسالمييعبده ورشيد رضا والعقاد 
 حتى أولئك    ؟قبل أن يكون إسالميا    ،ن هؤالء يعتبر نفسه عربياً    فليقل الجابري من مِ   

 الذين آانت أنشطتهم تتمحور حول اللغة نفسها وبحور شعرها وصرفها ونحوها،               
وا    إن الكثير منهم لم يكونوا عرباً     آانوا إسالميين قبل أن يكونوا عربًا، بل         ، بل اعتنق

ل ذلك إسالميين، فسيبويه                  النص اإلسالمي فحولهم ذلك النص إلى عرب، ولكن قب
بل إن الفقهاء أستاذ النحو العربي لم يكن عربيًا، وأشهر الفقهاء أبو حنيفة فارسي، 

   .ن من غير العرب أآثر من أن يحصواوالمحدثي
فة     سمون بفالس ن ي ى م دي،       وحت رب إال الكن ن الع د م نهم أح ن م م يك الم ل اإلس

ل  ارابي القائ اني –فالف ى : (٥٤ – ٢٣ روح المع ف عل طو وق و أن أرس وددت ل
 الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق            القياس الجلي في قوله تعالى قل يحييها الذي       

شأ شيئا                ..عليم ا أول مرة وآل من أن شأ العظام وأحياه الى أن أوال  الخ وهو اهللا تع
ا              شائها وإحياءه ادر على إن قادر على إنشائه وإحيائه ثانيا فيلزم أن اهللا عز وجل ق

   )بقواها ثانيا
ارابي  ينا  الف ن س اراب، واب ن ف ان م ان آ يآ ة  .. افارس ول القائم ن تط رهم مم وغي
إذا فالسؤال األول وآذلك الثاني وآل األسئلة التي يطرحها العلماني العربي      .بذآرهم

اد      تطرح في مع     ر              و ،زل عن الموضوعية والحي ه أن يتجاهل الكثي راد ل اخ ي في من
   . الكثير..ويسكت عن الكثير

ي      ه يعن سكوت عن ذا الم رب أن خوض ه رين الع ن المفك ره م درك آغي ابري ي الج
ه    دث عن ذي يتح ل ال ة العق ن هوي صاح ع ق   اإلف ا وإن نط ال عربي يس عق ه ل ، وأن

    .بحروف عربية
ن ال  ره م درك آغي ابري ي ي   الج ه يعن سكوت عن ذا الم رب أن خوض ه رين الع مفك

، وأن هذا العقل هو من حول جزيرة أمية اإلفصاح عن هوية العقل الذي يتحدث عنه
  .إلى أمة تنقسم إلى نصفين عالم ومتعلم

ذي     ،الجابري يدرك أن خوض هذا المسكوت عنه     ة العقل ال  يعني اإلفصاح عن هوي
اء بعضها د ارس إفن ة تم اوى ،اخل الحي الواحدحول العرب من أم ة تته ى أم  إل

  ..امها اإلمبراطورياتمأ
ذي                    ة العقل ال الجابري يدرك أن خوض هذا المسكوت عنه يعني اإلفصاح عن هوي

ادرا من شتى                ،يتحدث عنه   والذي أوجد في أمة تعيش على هامش التاريخ موجا ه
  .ني نصه القرآني السالتخصصات، وما المنظومات البيانية إال أحد تداعيات

ي      ه يعن سكوت عن ذا الم رب أن خوض ه رين الع ن المفك ره م درك آغي ابري ي الج
ل         ،اإلفصاح عن هوية العقل الذي يتحدث عنه       شاء واإلب  والذي حول العرب رعاء ال

ا       بنوا آالف السفن في بحر اسمه بحر الروم        إلى قادة  ه تمام ا    حتى سيطروا علي ، وم
  .عات العالمزالت سيرهم ونظرياتهم في الحكم تدرس في جام
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ذي                    ة العقل ال الجابري يدرك أن خوض هذا المسكوت عنه يعني اإلفصاح عن هوي
ا من أجل     يتحدث عنه وآيف أقنع األوس والخزرج الذين قاتلوا         بعضا عشرين عام

ه األمور           حصان، و  بعض في أتف ازلوا لرجل من        ،رفض بعضهم أن يخضع ل  أن يتن
ة ريش بالخالف ل ق دينتهم و،أضعف قبائ ي   داخل م اتهم ف ي ممتلك ى أرضهم وف عل

  .ليت عليهم آية الغارأن تسيل قطرة دم واحدة بعد أن ت ودون ،دقائق
ذي                    ة العقل ال الجابري يدرك أن خوض هذا المسكوت عنه يعني اإلفصاح عن هوي

ر إلى              ،يتحدث عنه  بط والبرب روم والق ل ال مسلمين يمارسون     والذي استطاع تحوي
   .ليوم يحملون فكر اإلسالم وعقيدته اليومنشره والتبشير به، وأبناؤهم ا

ذي                    ة العقل ال الجابري يدرك أن خوض هذا المسكوت عنه يعني اإلفصاح عن هوي
ل إلى   عرب، ، بل إلى  لم يكتف بتحويل غير العرب إلى مسلمين ، وأنه   يتحدث عنه   ب

دعوا    هل فعلوه   ..أساتذة العربية والحديث والفقه والتفسير وشتى التخصصات       ا وأب
  . تحت تهديد السالح أم عشقا للكتاب والسنةافيه

ذي                    ة العقل ال الجابري يدرك أن خوض هذا المسكوت عنه يعني اإلفصاح عن هوي
م   ه ل ه، وأن دث عن ات    يتح ل صهر اللهج رب، ب ى ع رب إل ر الع ل غي ف بتحوي يكت

ة                 ة األخرى متحول العربية في لغته، لتتحول إلى اللغة الرسمية وتذبل اللغات العربي
  .عاميةإلى 

ذي                    ة العقل ال الجابري يدرك أن خوض هذا المسكوت عنه يعني اإلفصاح عن هوي
شعر            وا يعرفون سوى بال م يكون ذين ل يتحدث عنه، وأنه الذي حول هؤالء العرب ال

ى  ة، إل دعي والخطاب ه مب الم، آالمحدث والفقي ى مستوى الع دة عل تخصصات جدي
  .ضيوالمفسر والنحوي والفرائ

ذي                الجابري يدرك أن     ة العقل ال خوض هذا المسكوت عنه يعني اإلفصاح عن هوي
د العرب دون                  اقتباس من    يتحدث عنه، وأنه هو أستاذ التخصصات التي نشأت عن

د أو  ازي      أح سير والمغ اريخ وال سنة، آالت رآن وال وى الق د س صال بأح ه ات  والفق
  . وعلم الجرح والتعديلوالتفسير والحديث

ذي              الجابري يدرك أن خوض هذا المسك      ة العقل ال وت عنه يعني اإلفصاح عن هوي
م الجرح                    ه، فعل يتحدث عنه، وأنه الذي أوجد علما ال يوجد ولم يوجد في أي أمة قبل

ين             والتعديل   ا نقي اظ بهم  حتى  الذي نشأ من نصوص القرآن والسنة مكن من االحتف
  .اليوم

ة العقل ا                  ذي  الجابري يدرك أن خوض هذا المسكوت عنه يعني اإلفصاح عن هوي ل
ة           الذي يتحدث عنه، وأنه العقل    راءة إيديلوجي ه ق داعت من قراءت  مذاهب وفرق     : ت

ن قراءة  ، والذي يدعي أنه يقرأ النصي     عقائدية، ومنها ما يسمى بالفكر العربي نفسه      
         . أدونيسال على مثال سابق آما يبشر

ذ     رب أن خوض ه رين الع ن المفك ره م درك آغي ابري ي را فالج يس آخ را ول ا وأخي
ه             ذي يتحدث عن ة التي       المسكوت عنه يعني اإلفصاح عن هوية العقل ال ، تلك الهوي

رأه عن تعريف العقل       نسف ما   ست د استنساخه    ،ق سنة       ويري رآن وال ه   على الق  :وأن
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ذي تكون وتشكل داخل الثقا         ا( ة   لعقل ال ة العربي ذي عمل هو          ، في    ف نفس الوقت ال
  )عادة انتاجهانفسه على إنتاجها وإ

ا هو       أنتجه العرب    عربياً د عقالً الجابري يري  اييس يبتكره شريا    ، وبمق د منتجا ب  يري
ذا المأرب          . ليمارس تنظيراته عليه  في مخيلته     ،وهذا النص القرآني ال يسعفه في ه

رآن           الت والتاريخ والحاضر والعلم التجريبي    ل الق الم العربي قب  ال  :سعفه في ذلك، الع
ضارات و    ات والح ين اإلمبراطوري ه ب يء، تائ و  ش دح أو تهج ة تم سفات، أم الفل

م             ل آ ة، ب راءة وال آتاب ادة وال ق ة وال قي ا، ال دول نفسها، وتتسول على أبواب غيره
هائل من الخرافات واألساطير واألصنام والثارات والهجاء والفخر الذي ال طائل من   

   .ورائه، آما هم العرب اليوم
تكون وتشكل    ( عربي    ، وأي عقل    بهذه المواصفات    أمة شيء يمكن أن تنتجه     فأي  

ا وإعادة إ            داخل هذه ال   ا ثقافة العربية وعمل هو نفسه على إنتاجه ؟ ال شيء    )نتاجه
راء ا  . سوى اله ه سوى بقاي ق من م يتب ات ول ى ماضيها م صائد،حت ذه ق ى ه  وحت

   . لوال نزول القرآنىتبقتكن لالقصائد لم 
أة زال   ..فج أة زل ات   فج نام والخراف ك األص دمر تل ـ .. ي صف ب ي  ال(ويع ل العرب عق

سنة   . .زلزال مفاجيء لم تعرفه العرب من قبل   ) الحقيقي فجأة ينزل القرآن وتنطق ال
ي      العربفإذا   ل بعلمهم       أآبر دولة في العالم، ل سانيتهم   و حضرهم  وت س بجيشهم، ب إن

 ورحمتهم، وإذا األمم الساخرة منهم المستعبدة لبعضهم تذوب في عقيدتهم، فتغيرها
دة، ك العقي رةتل ذوب م ثلهم،   فت ا م صبح عرب رآنهم وت ة ق ى  أخرى بلغ وتتحول إل

ما تبدأ التفلت منه، أمة     امبراطوريات تقوى آلما اتخذت القرآن منهاجا، وتسقط عند       
رآن،                      اق التي رسمها الق ا آانت باتجاه اآلف ا األمم آلم تقوى ويشتد عودها وتهابه

ذا      ال يريد ا  الجابري   ..وتضعف وتتهاوى آلما انحرفت عن تلك اآلفاق       لخوض في ه
ه  هو لب العقل الذي يتناوله وطاقته سر إبداعه ومصدر وهجه،      الموضوع الذي    ألن

سيعرض بحثه النتقاد المثقفين العرب الذين لن يسمحوا بتسميته بعد اليوم بالمفكر، 
بل سيلقى في زنزانة الماضوية والظالمية والسلفوية وهو الذي عاش عمره مبشرا 

  . ومفكرا عربيًا
ة، ذلك العقل       " حرب " وال أقول آما يقول       – بحسن نية    –تطف  ولذا اخ  ة تكتيكي بني

  " عصر التدوين"وأعاره لعصر التداعيات 
اء  وقبل أن أختم أود      ه          ب  االحتف ذي يقول في ال الجابري ال إن األداة التي نحفر      ( :مث

ا           – الفأس مثال    –األرض بها    ا، من فاعليته . الحفر :  تستمد هويتها ، ولنقل ماهيته
ا وأيضا من أسلوب                   ول ة ترآيبه ا وطريق كنها تستمد قدرتها على الحفر من اجزائه

   )؟)العقل(أو ) الفكر(سواء سميناها ) أداة التفكير(أفال ينطبق هذا على ... استعمالها
وم       العرب وما زال   تي غير هل األداة الت  .. وأنا أسأل بدوري   رهم حتى الي   هي  ،ت تغي

ثالث      ة ال ورت      ،تلك المنظومات المعرفي ا يسميه، أم           التي تبل دوين آم في عصر الت
ة؟ ات الجاهلي سنة  أمالمعلق رآن وال ي   الق ؤثران األوالن ف ا الم زاالن هم ذان ال ي الل

ل من الغرب       ، ليس من العرب فقط     ..ا آل يوم أتباع   العقل العربي، واللذان يكسبان     ب
ا   أو سلطة، ودون إآراه أو تهديد أو غزو،     والشرق، ا يع نون القمع   فالمبشرون بهم
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ة،            ة العربي سلطات العلماني ل ال  مع تواطؤ من الحكومات         والتهميش والعزل من قب
سلم،    ي وم ل عرب و آ ا ه د م ة ض ة المؤدلج اب   الغربي دث للكت ا يح و عكس م  وه

اني،     ودعم هائلين هائلة  بموارد  ى  فهذا األخير يحظ   ..المقدس  حيث    في الغرب العلم
ارات       و الملي ارات تل م أن            في سبيل ا     تضخ الملي ه، ويكفي أن نعل  جماعات لتبشير ب

دت  صيرية رص ام  تن ي ع ن  ٢٠٠٥ ف ر م ار دوال٣٦٠ أآث اب   ملي شير بالكت ر للتب
ر  في ذلك العام  ) السعودية(ميزانية أغنى دولة عربية     ، وهو مبلغ يعادل     المقدس أآث

ا              خمس مرات من   ل ال يوجد مسيحي واحد          ،، ومع ذلك ال يوجد قس أو حتى باب  ب
ك الكت حي ظ ذل دسابف ين   المق رآن المالي ظ الق ا يحف ة  ، بينم رب باللغ ر الع ن غي م

   ؟هيك عن العربالعربية، نا
 ، أم الشعر الجاهلي ،المنظومات الثالث  ما خلق ويعيد خلق العقل العربي هو تلك          هل

ة تجريبي بعد بحوث ودراسات    أم القرآن والسنة اللذان يدهشان علماء العالم          ة عميق
ر         فال يجدون بد  .. ومضنية اب غي ه آت راف بأن وحى،        ًا من االعت ه وحي ي  بشري وأن

 بالغة الدقة، وأن  والكون وجسد اإلنسان الطبوأن المعلومات التي جاء بها متناولة
اره عن             ة على صحة أخب ا أدل آياته آانت تتضمن تلك المعلومات لتكون من خالله

يمه وتشريعاته من   التوحيد والبعث والنشور والجنة والنار، ودليال آخر على أن تعال         
 ويبقى اإلنسان   ،عند اهللا، لتنجلي الصورة من جديد، ويذوب الطالء وترفع األقنعة        

ال أحد يملك  :  في تزييفها والصراخ بها أمام حقيقة طالما بح صوت العلماني العربي      
  .. الحقيقة
ذه يه ي     ه اني الغرب شفها العلم ي آ ة الت ه وغو  الحقيق ه ومعامل اته بمختبرات اص

اني العربي أن يشطبها              ومرآباته وصواريخه د العلم  ووآاالته الفضائية، والتي يري
ي رأس صاحبه  و يفل ا ه ةبينم ي غاب ع  ف ف والقم سل والتخل ي  الك ذفنا  الت د ق يري

ذي                   هكذا و  ، فيها ومحاصرتنا ه حجة أستاذه الغربي ال يال يدحض ب دم دل دون أن يق
د      طموح بات  ووضع أجهزة على المريخ، وهو       ،مشى على القمر   ا بع جاه الشمس وم

شمس ة  .ال ن مقارن ل يمك سانه ي اإلن ز  الغرب ل إ  المنج ي آ اني عرب ه بعلم نجازات
  ؟ أومعتقلديوان شعر أورواية خليعة

شكل          ا زال ي رهم وم رهم  القرآن شكل العرب وغي شريا لم          هم ويغي ا ب ان آتاب و آ ا ، ول
د          .فعل ذلك حتى لو انتسب هللا زورا       ة     ولو آان آتابا بشريا لما أقنع بع ألف وأربعمائ

بوآاي ومارشال جونسون لم التجريبي أمثال البروفسيور آيث مور وعام مراجع الع
ث     ة تنبع ة تجريبي ات علمي تح ملف دأوا بف شرات ب رين، وع ات آخ رآن  ومئ ن الق  م

  .ت اختراع من النصين اإلسالميينوالسنة، وتحصل على براءا
ال         وم هم رواد   آان القرآن والسنة يفعالن ذلك بأناس        إذا   م الحديث، ومث راجع العل

ا فعال                الشعوب في التطور المادي والنهضة العلمية، وإذا آان القرآن والسنة فعال م
رهم   رب وغي ي الع وم  ف ى الي ازاال حت ا ال ا وإذا آان، وم دان معتنقيهم ى   يعي وم إل ي

م د العل صدارة في مقاع ة،ال ات النزيه أي والبرلمان   فوضى تكمن في الدراسات ف
اث إذا تجاوزتهما وتناولت تداعياتهما فقط، وأي إيديلوجية توجه أولئك           نقدية للتر ال

   !وظف باتجاه آراء مسبقة في رؤوسهم؟ وهم يمارسون انتقائية ت العربالمفكرين
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   المعاصرخصوصية العقل العربي

داول   التمجيدي   ال بالمعنى اإليديلوجي   .. ال شك   خصوصية  الحديث للعقل العربي    المت
ة عن     والناشئة بصورة مفاج     ،ظهوره، بل في عملية     ت الشعارات والمحاط بالهاال  ئ

تميزه عن جميع العقول في    وهي خصوصية     مع تراثه،  طريق افتعال معرآة وهمية   
ا             ا تجاوزا آلي د    العالم أجمع، ففي حين تجاوزت آل العقول تراثه  وفحص   دراسة  بع

  جسر للمستقبل،     إلى  – آما يقول الجابري       –، محولة إياه إلى تاريخ وليس       يندقيق
ه                ب هذا التخلي     حيث يتمثل  د، وقطع الصلة بين احف والمعاب حصره في جدران المت

تج      ى من ل األخالق إل م تحوي د أن ت ي، بع ى األخالق ل وحت ادي، ب ز الم ين المنج وب
م تجاوز واقتصادي،  ة في حين ت ة والكنفوشية والمسيحيةالثقاف االبوذي  ، وتراثه
ة  من طريق النهض     جميعا وإزاحتها ا   ة المادي ل معوق ا تمث ام أ ، ألنه ا   و القي بتحويره

ذي   لفكر الغربي و    وهو ما يعتبر منجزا ل     التقدم المادي،     لمصلحة لكي توظف  أثر  ال ت
  .به الفكرين األبرز الهندوسي والبوذي، بعد معالجة علمية تجريبية للتراث

شرقي، بينما يتم آل ذلك      مسار   في األمور جري  ت في العالم الغربي، والمتقدم من ال
ل واإلسالمي،   مختلف تماما و معاآس ا يسمى بالنخب     ف في العالم العربي، ب  تبرع م
وهم اإلشكاليات    لصراعاافتعال   ب ةالعربي ه الحرب   وت  مباشرة ودون هوادة   ، وإعالن

د     ،مع التراث  ي، وهو               ، والتراث اإلسالمي بالتحدي ا يسمى بالعقل العرب ه م تج عن ن
 في حال أقوى مما هي عليه اآلن  العربيةاإلسالمية  مع آون الدولعقل نشأ متزامنا

دا ر ج ا بكثي ا حوله ة بم ان    مقارن صين والياب دول آال سبة ل ة بالن ت متقدم ل آان ، ب
دول العظمى     آانت  مثال الدولة اإلسالمية العثمانية   والهند، ف  وآوريا  تصنف ضمن ال

لم تكن  وا،  أوروب ينهض في    ر العلمي الذي بدأ   ، وآانت منسجمة مع التطو    في زمنها 
 وإن آانت  تقدم التقني والعلمي على اإلطالق،   الدولة اإلسالمية تعيش ممانعة مع ال  

ة              بدأت في االنحراف عن النصين،     ات الياباني  ولعل من الشواهد على ذلك تلك البعث
ذاك              دول اإلسالمية آن تعلم في ال ا ومصر على      ، إلى  التي آانت ترسل لل  سبيل    ترآي

زمن رن من ال ل ق ال قب يالمث ل العرب شكل العق ذا ت ة، ل ى خلفي اقض عل ز بالتن   تتمي
  :والنزاهةقصها الكثير من العمق ينو

ة آمستعمر    الإسقاط الدولة اإلسالمية    التبشير ب تولى مهمة   : من ناحية العمق   عثماني
ه   –لعالم عربي   اون مع المستعمر    - ال وجود سابق ل ل العدو     وذلك بالتع ذي يمث  ال

  .التاريخي لألمة
انيون العرب        :لتناقضمن حيث ا   ة شرسة مارسها العلم يتضح في شن حرب ثقافي

ي       الم العرب ربط الع ذي ي سر ال يم الج ل(لتحط ة   ) المتخي المي والدول الم اإلس بالع
 ).القرآن والسنة(هذا الجسر هو بالطبع التراث اإلسالمي، وبالتحديد قلبه . العثمانية

 رجال دين وال محاآم تفتيش، فقد تم وبما أن األمة اإلسالمية لم يكن فيها آنيسة وال
 . مباشرةتلفيق تهم التخلف للقرآن والسنة

ا     النزاهة  كانت  ف :من ناحية النزاهة  أما   د م ة       أبع د  يكون عن هذه العقلي  تفرغت   ، فق
سيحي     راث الم ا عن الت الم، وتغاضت تمام ة اإلس ة بأم ا التاريخي يم روابطه لتحط
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ة      ) تاذاألس(مجاملة للمستعمر الغربي الذي يمثل       الذي لقنها العلمانية تلقينا، ومجامل
ة            ق النضال اليهود  لرفا اد والعلماني والمسيحيين العرب، مع أن الموضوعية والحي

ان         ا آ اني العربي مهم ا للعلم ل إرث الحقيقية آانت تقتضي أن يجمع التراث الذي يمث
لم يحدث شيء   لكن   . وبحياد علمي تام   ، نقدا علميًا دون تحيز     جميعا انتماؤه، ثم ينقد  

التناقض  (:من ذلك، وبما أن العلمانية العربية قد نهضت على تلك القواعد المهترئة 
ا   نشأ العالم العربي  ) وعدم النزاهة واالفتقار للعمق    شأ العقل العربي      ..  عليها جميع ن

ام، وال عن الوقوف أيضاً        العربي عاجزين ال عن التق       والعالم ل عن   ،دم نحو األم  ب
  .التراجع للخلف آما أشار الجابريإيقاف التخلف و

سياسية                     ُأ نجز العقل العربي بتواطؤ تلك النخب المؤدلجة والمسيسة مع النخب ال
 وال ،وهي عملية سياسية ، وال المخترعة والمكتشفةالغربية المستعمرة، ال المبدعة

ى   سابها عل ن ح ري،  يمك ي والفك ل العقل ي   العم ا أن العرب لآم ن ةسا انتك يمث  ع
ةالعلماني سلطة ة الحقيقي ن ال ه م د تمكن ث ، بع صل  حي ا  –تن ا منه ذ أن  –عملي من

سنة   (إلسالمي  اآتشف أن العلم التجريبي الحديث يقف إلى صف النص ا           رآن وال الق
د أن    ، فصار إقصائيا إلى درجة ال تطاق        ،وهي صدمة أفقدته صوابه   ،  )الصحيحة  بع

 المدعومة بالعلم التجريبي     لثوابت اإلسالمية ل العربية   أدرك استحالة نسف علمانيته   
الم            الحديث، مماجعل العلماني العربي مجرد ظاهرة صوتية متورمة باالدعائية والتع

ر ى    ،والتنظي ا يتخل ضربه، وسرعان م ال ي د أول مث ا ينكشف عن ذي سرعان م  ال
  .الناس عنه عندما يتحول إلى واقع سياسي أو اقتصادي

  
  لم يظهر فيلسوف عربيلم

 القرآن أثر عدم ظهور فيلسوف عربي حقيقي، ويتناسون حقيقة اء عنيثرثر البسط
زول      ) اإلسالمي حقيقة ( في تشكيل العقل العربي       العميقة والسنة هذا األثر امتد منذ ن
 رغم  لم يظهر في العالم العربي واإلسالمي فيلسوف واحد،      ، حيث    حتى اليوم  القرآن

ل  م الهائ ذا الك ن ه ديثا، م ديما وح سفة ق انوا متفلل ال فكدارسي الفل رب آ سفة الع
ا               ة يصعب الوصول إليه ان     ،توفيقيين، نظرا ألن الفلسفة بحث دائم عن حقيق ا آ  آم

ديم                األمر في أوروبا قبل الكتاب المقدس، وقد فشل الكتاب المقدس بأساطيره في تق
نظرا ألنه ال حقيقة في     من جديد،   هذه الحقيقة، مما جعل الغرب حقال خصبا للفلسفة         

ي،     سوى الغرب د ترآزت في التعاطي مع       ما يدعمه العلم التجريب ة ق  أي أن الحقيق
دم المادي في الغرب            ينفب المادة، ا يتخذ التق ، نجد  ا وسريع  مذهال ا تصاعدي شكال م

ذي        عندهم تخبطا في النظريات النفسية والتربوية واالجتماعية      ، أنتج ذلك الخواء ال
ة ال         اب العرب            يعيشه الغرب اليوم، وما تلك القيم الغربي ا بعض الكت تي يتحدث عنه

يم ال تنبع                      يم الصدق والنظام واالنضباط، تلك الق المندهشين بكل ما في الغرب، آق
من اإليمان بها دينيا أو فكريا، بل هي أثر لتطبيق النظام بشكل حاسم وحازم من قبل 

ع،   ى الجمي سياسي عل ام ال ه،  النظ ة بحت ة مادي ي عملي س الفوضى   وه و عك  وه
ضاربة  ه،   ال ي بزمام اني العرب سك العلم ذي يم ي ال ا العرب ي عالمن رآن لف وم الق يق

سوء اإلدارة       را ل ضنية لنظ ة م ي محاول اك، وه ا وهن اثر هن ا تن ة م سنة بلملم وال
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ة التي             .العلمانية لمفاصل الحياة العربية    دم الحقيق م التجريبي يق القرآن بشهادة العل
ل   يريد العلماني العربي انتزاعها وإلغاءها بإن      ، شائية بليدة، ولغة ساخرة من آل جمي

صورة التقليدي المي إال بال ي اإلس الم العرب ي الع سوف ف ر فيل ن يظه ذلك فل ة ول
فكر العربي هي    الحلول الفكرية التي يقدمها الم    الرشدية أو السينوية التوفيقية، ألن      

راث    ع الت ا م كاليات يتوهمه سها    إلش كاليات نف تيراد اإلش ستوجب اس ا ي ن ، مم  م
ا         ، أي أنه أيضا يظل بمعزل عن الوا       طنهاموا قع الذي يزعم  التصدي إلشكالياته، آم

 :أن من اسباب استحالة والدة فيلسوف عربي
ردد شعار             أن   - ين      (العلماني العربي ظل طوال القرن العشرين ي الصراع الحتمي ب

دعم                 ) العلم والنص اإلسالمي   ال واحد ي ديم مث ذا القرن في تق  لكنه لم ينجح طوال ه
اني                      دعم من العلم أتي ال شعار ي ذا ال ره ه ذي يثي ذلك الشعار، وأثناء هذا الضجيج ال

  .التجريبي الغربي للنص اإلسالمي ال لذلك الشعار
 وما زال يتناسل في       التي نشهدها اليوم،   أن العلماني العربي ولد في هذه الظروف       -

ه ال     لعقلي،او ف سياسية بعيدة آل البعد عن التعاطي الفكري        ظرو  وهي مثلها،  بل إن
ل هذه الظروف             دام المستعمر تمأل             ،يمكن أن يتناسل إال في مث ا أق  التي تكون فيه

ا         ة نشأت       : محيطه، وهذا ليس تخوينا، إنما تجلية لحقيقة مؤداه ة العربي أن العلماني
شأ من أعماق األمة                  بعد ألف وثالثمائة عام من االستمرارية اإلسالمية، لكنها لم تن

ة واإلس شئت   العربي ل أن ة، ب ة وضرورات مرحلي ات مرحل ة لمتطلب المية، أو نتيج
ي            سد ف ارج يتج ذا الخ ت، ه م تنب ا ول ت غرس م غرس ا، ث ن خارجه رت م وترع
ا اقتربت                   ه ينشط آلم اني أن المستعمر والغازي، ومما يالحظ على هذا التوجه العلم

القبول              افي  بوارج المستعمر، وهي ظاهرة محيرة تؤآد أن هذا الفكر ال يحضى ب  الك
مية       سات الرس ة المؤس ي آاف اغي ف وره الط م ظه ة، رغ واء الطبيعي ي األج ف

ه ليس                )اإلعالمية منها خاصة  ( ، وهذا ما يفسر حقيقة ما يسمى بالعقل العربي وأن
ر اإلسالمي،                 عربيا   ا عن غي آما وصفه الجابري وبناه وآونه، فهو ال يتحدث مطلق

دم حضوٍر ألي من ال  ساؤل حول ع ر الت ا يثي م مم ودي، رغ راث المسيحي واليه ت
 .اآليات واألحاديث التي التحصى، والتي تتناول الثقافتين والموقف منهما

ي أن - ل العرب سمى بالعق ا ي ة م ت لتجلي ي تم ات الت ن ، الدراس زل ع ت بمع  تم
سانية             ع تمت بمعزل عن ال       ..الموضوعية وم اإلن ي، لتعوم في بحور العل م التجريب ل
 .م النفس واالجتماع وغيرها الفلسفة وعل..المتالطمة

م  أن  - زل عن العل ي تمت بمع ل العرب سمى بالعق ا ي ة م ي تمت لتجلي الدراسات الت
ف            قاط المزي ى إس ادر عل د الق م الوحي ه العل ع أن ه، م ام ل ل ت ي، وبتجاه التجريب

 .والتشكيك بالثوابت المختلقة
ا يسمى بالعقل العربي آانت انتقائي          - ة م ة تستدعي من   الدراسات التي تمت لتجلي

ا          وتقصي منه ما تخشى أن يسبب      ،التراث ما تريد   ا أو وظيفي   حرجا سياسيا أو مادي
 .لها

ر اإلسالمي  - ل العربي تهمش غي ا يسمى بالعق ة م ، ال الدراسات التي تمت لتجلي
ا ل       ل تجنب ذي   رد فعل اآلخر      إقصاءا ب دفق    على استمرارية     تحرص  الحاضن، وال  ت
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ة  ة والمعنوي سباتها المادي همكت د    ، من و زي يس وأب ون وأدون اذج أرآ ي نم ل ف  ولع
 .أوضح مثال

سفة              ذور الفل ه ب ه أوال أن  ،إذا فإذا أراد العلماني العربي أن يوجد حقال تنبت في  فعلي
ا        ،ينجح في إسقاط القرآن والسنة والقضاء عليهما        آما نجح العلماني الغربي، ال آم

سخرية ر لل شكل مثي اني العربي مع دون ذلك ستظل معا. فشل أرآون وب اة العلم ن
  . نفسه ومع أمته، وسيظل في معاناة ال تنقطع وممارسة ال نهائية مع نفي الذات

  
  عن أي عقل يتحدث الجابري

، )العقل العربي   ( ال يتحدث عن العقل العربي، بل عن عقل إسالمي سماه                الجابري
ين   سبق تب الل م ن خ ته    أن اوم ي دراس ائبين ف ر الغ و أآث ي ه ل العرب م ، لعق ورغ

، إال أن وقياس الغائب على الشاهدالحديث الكثير عن العربي والصحراء واالنفصال 
ر          . الجابري لم يفلح في تقديم أي عقل عربي        وانشغل عن ذاك بفحص أدوات التفكي

داعيات    رد ت ي هي مج ة اإلسالمية، والت روع الثقاف ي ف ي ف اج المعرف ات االنت وآلي
ا يق  ان آم و وإن آ سنة، وه رآن وال نص (ول حرب للق د ال د من (: )١١٧نق إذ يفي

ستخدم هذه األشكال  ه ال ي ة عصرية، فإن اهج نقدي ة ويتسلح بمن ات الحديث العقالني
ا بالعمل على  ل هو يحسن توظيفه ا استخدمها أصحابها، ب ة آم واألدوات المعرفي

 الذي هو هنا فروع ،تكييفها وإعادة انتاجها في معرض اشتغاله على موضوع بحثه
ا    الثقاف  نجح في أقلمته ه ي ة، أي أن ة والمعرفي ا العلمي ة االسالمية وميادينه ة العربي

ًا،                   د الفكر في آن مع وتعريبها وعلى نحو يتيح له المساهمة في تحديث اللغة وتجدي
  )آما ينم عن ذلك خطابه

ة               ه هو فروع الثقاف إذا فكما صرح حرب فموضوع اشتغال الجابري وموضوع بحث
الجابري يتجه نحو الفروع، فيكون    .يادينها العلمية والمعرفية العربية االسالمية وم  

ل اإلس   والمتشكل  ،العقل العربي  تشكل   بداياتتلك   تجاهل بممارسته    قد آالف الم ب  قب
ان خليطا من     حيث  السنوات،   د    آ ا التوحي ات   و  بقاي ساحقة   في  –الوثني ة ال  – الغالبي

اك،           ا وهن وثني ال يشعر        وينتظم داخله اليهودي والمسيحي والمجوسي هن ان ال  وآ
وثني         عليه) الكتابي(بأي ميزة أو تفوق لآلخر       ، بل إن هذا الكتابي فشل في جذب ال

شقيه            ابي ب م يكن   رغم مئات السنوات من االختالط، وأعزو ذلك إلى أن العقل الكت ل
ه شير ب ره والتب همسكونا برسالية فك ان ..  خاصة في الجانب اليهودي من ى آ عل

دة            مأخوذا بحال العكس   ا أشغله     ة من الترقب والتوجس واالنتظار لرسالة جدي ، مم
وحي                     د أن ظهر اإلسالم، واتضح أن ال ه وبع عن ممارسة التبشير بشكل جاد، لكن

وراة    – )مكة(القادم من بالد العرب، وبالتحديد من جبال فاران      م  – آما هو في الت  ل
دها     ليس من بن    ووأن حامله عربي    يكن امتدادا يهوديا وال مسيحيا،       ي إسرائيل، عن

داده شاره وامت شير لوقف انت شط التب م .ن سؤال األه أتي ال ا ي وحي : وهن ان ال إذا آ
  ؟)العقل العربي(ى بـمعربي اللغة، والنبي عربي األصل والمنشأ واللغة، فلم ال يس

ة و           ا ال  واإلجابة هي أن العربية آانت مجرد وعاء ال بني ر،   ، آانت وعاءً    تكوين  ال أآث
االنقراض         البل يمكنني    دأ ب رآن، ف      قول أن العقل العربي ب زل الق وم ن زول النص    ي بن
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ر   ،القرآني انسحبت اليهودية من أمامه     ايزت    باحثة عن نبي يهودي غي ي، وتم  عرب
الم      ة اإلس ت راي ضواء تح ين االن صرانية ب ه   ،الن داء ل ة الع ل راي ة أو حم   ملتحق

ي  ر العرب سيحي غي اني(بالم ا ).الروم ن م م لك م– ت و األه و  –  وه اث  ه اجتث
ة واألسطورة  الوثنية و:  الفكريةمرتكزات العقل العربي     دأ عمل الخراف ة  ، لتب إعادة  ي

  : ، فمثالعالقة اإلنسان باهللا والكون والحياةتشكيل خلق و
  الصفات البشرية عن اهللا آالزوجة        يد التوحيد نقيا وتم نفي     أع :في الشأن العقدي   -

  ...ت والوالدةنواالبن والب
سنة،         محرمة  آلها  جعل العبادة  :انب العبادي في الج  -  ما لم يكن مصدرها الكتاب وال

سخ      اظ بالن ادات، واالحتف اء العب ى نق اء عل وة لإلبق ة الق ياج بالغ شئت س ذلك أن وب
 .األصلية لكل عبادة آنتيجة لالحتفاظ بالنسخة األصلية للقرآن والسنة

ليبتكر ويبدع ويعمر ويصنع       أطلق يد اإلنسان في هذا الكون        :في الجانب الدنيوي   -
شف رع ويكت ون  ،ويخت ه الك رت وج ي غي دة الت ن   تحت القاع ا م ت أوروب ، وأطلق

لم     ه وس ي صلى اهللا علي ا النب ي قاله دة الت ك القاع ا، تل أمور   (:ظلمته م ب تم أعل أن
اآم سفة )دني دى الفل را ل ان محتق ذي آ م التجريبي ال ى العل ات التي تحث عل  وباآلي

 .تي آان محتقرا فيها عند الجاهلية والمسيحيةنفسها ال بالدرجة ،اليونانية
المحكوم،           :في الشأن السياسي   -  أصبح في جزيرة العرب دولة تنظم عالقة الحاآم ب

م في  ، وحق المحكو    بالطريقة التي ترتأيها األمة     وتبين حق األمة في تولية حاآمها     
سياسي ا       شكل ال ار ال ة اختي رك لألم ال وت ت الم سط وبي دل والق اره،  الع ذي تخت ل

ة                 لالحتساب على الحاآم والمحكوم معا، آم خط لها خطوطا عريضة وبالغة المرون
داخل     ،في سياساتها الداخلية والخارجية     آما أسس الستقالل القضاء ونزاهته من ال
  .والخارج، عقيدة ورقابة واستقالال

صادي   - شأن االقت ي ال نص :ف ق ال صاد  خل ة   ا اقت ه اإلباح ل في را األص دح  د، وح
ا   ور منه ي  المحظ يقة، وه دوائر ض اس    ب تغالل الن ى اس ؤدي إل ي ت امالت الت التع

ة                والتالعب بمقدراتهم المعيشية     امالت التي تؤدي إلى خلخل ا حظر التع ا، آم آالرب
رر،    ار والغ صاد آالقم ع واالقت اء،المجتم ش،   والبغ ر،   والغ صاد الح ق االقت وأطل

ى تماسك الم افظ عل صاديا يح ا اقت صاديا وأوجد توازن ا وسلوآيا واقت جتمع أخالقي
 .بالزآاة والكفارات األوقاف

فال فضل لعربي     أطلق مفهوم المساواة من حيث المبدأ،        :وفي الجانب االجتماعي   -
على أعجمي وال لعجمي على عربي وال ألسود على أحمر وال ألحمر على أسود إال                

راد األسرة وتنظ             و ،بالتقوى ين أف ة ب اك ترتيب للعالق راد    صار هن ين أف ة ب يم للعالق
وتكافل ال حدود   المجتمع، وحقوق الجار والصديق والمواطن المسلم وغير المسلم،         

اة  ر عن طريق الزآ ل بالقضاء على الفق راد المجتمع، وإيجاد نظام آفي ين أف ه ب ل
 وإبطال لعادات وجرائم الوأد والثأر والسلب والنهب وإيجاد نظام عقابي           والكفارات،

ذلك، وت وال الشخصية  صارم ل ق لألح ام دقي ق نظ الزواج والطالقطبي سبآ   والن
 .واإلرث وحق الجار والطريق وحق الحيوان والنبات والبيئة



 ٤٨٩

المواطنين المسلمين     ( :أيضافي الجانب االجتماعي    - ا يتعلق ب تحولت  ) خاصة فيم
  وجميال ا دقيق ا توزيع وتنظيم رائع للوقت والحياة، أوجد النص     الحياة إلى نظام دقيق     

 فهناك ، ما زال قائما حتى اليومللوقت قبل اختراع الساعة منذ نزول الوحي بالصالة
ي    ر وه اعات الفج ي س ا –نهوض ف ات – علمي ضل األوق حيًا أف شاط   ص دء الن  لب

ازل حتى صالة العصر،        الحرآي اليومي، وهناك وقت الظهر وهو وقت العودة          للمن
م االنط شمسث ى غروب ال اودة المناشط حت ى صالق لمع م وقت خفيف حت الة ، ث

، فاصبحت مواعيد الناس     ما لم يشغل المرء شيء هام      العشاء، وبعدها الخلود للنوم   
دقيقة، وأوقات أنشطتهم التجارية والعلمية منظمة، وارتباط هذه األوقات بالصلوات          

ففي الوقت الذي آانت المسيحية    :الخمس أدى إلى أمر هام للغاية في حياة اإلنسان    
اً    ى المسيح بالتبذل واتساخ األجساد والثياب     تتقرب إل  ان العرب      أشهرا وأعوام ، وآ

ام دون أن      أو يعيرونها اهتماماً   ال يلقون للنظافة باالً    ه الع ، حتى أن أحدهم ليمر علي
اليزال هو  حتى اليوم، و، جاء النص اإلسالمي ليخلق أنظف مجتمع في العالميغتسل

نص،   ن ال سلم م رب الم ا اقت صالة األنظف آلم ألداء ال ى غسل  ف سلم إل اج الم يحت
ًا و أعضائه التي    ؤثر يتعاطى بها مع محيطه يومي ، آاأليدي   استخدامها في صحته   ي

ا        (واألرجل، وثغور الجسم     ان وغيره م واألذن  تلك األعضاء     ت، أصبح  )األنف والف
ة أشد، وأوجب                         اج إلى نظاف ا أن قضاء الحاجة يحت ا، آم تغسل خمس مرات يومي

ى،            غسل الجسد وا   لرأس في حالة الجنابة، آما أوجبها أسبوعيا مرة واحدة آحد أدن
د اليمنى لممارسة                 ا فهو في تخصيص الي ل هن ا الجمي اد، أم وحث عليها في األعي

ل  شرب واألآ سالم وال ة، آال ياء النظيف ضة  األش التي المضم ي ح اء ف ال الم ، وإدخ
ا واال  رجين وتنظيفهم س الف سرى لم د الي ل الي شاق، وجع تواالستن ل س نثار وآ

حرم ممارسات جنسية أثبت    ف والتخلص من األوساخ، آما      التنزه والتنظ  ممارسات
م تأث سان،   العل حة اإلن ى ص ر عل ا الخطي ي    رحو يره م التجريب ت العل ة أثب م أطعم

ات التي تتغذى  ر والحيوان ة ولحم الخنزي شرآالدم والميت ى صحة الب ا عل خطورته
ة ال       على اللحوم والجيف     ا أمر بنظاف زين والتطيب خمس مرات في            ، آم اب والت ثي

شوارع  ف ال ل تنظي ة وجع دور واألفني ساجد وال ف الم ر بتنظي ضا، وأم وم أي الي
 .والطرقات أحد أسباب دخول الجنة

 للحفاظ على الضروريات  يطبق على الجميع دون استثناء،نظام جنائي هناك  صار   -
ال، والنسب،     ال : الخمس التي اتفقت الدساتير والقوانين على حفظها وهي         دم، والم

 .والعقل، وادين
والعدو  والمعاهد   المسالم   التعامل مع العدو       في   نظام دقيق ومنضبط      صار هناك    -

ارب ده      المح ا وبع رب وأثنائه ل الح رب، وقب سلم والح ي ال ام ف رى ا، وأحك  لألس
  .والغنائم

م فريضة على آل مسلم ومسلمة، وف               - رهم بنسبة         جعل العل ضل العلماء على غي
ة  : ل األنبياء على خطاة البشر، وجعل العلم شرطا للحياة بكل مناشطها        تفضي العبادي

  . وغيرها والسلوآية واألخالقية والعسكرية واالجتماعيةالتجاريةو
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ظايا       - ت ش د أن آان دة، بع ة واح ى أم المي إل النص اإلس رب ب رة الع ت جزي تحول
ك   ى ذل ة عل ي للدالل روب، ويكف ارات والح ا الث احرة تمزقه د متن صي أح أن يح

ام وحروب العرب ف        رتهم       المؤرخين أي نهم داخل جزي ا بي ر من ألف        فيجدها  ،يم  أآث
 . ربما أججت من أجل بعير أو حصان أو تيس،وخمسمائة معرآة

لم يكتف النص اإلسالمي بتحويل قبائل العرب إلى أمة واحدة، بل بدأ بتحويل األمم  -
 . إسالميةإلى أمة) يا آلهفريق وشمال إ الشام والعراق ومصرفي(لمجاورة 

د     األمم  حول النص تلك    - ا بع ه فقط   و  فيم ة  إلى أمة    بجاذبيت  مع أن  ، إسالمية عربي
 .سه ال يلزم أحدا بالتخلي عن لغتهالنص نف

اد يصدق،       يذهل المرء  قام النص بإنجاز معجز للغاية، إنجاز      - ل ي تحوب وذلك وال يك
اتهم الم             وا على ديان ذين بق ة  أبناء تلك األمم ال ة  سيحية واليهودي  إلى عرب      والوثني

  .، مما يعني انصهارهم ثقافيا في المجتمع اإلسالميأيضا
ل تجاوزه إلى حمل            - ذلك ب  تلك األمم آالجسد الواحد لتقف على       لم يكتف النص ب

  .والقسطنطينية شرقا في ثمانين عاما، أي قبل عصر التدوينأبواب باريس غربا 
ة     إنها أشياء     ة ومذهل  عقل ناضج ومكتمل، وال        ليمكن أن تحدث إال بتشك       ال  خارق

ذا ال يمكن تشكيل    رة القياسية     الناضج و العقل  ه ة مكتمل في هذه الفت  إال ، والمفاجئ
ة البشر    و ق ومعجز ربشيء خا  اتهم، والشيء      فوق طاق ا       وإمكان الخارق يبقى دائم

 آان  ومدهشا في المستقبل آما، ولذلك يظل معجزا وخارقا   خارج الحسابات البشرية  
سنة رآن وال ذه هي صفات الق انيون العرب أن ،في الماضي، وه  والتي ظن العلم

ه    آما قضى على الكتاب المقدس، وإذ       مابالقضاء عليه  آفيل   عصر العلم التجريبي    ب
   .يقدم إعجازا بلغة العصر، لغة العلم التجريبي

 –يبي خاصة  التجر–لماذا يعتنق العالم العلماني الغربي : وهنا يلح سؤال ضخم آخر
ا                  سماء، بينم اإلسالم، أو على أقل األحوال يعترف بأن القرآن آالم اهللا المنزل من ال
أنهم تجار آتب                     م ب ذا العل يتهكم العلماني العربي بهذا اإلعجاز، فمرة يصف رواد ه

وث  رة وبح ه      وسماس دود ل اء ال ح صرخ بغب رة ي شهرة، وم ن ال ون ع أن : يبحث
ا نقو      ال هذ      اإلعجاز العلمي يعني أنن القرآن ق دة لبحوثك ف ل ألف  ا قب ل للغرب ال فائ

   !!!وأربعمائة عام؟
تهكم ال تجريبي آزغلول الجار، أو    جيولوجي   هذه الحملة الشعواء على عالم       ما سر 

  !!! أو آيث مور؟على عالم وطبيب بارز آموريس بوآاي
رارة    ي شخص ذاق م اني الغرب ساؤالت سوى أن العلم ك الت ا عن تل م جواب ال أعل

رآن وجد             في   الضياع والتشتت بصحبة الكتاب المقدس وأساطيره، ولما اآتشف الق
 ال يمكن وأن هذا القرآن إعجازه تفسيرا لعالقة اإلنسان باهللا والكون والحياة والعلم،

أن يكون ذا مصدر بشري، وأن ما فيه من معطيات علمية ال يمكن أن يأتي بها بشر          
ه              علميا، أم  في تلك الحقبة المتخلفة    د إلى منهجيت اني العربي فعائ ا سبب تهكم العلم

ا،           العبثية التي ال   د الحصول عليه ا        تبحث عن الحق وال تري د أن تفتح عقله  وال تري
رأس أبي جهل    في  نها العقلية الجاهلية التي آانت تعشعش  إلغير ما تحب وتهوى،  

داء   ا سنظل نمارس   محمد نبي لكنن  :  وحيي بن أخطب    بن أبي بن سلول    وعبد اهللا   الع
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له ما بقينا، وال أدل على مستوى االنحطاط الذي بلغوه من تهكمهم بالشيخ الزنداني            
انيون العرب يتهكمون         :وبحوثه في اإلعجاز العلمي ثم ماذا آانت النتيجة        ظل العلم

شافه      ه باآت الم آل اجيء الع شيخ ويف ذا ال اجئهم ه ه، ليف سخرون من ون وي ويقهقه
لينصرف العالم عن عبث هؤالء      ) اإليدز(ة الغرب   لعالج مرض أعيى أطباء وصيادل    

ا المفاجأة الكبرى فهي           ر، أم إلى إنجاز هذا الشيخ والتفاوض معه حول آشفه الكبي
           .ترآيبته من القرآن وبعض األحاديثأن الشيخ استخرج هذا العالج واستوحى 

نص اإلسالمي ف  ه ال ك خلق ل ذل ي  آ ة ف ة الغارق ذه األم ةالتخلف واحول ه  ،لجاهلي
 أمة تعلم غيرها بعد أن       في أقل من عقدين إلى أمة أخرى،       والتجاهل من أمم األرض   

يم واألنظمة،          آانت تتسولها،  وللمرء أن يتصور أن    أمة متحضرة تحمل آل تلك الق
سنوات   وا آالف ال رب عاش ازات  الع ك اإلنج ن تل يئا م ون ش رتهم ال يعرف ي جزي ، ف

ك،  يحدث لهم ذ    وفجأة وبالنص اإلسالمي   د عشر سنوات      ل ه  .. يحدث لهم ذلك بع  إن
  .ظروف مثالية لتحقيقهإلى و عشرات اآلالف من السنواتإنجاز يحتاج إلى 

دوين           فادعاء إذا  ال  ، جداً  باهت   الجابري أن العقل العربي تشكل وتكون في عصر الت
ان ل      سيما وأن  وال نضج العقل ا         عصر التدوين ما آ ا أن   .إلسالمي يكون ل  عصر   آم
دوين ال      نزول الق  دوين بعض            حرآن هو عصر الت رآن ونسخه، وت دوين الق قيقي، فت
الم،        جبارة  ة   لها، قفز  طالقة ال سابقة   ان  آان األحاديث غير مسبوقة على مستوى الع

ر مسبوق، وهؤالء               و تعيين أآثر من أربعين صحابيا لكتابة النص القرآني شيء غي
ين       اتهم وب ي بيوت شروه ف يهم، ون وه عل ات وأمل وا المئ اتهم علم ائهم وزوج ،  أبن

وعناية الكثير من الصحابة بالحديث القولي وتدوينه، وإلزام من يعرف القراءة من             
أن : أسرى بدر بتعليم أطفال الصحابة القراءة والكتابة، يكشف عن مبدأ إسالمي هو

    .   العلم المفيد يتلقاه المسلم من أي شخص مهما آانت ديانته
ا لهذه المعط الجابريإن تجاوز  ات الهامة وتجاهله ا من الهروب عن ،ي د نوع  يع

ا                      ة م ا ستؤدي إلى مقارن ر المسلم، نظرا ألنه دى   مواجهة محرجة مع اآلخر غي ل
 المسيحي، وهو أمر بالغ الحرج – اآلخر    بما لدى  ىالمسلم من وثائق ونصوص أول    

نهم ويعيش في ال  ين العرب خاصة من يكتب م سبة للمثقف سبة بالن ا بالن رب، أم غ
ال        بري آمثقف   للجا ديلوجيون أمث د هاجمه اإلي ة، ال سيما وق الغ الغراب جاد فاألمر ب

يس، شي، أدون شفوا  وطرابي د أن اآت اهزة      بع ارهم الج ى أفك ه عل ورة آتابات  خط
اج إسالمي صرف وإن سماه                  واالستباقية، فالجابري آشف أن العقل العربي هو نت

ر مناسبة    عربيا، آما آشف عن تلك الزيوف التي آان أدونيس ي          دسها بمناسبة وغي
لكن  .الذين يسميهم األآثرية والتيار السائد    ) أتباع النص الحقيقيين  (على أهل السنة    

ا  ال ثقافي ارس فع نص المسيحي يم زه لل ابري بقف لبيًاالج ك أن  س ه، ذل  يحسب علي
وم  ي(مفه ضرورة ) العرب ي بال سلم(ال يعن ة،  ) الم ة المؤدلج ة الغربي ي المخيل إال ف

ه، وهو فخ      مثقف رصين مثله في مأز   فكيف يقع  ق آان أجدر النخبة بكشفه وتجليت
ورط في إشكاالت مع العقل المسيحي،                       ه والت هرب منه أرآون وتخلص من تبعات

يختلف مفهوم العقل اإلسالمي عن مفهوم العقل           : (فأرآون فرق بين العقلين بقوله    
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ه        العربي؟ إن األول يتقيد بالوحي أو المعطى المنزل، ويقر أ          ن المعطى هو األول ألن
  ... إلهي

شارآه             : ثم يقول  وجي واأليسي، إذ ي ذا الوضع المعرفي واألنطول ال ينفرد العقل به
  ...فيه العقل المسيحي والعقل اليهودي، آالهما يخضع للمعطى المنزل

ائال               د ق ضًا للجابري بالتحدي ا مناق ا العقل العربي      ( :ثم يعرف العقل العربي تعريف أم
ذي        فهو الذي    ه، وال ة المعطى الفكري الخارج عن يعبر باللغة العربية أيًا تكن نوعي

ة،                    ة باللغة العربي ومهم الديني يتقيد به، وهكذا نجد المسيحيين واليهود ينتجون عل
سية  ون بالفرن اربيين يؤلف ا مغ وم شعراء وآتاب ا نعرف الي ة ال تختص . آم إن اللغ

أثر ط             ا تت وم أو الجماعة أو          بشعب أو عنصر من عناصر البشر، إنه اريخ الق ا بت بع
ة    ر مرون ة أوسع وأعمق وأآث ل واللغ ين العق ل ب ن التعام ا ولك اطقين به ة الن األم

وم محدود ولغة            ين ق ذلك فضلت استعمال مفهوم        . وتعددًا وإنتاجًا من العالقات ب ول
ابري   د الج ا أورده عاب ول م ي قب ي، ويصعب عل ل العرب ى العق ل اإلسالمي عل العق

ر اخ م يتحرر في شروحه لتبري ه ل ي، ومن المعروف أن ل العرب اره لمفهوم العق تي
  . وتأويالته من تلبسات الذهنوية والقوموية والعنصرية

ـ ه ب وان ل سمية عن ين سبب ت م يب سية"ث ع الهجرياإلن رن الراب ة في الق  " العربي
ول ى    : فيق دال عل افي ال اعي والثق ري واالجتم ى الوضع الفك ا عل ق تمام ه ينطب إن
ان المسلمون واليهود والمسيحيون            النز ويهي حيث آ عة اإلنسية في المجتمع الب

ة            والعرب واألتراك والفرس وغيرهم من العناصر المتعايشة يستعملون اللغة العربي
  ) مقدمة أين هو الفكر اإلسالمي-في آل ما يعبر عنه العقل ويمارسه

ة م                بهذا يتضح  ة منحازه،     أن الجابري بتجاوزه للنصين آمن يصدر عن رؤي ذهبي
ئن  )الكتاب المقدس المسيحي  (ذلك هو   يتجاوز مكونا ثقافيا عربيا هاما   هذلك أن  ، ول

اب المقدس غاب عن تنظيرات وتحليالت لمفكرين المسيحيين العرب نظرا    تآان الك 
عقل، ولكونه خزانة   لهشاشته التي آشفت عنها، ونظرا لمناقضته للعلم والمنطق وال        

م يغب عن ال                     و آبيرة للتراث الشعبي   ه ل ين أدراجه، إال أن األساطير التي حشرت ب
ين شعور المثقف العربي المسيحي، فهو يظهر في آتا   ة بات أولئك المثقف ر   األدبي  غي

ر المبا        وباطنية  آما تظهر نصيرية   –المباشرة   ، شرة  أدونيس في شعره وآتاباته غي
اب  صوف "آكت سريالية والت صغيرة  " ال الته ال ر الم "ورس ة غي ةالهوي  – "كتمل

  مسيحية آـمصطلحاتكثف في شعر أولئك المثقفين، ف فالكتاب المقدس له حضور م    
صل    ( ر وشمشون          الصلب والصليب وحمل ال  يب، وأجراس الكنيسة، والعشاء األخي

ع ود(و) ليس بالخبز وحده يعيش اإلنسان     (وحكم آـ ..)  وغيرها والمجدلية والعذراء 
اتهم     ..) ما لقيصر  اتهم       ، عن طوائفهم    تغص بها أشعارهم، وآتاب اظهم هوي  مع احتف

  .اإلنجيلية يعني أن الكتاب المقدس ما زال مكونا من مكونات العقل العربي
ال  يعني أن الجابري      ..للكتاب المقدس يعني عكس ذلك أيضا     لجابري  اآما أن تجاهل    

، يجيد رات أشبه بشعارات القومييناحرب بشععلي يريد التورط بالتبجيل آما تورط 
ال         ترديده دما ق ا عن ا            (: ا وال يفقه ما وراءه ه إذن وإعجازه إذا م رآن فرادت د الق يفق

ا يمكن                    رة، بينم ين التفاسير الكثي ترجم إلى لغة أخرى، ويتحول إلى مجرد تفسير ب
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دها ذلك خصوصيتها                    ان تقرأ الكتب المقدسة األخرى في أية لغة آانت دون ان يفق
  )٨٨ نقد النص –رادتها وف

د ابري ال يري ذا   الج ستوى، ل ذا الم ى ه زول إل ف   الن ع المثق ات م يتحاشى اإلحرج
دما                      ه آكاتب جاد أن يكون موضوعيا عن العربي غير المسلم، ألن من المفترض ب
اب المسيحي المقدس تعني  اول الكت دس، والموضوعية في تن ابهم المق اول آت يتن

ام بالطائفية  إلعصار ال قبل له به، واته     أآثر من اإلحراج، تعني أن الرجل سيتعرض        
سية           ه تهم العصور الوسطى الكن ا استدعيت ل واألصولية وغيرها من التهم، وربم

ة،   ة والزندق ديف والهرطق اول    آالتج ه تن ضي من وعية تقت ا أن الموض اريخ  آم  ت
 الكنيسة وأثرها على الثقافة في العالم وبالتحديد العربي منه، وهذا يؤدي أيضا إلى             

نيسة مخضب بالمجاز والمذابح والحروب الصليبية       ، فتاريخ الك  ةإحراجات أشد وطأ  
ودي    صاله، خاصة اليه سيحي واستئ ر الم ة غي يش ومالحق اآم التفت ة ومح الدموي

  .  والرجل ليس بحاجة إلى ذلك آلهوالمسلم،
د      بتلك المواصفات    أما إذا آان الجابري ملحا على أنه يكتب عن العقل العربي             فال ب

ذا     ؟ الحديث  ل العربي متى تشكل العق  آيف   :أن يكشف من   ذا   ..)العربي العقل   (فه  ه
دوين، وال المصطلح ي عصر الت وة، وال ف د النب ي عه شكل ف م يت ي الغريب ل ا  ف  م

عصر  ( العرب تسميته بـ      حلوا للعلمانيين يسمى أدبيا بعصر الدول المتتابعة أو آما ي       
ان عقال  لذي يمثل األمة آ   ، فتلك العصور آانت عصورا إسالمية، والعقل ا       )االنحطاط
  .إسالميا

سفية ساب       ة أو فل ين   لم يكن تشكيل العقل العربي نتاجا لتراآمات ثقافي قة، فالفاصل ب
ا يعني أن العقل           – زمنيا   –  الحديث العقل العربي العقل اإلسالمي ف   ا، مم  معدوم تمام

ة ناضجة،         العربي لم يكن نتاجا فكريا على اإلطالق،            أو  وليس ثمرة دراسات فكري
ا حدث في الغرب،     تجريبية على غرار   لمية ع نتيجة لنهضة  ه  م هرة سياسية  ظا  إن

ة،  ا عقلي ر منه ستخدمها دون ظاهرة سياسية أآث ة، لت ة واعي ة غربي استعارت آلي
ة              ،  بالقوة في بيئة غريبة عنها     للتغيير وعي ه مع تلك اآللي العقل العربي في تعاطي

ة دوالغربي ا رى    يب سنارة، فلم مكة ب صطاد س ر ي اهد آخ شخص ش ا ضخما  آ حوت
وت،    ا الح صاد به ه لي سنارة من تعار ال وت إال أن  اس ن الح ان م ا آ و   فم ه ه  التقم

  . يصرخ في بطن الحوت مهددا إياه بسنارته ما زالالعقل العربي... وسنارته
افي    ن مع المستعمر الغربي   و العقل العربي بالتعا   خلق دوره      السياسي ال الثق ذي ب ، ال

، فهو ليس إسالميا، وليس        عقال عربيا صرفا   آان يوظف هذا العقل لمصالحه، آان     
الم وال  ة   اإلس ت الفت ه، آان دفا لهجوم وى ه صه س ع   ن ضواء جمي ي ان رق ف  ال تف

ال   ان عق ا، آ ل تحته ديانات والمل صى    ال ن أق ل م ديانات والمل ل ال ا لك ن احترام  يك
ة                     ة، فضال عن اليهودي و في النصيرية العلوي ة إلى أقصى الغل التطرف في اليزيدي

ل        ديانات الوثنية، أما الهجوم     يحية واليهودية وسائر ال   والمس ه من قب فقد وجه بكليت
سنة  : (من يمثلون العقل العربي إلى اإلسالم بنصيه       طه  القروي    انتقل  ..)القرآن وال

ابهم    بتطورها المادي، وأخبروه هناك أن تخلصهم من         إلى فرنسا فأذهلته  حسين   آت
اة   ا،  متحمسالمقدس هو سر نهضتهم، فعاد منها     عازما على اقتالع القرآن من الحي
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سا  ه فرن ا حققت ق م ان يظن ، ليحق ة –آ البحوث  – بباله ون ب دين يك تالع ال  أن اق
ن      دس م اب المق ع الكت ن اقتل درك أن م ر، دون أن ي شعر والنث ر لل ة والتنظي األدبي

سوا  ا لي ولتير: أوروب سبيرف و أو شك ره أو روس ل م أو غي اء، ب ن األدب اء  م  العلم
 – في نظري     –بيون، فأطلق مقولة بالغة الغباء، وال أقول الخبث، ألن الرجل           التجري

ة       آان ناصحا ألمته مشفقا عليها من بدايات تخلفها        ه   ، بعد تحولها إلى أمة عربي  لكن
ال   . ظانا أنه األمر ينطبق على واقعةآان آاألمعة يردد أقوال األخرين عن واقعهم،       ق

ا في الغرب      آل   التي تطالب بأخذ       لمته الغبية    آ – آما يلقب    –عميد األدب العربي     م
ه ربط مصر                هبحلوه ومره فليس في    ل إن  مر والتخلي عن الشرق آشرط للنهضة، ب

ين               بأوروبا والغرب  ه فساوى ب ل استورد من الغرب آل مقوالت ذلك ب ، ولم يكتف ب
ا آم  وق بهم ه ال يمكن الوث اب المقدس وأن رآن والكت ة الق ة التاريخي صدر للمعلوم

ة    .علميةوال ة في       هذه العقلي ة والمغرق ة     المتطرف ام    التعميمي ة فشلت   واألحك  ،المعلب
ه          . وهي سبب الفشل العربي على آافة المستويات       ذي يهرب من سؤال ال وهنا يرد ال

  ؟ المفكرينرالجابري وسائ
  آيف نجح الغربي وفشل العربي

اني ا       ه من النجاح، هي         إن الشفرة التي اآتشفها العلم شفرة  ا لغربي ومكنت   نفسها  ل
ار طريق التخبط  والتخرص                 التي ما زال العربي يبحث عنها أو يتعامى عنها، فاخت

   : تتلخص بالتالي سهلة للغايةتلك الشفرة.. الذي زاد من أزماته وبالتالي تخلفه
ه إلى العصور        وا لم يتجه  نيي الغربي نيأن المفكر  شابه مع        آالجابري وأمثال  التي تت
وا منه   حاضرهم  ل       آي ينطلق م يتجهو إلى تحلي ا ذلك الحاضر، ول وا عليه ا، ويرآب
 نظرا  ، والفرق والصراعات والتشكالت المذهبية    التي تشكلت فيها المذاهب   العصور  

شابه مع الصراعات المعاصرة،                  لكونها تحتوي الكثير من وجهات النظر التي قد تت
ر   صور تعتب ا ع سفهوا ال  ألنه م ي ا، ول ا ال قلب ؤثرا، وأطراف را ال م ي أث م التجريب عل

 ...ويتجهوا إلى العلوم اإلنسانية، وينتقوا من التاريخ ما يحلوا لهم آما يفعل أرآون              
انوا         آانوا يبحثون عن   ل مساحات الال شعور، آ ا زال يحت ذي م  القلب، عن العقل ال

ر التدوين و آشف الحقيقة التي يدعيها الكتاب المقدس، لم يتجهوا إلى عص   يرومون
سيحي، ا الم ت  – إلنه ا قل ل رام عصور –آم نص، ب ار لل داعيات وآث  مباشرة وا ت

ه        دى مواءمت ه وم را متن ه، وأخي صطلحاته ولغت ه وم روف تدوين ه، ظ نص ذات ال
ي ا ة ف ة المتمثل ةللحقيق شوفات الحديث اش ،لك ة للنق ر القابل ة غي ائق العلمي ،  والحق

م بالعلم وأسقطوا آل مقدس من تراثه الكتاب المقدس والكنيسة، واعندها فقط أسقط
سفة،   ي ال بالفل ر  واوحققالتجريب سميه اخت ا ن ي     م ن وع اوزه ع راث وتج اق الت

د فعل  ك ألنه واوإدراك، وق تهدفم ذل سيحي  – بموضوعية – وا اس ل الم تج العق  من
ار وفرق                      .. .ومكونه ه من مذاهب وأفك داعى عن ا ت يهم إسقاط م الي سهل عل وبالت

   .وألقاب وقداسات
ه من    بحثا عن    فال يعدو أن يكون    – غم مجهوده  ر –أما ما قام به الجابري       عصر في

وجودة اليوم، ما قام به آان بحثا التيارات الفكرية ما يتشابه مع التيارات الفكرية الم
ة وتنتصر               عن نتائج جاهزة تؤيد وجهة نظره التي ترفض الغنوصية وتحترم البياني
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ية ت      ع، فالغنوص ع الواق شابه م ات تت ي اتجاه ة، وه ع التمللبرهاني ة اهى م باطني
ة     والتشيع و  ارات اإلسالمية، والبرهاني الصوفية الحلولية، والبيانية تتماهى مع التي

سابق           و. التيارات العقالنية مع  في نظره   تشابه  قد ت  افي بحث عن ال سلوك الثق هذا ال
ة ل والتجرب ى حساب العق ديلوجيا عل د سلفا، وانتصار لإلي ا عن  ..والمع و بحثن ول

لواقع العربي اليوم لما وجدنا أنسب من العصر المكي مشابهة              عصر يتماهى مع ا   
داعًا،                       وة وصناعة وإب ا وق ين األمم علم ة في أسفل القائمة ب للواقع، فاألمة العربي

ضا ووالءات متناق ضها بع ل بع راعات يأآ ن ص ارة ع ي عب ة، وه ضة ومتطاحن
دا    بينما يتجه النص اإلسالمي لجذور    .. م من حولها  والغرب والشرق يتعاظ    األمة بعي

سلطة  ن ال داخل      ،ع ي ال تهكم ف سخرية وال تهم وال ن ال ل م ا تحت واب د بناءه  ليعي
  .والخارج

واقعي،           د عن المشهد ال د آل البع د  ما قام به المفكر العربي بعي د    وبعي عن  آل البع
ر عن هذ العقل      مع،الخالق الحقيقي للعقل العربي    رفضي لهذه التسمية ألنها ال تعب

ا دام      وال تستوعبه،    ي، م وسيظل المفكر العربي بعيدا عن تصور حقيقي للعقل العرب
فه ال من قلبه ومرآز الحرآة فيه، وحتى من زعم قراءة           مصرا على تناوله من أطرا    

ذي يحمل نتائجه معه                –هذا القلب     ة ال رؤه بعقلي ان يق نص، آ  المن يبحث عن       ، ال
  . مهما آانت مؤلمةجالنتائ

د وموضوعية   دء بج ن الب د م ائج    ال ب ة للنت ة بديل ة حقيقي ائج علمي اد نت ى إيج  عل
ي، مع منهج نقل                 اني الغرب دأها العلم ة، والتي ب العلمية التجريبية السابقة والمذهل
النص القرآني، ومنهج نقل ونقد النص الحديثي الذي يمكن أي إنسان من ممارسة               

ا وت      ائج وقمعه ك النت ل تل اء بتجاه دم االآتف وم، وع ى الي نهج حت ذا الم شها ه همي
ذا يوقع                 ة، إلن ه ة والثقافي شائية وتسويق التفاهة اإلعالمي ا باإلن والتشويش عليه

ذا النص    : من يتجاهل النص اإلسالمي في ورطة واقع ال مناص من االعتراف به            ه
  .إلهي ومعجز وال يمكن للبشر خلقه واإلتيان بمثله

  
  هذا النص إلهي ومعجز

ار ع            ا آب لماء الغرب التجريبيين، ومن يقفز هذه       هذه هي النتيجة التي وصل إليه
النتيجة البالغة الخطورة ينفي عقله ونفسه ويمتطي التخلف والعناد، فلسنا أآثر من            
ة     ة وقل سب األمي ي ن الم ف ة دول الع ي مقدم ل نحن ف ة، ب ا ودق ة وعلم رب تقني الغ

نحت اإلنتاج، وعدم االهتمام بالبحث العلمي واالآتشاف واالختراع، والشهادة التي م
شوفه،     الم بك ر الع ذي أبه شف ال رع المكت ي المخت اني الغرب ن العلم ت م رآن أت للق
ه المقدسة، وعلى أآتاف                      ه وآتب ه ورجال دين وم نفسها تراث والذي نسف بتلك العل

  .   أولئك العلماء قامت العلوم األدبية واإلنسانية األخرى
ي،   ل العرب ا للعق ي تناوله ة ف ة العربي أزق العلماني و م ذا ه ى عصر ه ا إل  وهروبه

دوين  ثالثالت ات ال ى االلوتوظيف المنظوم وك عصر االنحطاط أو حت تصاق ، أو ل
ة  بالقرون   رآن بمقوالت ال تستحق               الوسطى األوروبي ة القضاء على الق ، أو محاول

راف       آل ذلك محاوالت  الورق الذي آتبت عليه،       يائسة إليجاد مخرج من مأزق االعت
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ه             م اهللا آني وأنه آال  بإلهية النص القر   ا يتعلق من ، وأن النص النبوي وحي حتى فيم
  .بصحة اإلنسان وأآله وشربه

ع   ة م ي أزم ة ف ة العربي ع العلماني سها وم ا،  نف راف به د االعت ي ال تري ة الت الحقيق
ديلوجيتها   اق إي ادي العتن ري والم اب الفك ي باإلره الم العرب ة الع اول أدلج وتح

ائق ال تلغى بالرصا          آالف المحطات      المستنسخة، لكن الحق المعتقالت وال ب ص وال ب
ا           . المدجنة ة م ين الخطب        .. فاآتشاف علمي تجريبي واحد لحقيق يكفي لنسف مالي

  .والخطابات واألشعار والشعارات التي تخالفه
ربط اإلنسان                  ذي ي ما يعيد خلق اإلنسان العربي ويعيد تكوينه يوميا هو هذا النص ال

 ، وفي آل يوم تظهر للباحث        والنبات والجماد  بخالقه، وبالكون وباإلنسان والحيوان   
  .  الجاد معجزة تعزز تلك الروابطالتجريبي

ا  ات وغيره ك المنظوم ق تل ذي خل ضا هو ال ذا النص أي د،ه ق المزي ا زال يخل   وم
ة         و.. والمزيد أزمة العلماني العربي وإخفاقه في تحقيق علمانيته على األرض العربي

سه أوال، وم   ع نف ضاته م ي تناق ي ف دعي   ه ذي ي ديث ال م الح ع العل ه وم ع مجتمع
ه،                .  ومع النص اإلسالمي    ،عشقه ا يتعلق بهويت اق فيم فهو ضبابي إلى درجة النف

م  ره ويلج اهى بكف دس، ويب ه المق ره بكتاب ي آف اني الغرب ن العلم ين يعل ي ح فف
ائس  ة الكن ن أقبي ده م صادر ض التكفير ال ه ب ة، وال يأب ه العلماني دينين بأدلت المت

يق  للمقالص والخواز   في الماضي  تعرضو بل    والمجامع الكنسية والكنس،   واألديرة
   .والحرق في سبيل علمه التجريبي

د  ك نج ى عكس ذل يعل اني العرب القرآن آنص إلهي   العلم ر ب ر – يكف ة غي  بطريق
ة اإلعجاز القرآني        –مباشرة    دون أن يقدم دليال علميا واحدا مقنعا، أو يرد على أدل

ه               الصادرة من أستاذه    الغربي، ثم يرفض أن يكفره أحد أو يشكك أحد في دينه، بل إن
ا                         اطى معهم ه ال يتع ره، مع أن ر من غي دين أآث في الظاهر يعلن أنه يفهم النص وال

شكيكية               .عمالال  علمًا و  دوة ت  ينصرف  ،أما مع مجتمعه فهو يكتفي بمحاضرة أو ن
ام مع        ذي          بعدها ليعيش حالة انقطاع ت اع النص     يتماهى  المجتمع، في الوقت ال  أتب

اهي نحو قضايا المجتمع القرآني والسنة معهما بعد أن آمنا بهما، منطلقين بذلك التم
إسداء للنصح في المساجد والمدارس والمنتديات وأجهزة و من فقر وتربية وتوجيه
صيهم  ي التق الم الت ي  و،اإلع سجون،   ف شفيات وال ى المست م حت اح له ان يت ل مك آ

ة    دماء               مدفوعين بنصوص قرآني د ضخ ال ا، نصوص تعي داولونها يومي ة يت  وحديثي
ن         ه م ع بمعظم ه المجتم ا يتداول ع م سق م ا يت و م يهم، وه شاعر ف اة والم والحي

ضل واألحسن  ى األف زة عل اني  . نصوص محف ة ال يعيش العلم ة اليومي ذه الحرآ ه
تمع نفسه،   بعيدا عنها فقط، بل مشككا ومصادما لها، مما يجعله في صدام مع المج     

القرآن        العلماني فعلى سبيل المثال يشكوا   . افيا لنفسه بنفسه  ون  من تسلط المؤمنين ب
ذهب                  ه أن ي ذي يرفض في على المنابر والمساجد، ويشكك في نواياهم، في الوقت ال
لتلك المنابر والمساجد إلصالحها وبيان ما يراه الحق، وعوضًا عن ذلك تجده يتجه              

ارات والمواخير     اني            وهي أماآن أ     ،نحو الخم ا أستاذه العلم ول من يطالب بإغالقه
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ة              ة واالجتماعي الغربي التجريبي، ألن دراساته أثبتت حجم الكارثة واألمراض البدني
  . المنبعث منها، بينما هي أفق معظم العلمانيين العرب

ذي أدار  ه وهو ال م الحديث فيتجلى في إخفاق اني العربي مع العل اقض العلم ا تن أم
ه        على مدار أآثر من قرن من فشل      و ،تهااألمور بكافة مستويا   ان مقتل  إلى فشل، وآ

ى   شويش عل ة الت ي محاول شوفات ف يآ فها الغرب سنة ووص رآن وال ول الق  ح
ات ون بالتالعب ل أرآ ا يفع ل ،  آم الم   ب ق اإلس ذي اعتن ي ال اني الغرب ووصف العلم

ة ة والمعنوي ة وال. بالبحث عن المطامح المادي ر العلمي ك الممارسة غي ال وهو بتل
  .أخالقية يبقى خارج العلم والحداثة والعلمانية نفسها

ه المستميتة في           ا تناقضه مع النص القرآني والحديث النبوي فهو في محاولت أم
دم  الم بع اع الع دهما،إقن يس ض ه ل ا، وأن صاء محاربتهم واع اإلق ط أن شن أح  ي

صل    ن أن ي نص ال يمك ل أن ال و يجه ا، وه ا ويتبناهم ن يعتنقهم ة لم ى والمالحق  إل
ه    ي صلى اهللا علي ان النب د آ ه، وق ه ويحملون ون ب ه ويؤمن شر يتبنون الم دون ب الع

د  الم إال بع صل اإلسالم للع م ي دا شريدا محاصرا، ول ة طري هوسلم في مك   أن حمل
إن من يظن من هؤالء أن الهجوم على من              .  للعالم البشر وآمنوا به وحملته دولته    

ما، آمن يظن أن الهجوم على النبي صلى           يتبنون القرآن والسنة ليس هجوما عليه     
  .اهللا عليه وسلم وأصحابه ليس هجوما على اإلسالم

وإن من يتجاهل النص أو يريد قفزه بدعوى الحداثة أو العلمانية أو التطور يمارس             
القفز على الحداثة نفسها والعلمانية نفسها، فقدرة القرآن والسنة على إعادة تشكيل 

درة على التكيف مع أ      أتباعهما، وقدرتهما عل  اع الق ي واقع يمر   ى منح أولئك األتب
ان   ا آ م مهم عبه ك المجتم اذل دما أو متخلف ن    متق ؤمنين أسرع م ل الم ا يجع ، مم

غيرهم في اعتناق آل حديث وجديد يجعل من الحياة أآثر تطورا ورخاء، لذا تجدهم               
ا من     سباقين في مجاالت علمية بحتة آالطب والهندسة والفيزياء والكيميا         ء وغيره

ة  وريس      . التخصصات التجريبي ه م ول عن ذي يق الم ال ي اإلس ي ف ر طبيع و أم وه
دا مع        : ويقول أيضاً  . العلم والدين في اإلسالم توأمان    : بوآاي م يصطدم اإلسالم أب ل
ه            ،العلم  بل على العكس ألقت المعارف الحديثة أضواء جلت لنا معاني القرآن وما في

  . من روعة
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   المخرجمالمح

   :لعقل العربي إال أن نقوم بالتاليليس أمامنا إذا أردنا دراسة جادة ومعمقة ل
  . بحيث ال يكون ملتبسا أو عائما أو مضلال،تحرير مفهوم العقل العربي -
راث       - ائر الت المي وس سيحي واإلس ودي والم اهلي واليه رب الج راث الع اول ت تن

 .تعاملنا مع التراث وإال فإننا نعبث في  على حد سواء،العربي
ي   - راث العرب ات الت م مكون د علمي رصين أله ن نق د م ة ،ال ب ل الخلفي ي تمث  والت

ان،                     ا في لبن ات آم ا ديموقراطي وم عليه وم، والتي تق الثقافية لألمة العربية حتى الي
ة واألساسية               والتي يتسمى بها وينتمي إليها العرب عند اإلفصاح عن الهوية الخلفي

 .ربياإلنجيل والقرآن آما فعل الغأعني التوراة و. للشعب العربي
رك األحك  - ه     ت ى بحوث الع عل ي، واالط ن الغرب دة ع اهزة والمقل ا  ونتائجام الج ه

 ).التوراة واإلنجيل والقرآن( تجاه أهم مكونات التراث العربي وشهدته
ردد    المقدسة التخلي عن النفاق الثقافي تجاه تلك الكتب      -  ، وإعالن المواقف دون ت

، ألن من أآبر أسباب تخلف الفكر العربي هو حالة النفاق الثقافي الطاغي أو مواربة
ة، وال           على معظم المفكرين العرب، ألنه      نوع من االنقراض ال يمثل وجهة نظر معلن

ذات       . يفصح عن حالة مستبطنة    ل ال د المفكر          . إنه نوع من قت ر موجود عن وهو غي
ه المق  ره بكتاب ي آف ذي ال يخف ي ال ل الغرب ه، ب ه وأخطائ شافه لمغالطات د اآت دس بع

 .يفتخر بذلك، بعكس المفكر العربي الذي يمارس نفاقا ثقافيا
سنة، وهي      ترك المقوالت  -  المحنطة التي تنتظر الدفن، مثل إعادة قراءة القرآن وال

ا       مقوالت فيها الكثير من الجبن الثقافي والضبابية، فإما اإليمان بهما والتسليم بأنهم
 . أو إعالن الكفر بهما وإثبات أنهما منتجات بشريةوحيين،

ا               - ين هم ة  : االعتراف بشجاعة بأن مفهوم العقل العربي لم يوجد إال في حقبت الحقب
ور في تلك ال           د تبل ة، فق ة العثماني د سقوط الدول ا بع ة م ة، وحقب ا  الجاهلي ين م حقبت

ة     لعربي، ففي الجاهلية ال وجود لإلسالم، وفي ح       يمكن حقا وصفه با    قبة ما بعد الدول
ة        العثمانية وظهور مفهوم القومية تم إقصاء اإلسالم رسمياً           دول الثوري  من تلك ال

ا   سة له ات المؤس ك الكتاب زاء      وتل ن أج غير م زء ص ه إال آج راف ب دم االعت ، وع
 .المنظومة الثقافية والسياسية واإلعالمية والقانونية العربية
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  وأخيرًا
  

دًا        ال أدعي في هذا الكت     دمت نق ا   اب أنني ق ا آتب حول ا      لوافي ي، لكنني      لم عقل العرب
ا                    الكشف ب  أنني قمت    أزعم ر مم ه الكثي ر ل د العقل العربي أو التنظي  لمن زعموا نق

 آذلك أنني بتلك المحاولة سلطت بعض الضوء على           وأزعمأغفلوه أو تغافلوا عنه،     
ا أقالمهم،      التي تسكن نفوس هؤالء وتح       ،حجم المواقف الجاهزة والمفصلة    تقن به

ا على أقالم آانت                   وحسبي من هذا الكتاب أن أزلزل تلك الثقة والقدسية التي أهلناه
ا    ،لناتدعي قراءة التاريخ وآشف المستقبل       اريخ ودون       لنجد أنفسنا خلفه  خارج الت

را أجزم وال أزعم أن استمرار دفن المفكرين العرب لرؤوسهم في                     .مستقبل وأخي
ام تحت    ) النص القرآني  (الرمال وتجاهل خصمهم   سيؤدي بهم يوما إلى االنطمار الت

ا، ومن منطلق إشفاقي على تلك الكلمة التي                       آثبان متحرآة وروطوا أنفسهم فيه
ا وهي آلمة يختطفون ري(ه ا، وأن يمارسوا ) نالمفك ا حقه يهم أن يعطوه أتمنى عل

رار، ألن                 ر في القفز والف ذا الخصم      التفكير في المواجهة والحوار، ال التفكي نفي ه
اع                  وم باإلعجاز واإلقن نفي للذات، ولن تتخلى األمة عن هذا النص الذي يمدهم آل ي

راء شهادة ،والث ريبيين  وب ربيين التج انيين الغ شائية  العلم ل إن ة  مقاب ة عربي مفعم
  .. لعاطفةبا

ا، من أجل مفكرين يأخذونها                لن تتخلى األمة عن نص قفز بها       ام قرون  – نحو األم
اعتراف تاذهم أب وراء- س و ال ي أن   نح ل العرب اول العق ن يتن ول لم ا أود أن أق ، آم

 إذا اليوم يعتبر قليال جدافي بعض الدول اإلسالمية غياب النص عن الحياة الرسمية   
ة    آما هو حالناباإلآراهآان  ال سيما إن     ،قيس بأعمار األمم   ، واألمة اليوم تشهد إفاق

رب بأس    رون الع تمر المفك وه، وإذا اس نهم    نح ال أظ ة، ف ذه اإلفاق ل له لوب التجاه
   :سيحتملون الصمود أمام خصمين

ة      ة األم رهم، وإفاق وح بفك ذي ط نص ال ي ال ا   الت ستطيح ببقاي ا ف م يحترموه إن ل
  .أطاللهم

  
  محمد الصوياني
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  .الثاني، فشل االنخراط في الحداثة الجزء – العقل العربي
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