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  مقدمة
ن هيدفون إىل  حركة املقرر هذا ىف الطالب یدرس لامء الغرب ا رشاق، وِقَواُمها  س

ة معرفة الشعوب لغة الرشق تلفة اك هبا ا صادیة  والتارخي واألوضاع واآلداب من جوا ق
تلفة هبا ا عية، مع احلدیث عن تصنيفاهتم من جوا ج   .والسياسية و

رشاق الرمسية املؤسساتية مع  س دث ىف فصول ذ املقرر عن بدء حركة  وسوف نت
كن دون استعامل هذا املصطلح ال عندمه وال  ل  رشاق اكن موجودا من ق س ه إىل أن  التن

، وسوف نبني أیضا مىت ظهر هذا املصطلح عند ال ىف املعامج فقط كام یفعل اآلخرون بل ىف عن د
اة  رشاق اكن موجودا ىف ح س ت أیضا أن  ردد فهيا ذ املصطلح، وسوف نث ب الىت  ك أقدم ا

كونوا حميطني بأبعاده كام حنيط حنن هبا ا لوا معه، وإن مل  ليوم، إذ اكنوا املسلمني القدماء وأهنم تفا

ى األمر عند هذا احلد هت ليه مث ی ردون  عتقاد  الف ىف املوقف و ىل أنه جمرد  . ینظرون إليه 
رز إىل الوجود بعد رشاق مكؤسسة رمسية قد  س كن    .وهو أمر طبيعى، إذ مل 

رشقني وسو  دد من مشاهري املس ات  اول كذ ىف هذه الفصول بعضا من أطرو ف ن
يدها  لهيا وتف طق ويف أنه من السهل الرد  ونناقشها تفصيال ورى القراء ما فهيا من العوار والالم

سو لعمل  الف، مفن حق لك إ خ ىل  يد دامئا أن احلياة قامئة  ان ولك شعب أن العقل، مع التأ
فاع عنه،  ال عزز وا راث  ننا لقمية ما ىف حوزتنا من  كن هذا ال مينع أبدا من تب یعتقد ما حيب، 

ن وأبطال وقادة من ختطئات  لوم ود رخي و ه إىل ذ الرتاث من لغة وأدب و ىل لك ما یو والرد 
الل النصوص وال س من واهتامات وإظهار حسنات هذا الرتاث العظمي من  ئق الراخسة، ول و

ة الىت ال توّصل ىف دنيا العمل إىل ىشء ق. الل الصوت الزاعق واملواعظ العاطف   .وهللا وىل التوف
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رشقني رشاق واملس س   ىف 
رشاق شأ ىف الغرب س يا  حقل معرىف واسع  ة ىف آس راسة احلضارات الرشق

هبا، اكحلضارة الفرعونية لك جوا ا   واحلضارة البابلية واحلضارة الفارسية واحلضارة الهندیة وأفریق
نية وحضارات القارة السوداء، وكذ احلضارة العربية بطبيعة  ة واحلضارة اليا واحلضارة الصي

ا ذ أقدم عصورها ال من أول ظهور اإلسالم حفسب كام قد یظن كثري م رشاق، . احلال م فاالس
عد ال م دان رحب ا رى، م ىل دراسة كام  رص، كام قد یتخيل البعض،  مات، وال یق ه د 

ونه وسياساته وحروبه  لومه وف ا وبالده وشعوبه ومذاهبه وآدابه و اإلسالم بتارخيه ور
دا من اجلوانب الىت یدرسها  انبا وا ست إال  عية، حفضارة اإلسالم ل ج ته وأحوا  صاد واق

رشقون نيون وهنود بل إن دراسة اإلس. املس الم ال خيتص هبا الغربيون، إذ هناك دارسون 
ال یدرسونه كام یدرسه الغربيون، وإن ُمسوا بـ ون م ون اكلعرب " املستعربني"وصي ألهنم رشق

ل التوسع ىل س رشقون: "واملسلمني فال یقال عهنم إال    ". مس
ا رشاق موضو س ذها  ة الىت یت االت املعرف رشق وىف صدد ا   یقول املس

رشقون الربیطانيون: "الربیطاىن آْرِرى ىف مقدمة كتابه رمجه تلميذه د"املس ى  سوىق . ، ا محمد ا
ى إىل العربية إن  رشاق"النوهي لوم ... س قهتا إىل  متى ىف حق ن ت اد دوده إىل م قد ختطى 

رشق سة  حىت إن املس ر  ... أخرى مستق عنه، وإن اكنت جما امل اآل شارك ىف مع 
امل الالهوت،  لسوف، و امل األصوات، والف شتقاق، و امل الرصف و ت، واملؤرخ، و واحلفر

ان ا هذه ". واملوسيقى، والف ذف دوده، إذ لو  رشق مل یتخط  ىل ذ هو أن املس وتعليقى 
رشق ما بق ن العلمية الىت یتحرك فهيا املس ريها من املياد رشاق العلوم و س ى ىشء امسه 

رشقون رشاق هو دراسة الرشق من لك جوانبه. واملس را ولغات وآدا وأد : فاالس آ
ا عية وتوارخي وجغراف رشق ... وسياسات وأحو اج رشاق جمرد، بل املس د اس إخل، وال یو

ى هيمت به، وإذا مل  یفعل فلن جيد إما یدرس هذا اجلانب أو ذاك من حضارة الب الرشىق ا
ارسني والعلامء كون . لنفسه موطئ قدم بني ا رشٌق غُْفٌل بل ال بد أن  د مس أى أنه ال یو

رشق  بتخصص أو أكرث من ت التخصصات   .املس
سفورد اجلدید"كذ یورد آررى ىف ت املقدمة ما َعرف به  لفظ " قاموس أ

رشق" ى " ات الرشق وآدابهمن تبحر ىف لغ"، إذ قال إنه هو "املس معلنا أن هذا هو التفسري ا
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ه هذا ذ به ىف كت رشاق یدرس هذه احلضارة . سيأ رشاق، فاالس س وهو تضييق مليدان 
رمج  لغة واألدب حفسب، وإال فآررى نفسه قد  ة ا ح ة أو ت من لك نواحهيا ال من  الرشق

ل  ال، وال ید كرمي وكتب عن التصوف م لغات واآلداب حسب القرآن ا شاطه هذا مضن ا
ىل األقل، أما ىف األصل اإلجنلزيى فقد استعمل آررى  قة  ري دق رمجة  ى، وىه  رمجة النوهي

ىل " literature"لكمة  لغات"مفردة رمغ عطفها  ًعا" ا  one versed in oriental: " َمجْ
languages and literature" تا "، وىه مبعىن ا راد هبا " ك ية الىت  ابة الف ك ام ال ا ه  بو

ل فهيا لك ألوان التخصصات ة األوىل، ومن مث تد ر اع  " literature"ذ أن لكمة . اإلم
األدبيات ": "أدبيات: "وكثري من املرتمجني یقولون عهنا. ىف اإلجنلزيیة تعىن املعنيني مجيعا

ة رمجها بـم..." السياسية، األدبيات اجلغراف ت"ال، وأ أ حىت ال تذهب العقول إىل أن " كتا
اع كام قلنا ت األدبية الضيقة من شعر ونرث فىن یقصد هبام اإلم ا ك   . املقصود هو ا

رشقون معوما، وإن اكن بعضهم  رز ما یتغياه املس ة أ ی وتعد األهداف السياسية وا
رشقني . س موقف بالدهیتعاطف مع قضا الرشق، وقد یقف مهنا موقفا یع بل إن بعض املس

دٌد مهنم ن یدرسون اإلسالم قد دافعوا عنه وعن حضارته حىت لقد اعتنق اإلسالَم   وكن .ا
دة العامة عاطف مع . هذا قليل وخروج عن القا رشقني من یتظاهر بأنه م وهناك من املس

ه یرضبه حتت احلزام ك رمج. اإلسالم  ال، وقد  ما فهذا آررى م  القرآن إىل لغة جونبول وقال 
ر إن اإلسالم  اىف احملرقة جلزرة العرب "طيبا ىف حقه، یقول ىف كتابه السالف ا هو وليد الف

كها احملرقة ومشقهتا وعرسها ا هئا الشاسعة و د ة محمدیة ". و ة وصنا ن الب وهذا معناه أنه ا
زال من السامء مع أن اإلسالم إ ا  س وح ان متلؤهام البيوت ول منا ظهر ىف مكة واملدینة، وهام مدی

زمع آررى اىف بالد العرب كام  كام أن القرآن، وهو . احلجریة ال بيوت الشْعر، ومل یظهر ىف ف
ار واألهنار، وعن  م عن الب ه  ة الصحراء واجلفاف، بل ف ن، ال یعكس ب كتاب ذ ا

ت واألجشار والف ة البوادى والقفار، األمطار والنبا كون مأخوذه من ب ا وصوره قلام  كه، وأم و
ىل  هيا ویعمل  املية، والقمي واملبادئ الىت یدعو إ شاء حضارة  رمس الطریق إل فضال عن أنه 
كون من نتاج البادیة بل كثريا ما تناقض  عة ال ميكن أن  سانية رف ادئ إ إرساهئا ىه قمي وم

لهيم إنصاف وآر . أوضاعها وأحوالها رشقني یعز  ه مكعظم املس ك رى یعرف ذ متام املعرفة، 
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شار نوره ىف  متى إليه مع اإلسالم وان ى ی اإلسالم كًربا مهنم وغطرسًة ولتعارض مصاحل الغرب ا
  . اآلفاق

كذ فأسلوب القرآن خيتلف متاما عن أسلوب احلدیث الرشیف حبيث ال ميكن القول 
انهبأن محمدا هو صاحب ا ب وقد وحضُت متام التوضيح ذ . لقرآن كام یلمز آررى كتاب هللا س

الف ىف كتاىب ددا " مقارنة أسلوبية- القرآن واحلدیث: "خ ، وأضفت ىف بعض كتىب األخرى 
كرار  هنام كام هو احلال ىف موضوع  الفات األسلوبية احلادة ب خ مع امسني ظاهرن، " بني"من 

ىل حنو ظاهر ملحوظ ىف وهو ما مل حيدث ىف  ني أنه موجود  ىل  أى موضع من القرآن 
ليه السالم ادیث النىب  رك الصالة: "أ كفر  ري َعْبًدا"، "بني العبد وبني ا َ نيا   بنيَ    إن َهللا    ا

ار ما ِعْنَد هللاِ    وبني  ىن آت من رىب"، "ما ِعْنَده، فاْخ ل نصف    بني    خفريين،أ  أمىت اجلنةأن ید
ة  وبني  رتت الشفا ة، فا دعٌ فاَمسعوا  وأطيعوا ما لَْم "، "الشفا َ َىش ُم َ ليمك عبٌد  وإْن ُأمر 

ُدمك ُخيْري  ِب ُعنُِقه   وبَْنيَ    إسالِمه   بَْنيَ    أ ري .َرضْ ُ ِب ُعُنِقه فلْميُدْد ُعنُقَه  إسالِمه وبَْنيَ    بَْنيَ     فإْن  َرضْ
لَ "، "ِلكَْته ُأمه أن ینظروا إىل رهبم إال رداُء    وبني   القومِ    بني   وما"، "الَعَملِ    وبنيِ    العبدِ    بنيَ    ِح

ه  ِ ىل و ِء  كرب َ  ا ِة  راهميَ    بني   اكن"، "نٍ دْ ىف ج ِ ما اكن   وبني   إ ِ رىب    بني   فَملْ أَزْل أرِجعُ "،  "أه
ليه السالُم حىت    وبني   تباَرك وتعاىل ٍ : قال موىس  ، " ُمحمُد، إهنن مخُس صلواٍت لك یوٍم ولي

لِ    بني   ال یُفرُق " ُ ه   وبني   الر ِ َ "، "وا ُ إليِه أْن  أن أسلطَ    وبنيَ    أن أنتِقَم مهنم   بنيَ    ريمهفأو ا
ال فهناك عرشات الفروق األسلوبية احلامسة بني القرآن واحلدیث رمغ ". دوُمه  لِهيم  ىل لك  و

د،  د، والسياق التارخيى وا م هنا وهناك وا ه إليه ا دة، وامجلهور املو ات وا أن املوضو
ال شعرا س القرآن م دة، إذ ل م ىف احلالني وا س فضال عن أن طبيعة ا ، واحلدیث نرثا، ول

ستعداد املسبق ىف  شاد و س القرآن وليد  ة، ول لعام ادیث  لفصحى ب األ القرآن 
قَدة ىف . إخل... ني أن احلدیث وليد التلقائية وهناك أیضا الروح اإللهية الساریة ىف القرآن واملف

ه و  اته الشخصية وب ر لها ىف احلدیث، فضال عن أن خشصية الرسول وح اته وذریته ال ذ زو
ه واحضة مفص اته لكها ف ث جند ح ادیث ح ىل عكس األمر ىف األ   . وهمل جرا... القرآن 

رى شق طریقه إىل  ف   كذ لو اكن اإلسالم وليد الصحراء وجفافها وحقولها فك
لحظة وی شق طریقه حىت هذه ا اریة والصناعية وما زال  ات الزراعية والت غزو الغرب رمغ الب

ابعهتم واإلجعاب هبم  ىل م دم وجود أى ىشء فهيم یغرى اآلخرن  ضعف املسلمني املزرى اآلن و
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د مهنم؟ ولقد  ة صنعه وا ن الب ن هو ا هنم لو اكن هذا ا مما من شأنه أن جيذب الناس إىل د
كهانة واخلرافات و  ىل ا لية و ىل العصبيات الق السحر واألصنام اكن اإلسالم مح شعواء 

اء معرفة   ىل اد ن والعدوان والتناحر وظمل الضعفاء والز وامخلر والر وَوْأد الوليدة و واألو
لقمي  دى  سانية، و دا األخوة اإل ، وأرىس م ة البدویة من حو الغيب مما اكن سائدا ىف الب

ل العمل والعمل واإلتقان والنظافة والطها ىل الرب والتقوى احلضاریة العظمية م رة والنظام والتعاون 
الف األلوان  رش رمغ اخ سانية واملساواة بني ال ىل أساس العمل الصاحل النافع لإل ام التفاضل  وق

سري ضد قمي الصحراء واجلفاف. واألشاكل واألمم والشعوب ني حتدث . وهذا لكه  بل إن النىب 
، و  ر حرص غرس الفسي ة قد تذ ام السا ة عن ق غرس الفسي هو من معل أهل الب

اء . الزراعية اخلرضاء ال البادیة الرملية الصفراء القا ليه السالم عن وجوب إح كام حتدث 
ليه شجيع  ایة ال  . األرض املوات، أى زراعهتا، وجشع 

رشاق؟ س رشاق الرمسى ىفمىت بدأ  س بانيا ىف القرن السابع الهجرى   بدأ  أس

ُ )  امليالدىالثالث عرش( ا ألفوس م ىل املسلمني، إذ د ني اشتدت مح نصارى األسبان 
لام ودینا، جفمع  لك سكوت إىل دراسة حضارة املسلمني  لندى ما ن األسك َل ا قشتا ر

ة  ب اإلسالم ك رمجة بعض ا ، ورشعوا ىف  ٍْر قرب طليط سكوت طائفًة من الرهبان بَد
س أس بالعربية، وقام رئ ك رمجة ت ا بري ىف  شاط  ومع مرور الزمن . اقفة طليط رميون لول ب

لامئنا القدماء الىت اكنت تدرس  شأوا مطابع عربية لطبع كتب  ال، وأ سع األوربيون ىف هذا ا ا
اهنم   . ىف املدارس واجلامعات ىف ب

ة ىف عوامص أورو ىف مطلع القرن الثالث  لغات الرشق ت لكيات لتدرس ا ش ملثل أ و
ات ف خيصنا ). أواخر القرن الثامن عرش امليالدى(عرش الهجرى  واكن الغرض األول مهنا، و

ذ الطالب املسلمون یؤمون  ستعامریة خبرباء ىف شؤوننا، مث أ زوید السلطات  حنن املسلمني، 
راسة فهيا هذه لكيات األوربية  ن درسوا ىف . ا د من هؤالء الطالب املسلمني ا والعبد  وا

ام  سفورد  امعة أ كتوریة ىف األدب العرىب من  ة ا ىل در م ١٩٨٢امعة أوربية وحصلوا 
ِطن هو د ََربْ ىل ید أستاذ مرصى ُم ول . محمد مصطفى بدوى. و شأت ا ىل نفس املنوال أ و

ة الىت خضعت لنفوذها خلدمة أغراضها مهنا ىف  تعامریة مؤسسات تعلميية ىف البالد اإلسالم س
نياكن، واملعهد الفرىس، واجلامعة  وم ء ا ر اآل ل املثال املعهد الرشىق بد ىل س مرص 
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امعة ساكن والفرر، وىف لبنان  ، ومدارس الراهبات والفرس ور ة، ولكية فك س القد األمرك
اليًا(یوسف  سوعية  ة، وىف سور مدارس الالیيك، والفرر، ولكية ) اجلامعة ال واجلامعة األمرك
  ... السالم

رشقني شاط املس رش :من  رشقني بإصدار جمالت ل دد من املس  وقام كذ 

داد هائ ة ونقلوها إىل بالدمه بأ طوطات العربية اإلسالم ة، ومجعوا ا رشاق س  البحوث 
طوطات ات اآلالف، وحققوا كثريا مما مجعوه من ت ا ات . بلغت م ب واملوسو ك كام ألفوا ا

تلفة اول جوانب حضارتنا ا ومل یقف األمر عند هذا احلد بل عقدوا أیضا املؤمترات . الىت ت
تلفة ى توصلوا إليه عن الرشق وحضاراته ا   . لتدارس اجلدید ا

عصب هبم، م ا ىل إهيام ومه، ىف  ل  لك س ون لبالدمه وحضارهتم وثقافهتم ویعملون 
ْوا  لْوا عن ثقافهتم ویت لفني إن مل یت ني، وخباصة املسلمون، بأهنم سوف یظلون م الرشق

اة الغربيني غى أن حيتذى، وإال . أساليب ح ى ی ىل ا رددون دامئا، مه املثال األ فالغربيون، كام 
هيم من طاقة وعزم ىف وكثري مهن. فال أمل لك ما  ام، جيهتدون  ه  م، ىف دراسهتم لإلسالم بو

ىل  ، ویلوون النصوص ویطبخون النتاجئ سلفا ىك تأىت  ا ه وىف رسو وكتابه ور ك ف شك ال
لهم إال من عصم ُهللا، وقليٌل ما مه نا، ا ا وثقاف ه لك ما یتصل بدی سف   .وفاق أغراضهم من 

ري  رشاق  رشاق املؤسساىت الرمسى:الرمسىس س وكىن كثريا ما قلت .  هذا هو 

ل  ه الغربيون ق شط ف ى  ل ذ التارخي ا ذ وقت بعيد إننا إذا مدد أبصار إىل ما ق لنفىس م
ى اكنت أور تتقدم  دة قرون بعد أن انقلبت اآلیة ورشع املسلمون یتقهقرون ىف الوقت ا

باهت ظر حىت وتتحرض وخترج من س رشاق مل ی س ا أن  ا وختلفها الطویل، إذا فعلنا ذ حتقق
ل سطوع نور اإلسالم بأزمان  ذ الوقت، بل اكن هناك أوربيون اهمتوا بدراسة الرشق ق
ن احملمدى  رخي ا كر من  ذ وقت م ابة عن اإلسالم وحضارته م ك ، وأوربيون اهمتوا  طاو م

كرمي زمن طویل ومن بني ت األ. ا رشاق الرمسى  س ل  رشاق ق س سامء الىت مارست 
ل امليالد كتابة  ى كتب عن مرص الفرعونية ىف القرن اخلامس ق املؤرخ اإلغریقى هريودوت، ا
ل امليالد، مث  ى جسل مشاهداته ىف بالد العرب ىف القرن األول ق شائقة، ودیودور الصقىل، ا

ى  مشقى الروىم، ا ا ا لام معل أبوه من ق ىف البالط األموى، وألف كتا یوح اكن یعمل م
اب لك ىشء یتعلق به وقدم أسوأ  ه وشكك ىف نبوة رسو و َمضنَه فصال حول اإلسالم هامجه ف
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لق وَدلس ادئه واخ رمي من م دإ  لك م ليل ما كتبه لك مهنم وفصلت . التفسريات  وقد مقت بت
ه تفصيال وأدلي رأىي واحضا رصحيا ىف كتاىبالقول ف رشاق: "ت  س ل عرص  رشقون من ق . مس

ستغراب ل عرص    ".مستغربون من ق

دأ ظهور مصطلح  رشاق"م دث عن ختصص :عند" س ا نت  واآلن ما دم

غى لنا أن نعرف مىت ظهر هذا املصطلح ىف لغتنا؟ فأما ىف كتاب  حق بل ی رشاق ف س

رز ىف تل " رزختليص اإل اره هو وزمالئه " خيص  لينا أخ ه  ى قص ف ة الطهطاوى، ا لرفا
لتعمل ىف عرشینات القرن التاسع عرش وخضوعهم إلرشاف بعض  ن سفرمه إىل فرسا 

لكمتني د هاتني ا رشقني هناك أثناء ت البعثة، فمل أ دهام ىف أى من كتب . املس كذ مل أ
ارشمه وحىك لنا بعض ق، وقد  ر طائفة من أسامء مشاهريمه وخسر مهنم الشد ارمه وذ ا من أخ

دم ال لكمة  ست مل قليل ىف نظره، ورمغ هذا مل أره  هيم من  ومن تعاملهم وتنفجهم مبا 
رشاق" رشقون"وال لكمة " اس دود مالحظىت" مس ة . ىف   ىف اجلزء األول من ٣٨٢وىف الصف

شا ق  راىت ىف نصف قرنم: "الطبعة األوىل من كتاب أمحد شف وفد "نقرأ ما یىل حتت عنوان " ذ
رشقني ففى یوم . م عيد األحضى١٨٨٩وافق اليوم السابع من أغسطس سنة ": "مرص ملؤمتر املس

شا فكرى وابنه أمني ١١ م العيد، دعوت لتناول طعام العشاء عندى عبد هللا  ه، أى رابع أ  م
ح هللا والشيخ محمود متثيل بك فكرى والشيخ محزة ف  معر، ومه أعضاء البعثة العلمية املوفدة 

رشقني ببالد السوید والرنوجي ىف هذا العام   ". مرص ىف مؤمتر املس
ها أمني فكرى إىل اخلدیوى عباس الثاىن ىف كتابه رجع إىل لكمة اإلهداء الىت و : ومن 

راه"إرشاد األلِبا إىل حماسن أور " ى وضعه لوصف ت الر  شري إىل ، ا مؤمتر " 
امصىت السوید والرنوجي ىف سنة  ا  ى تقرر انعقاده بأستكهمل ورس رشقني الثامن ا املس

كررت لكمة ". ١٨٨٩ رشقني"و اب البدیع املمتع ىف اجلزء اخلاص " املس ك مرات ىف ذ ا
ستعمل لكمة  رشق"ملؤمتر، وإن اكن ال  د مهنم معني فال یقول" مس رشق فالن امل : "ألى وا س

الن كونت أو البارون أو األستاذ فالن"بل " أو   ".ا
ر ىف  تاح املؤمتر، قد ذ ف ى فوضه م السوید  كونت دى الندبريج، ا والطریف أن ا

تاح أن  ف رشق"و" الرشق"امة الناس ال یفرقون ىف املعىن بني لكمىت "خطبة  وقد ". املس
س وسألىن عرض ىل خشص حسن املل لتلكم ىف موضوع رشىق ف ن یقع الرشق : انتدبت یوما  أ
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نيا؟ وقد ح من ا جمعة لف نایة عن َعَصبَات م رشقني  انب یظن أن املس د السادة األ  اكن أ
الته ال خيلو من بعض حصة ألننا  . الرشق م هذا السياىس الساذج ىف  وال شك أن 

َُدد  ینا من  وننا َعَصبَة مؤلفة حلل مسأ الرشق العظمى، فإننا مبا  حرضات السادة مل خنرج عن 
اكسدة جحرا جحرا، وألننا نبعث بأحاكم احلرب الهائ  هندم قالع األفاكر الفاسدة والغلطات ا

رش رخي ال ه نورا یصل إىل أقاىص  دان حربنا هذه مبا . نتقاد ودق ال امل عن م لكم  وقد 
ىل احلق وح مجليع الناس. ینطبق  ة . وذ امليدان مف ني ملصل وحنن حنارب ىف صفوف الرشق

ى حنن قامئون بتحرره أصو ومتدنه وعظمته ومرساته الرشق م  ات التارخي ا لني ىف صف س
دة . وأحزانه لفاء ىف ت احلرب؟ ويف ال ميدون إلينا ید املسا ون  كون الرشق ف ال  فك

ن  دا وال نتلكم ىف شأن األد ؟ وحنن ال نعادى أ كشف الغطاء عام ال تصل إليه أنظار

لهيا رتاض  اول ذ ال نا نعجب بنور العمل أی سطع وال نتعرض ملعتقد خشية أن ی ، وك
اب٦٢٣ص(إخل "... طرفا من ت احلقائق الىت نبحث عهنا ىف الرشق ك مطبعة /  من ا

طف   ).م١٨٩٢/ املق
ه  ا ومشككني ف امجني دی بون  ك ن  داع، وإال مفن ا م لكه مغالطات و وهو 

كذ ليه ا الهتامات الباط ومفرتن  كرمي ومهتمني كتاب ربنا العظمي  ا ا ب ومشوهني صورة نب
لينا  لعدوان  ول الغربية  ه ا ى تقوم ف ن العدوان واإلرهاب ىف الوقت ا ني أن اإلسالم د ومد
لنا  ارض ومستق ا وتدمري  يالنا عن دی ىل اج الل بالد وختریب أوطاننا والعمل  واح

ر  ساح  ك ، ومعاونني حكومات بالدمه ىف هذا و لك وسي شيطانية ىف إفقار جهتاد  واتنا و
رشقني؟ إننا ال ننكر  سوا مه املس سبة؟ أل سهل لها إمتام جرامئها اإلبل ها مبا  ن إ اإلجرام ومزود

دة ىل القا كهنم قليلون، وميثلون الشذوذ  سا رشفاء،  رشقني  رة امل"و. أن من بني املس عارف دا
ة كذب أبدا" اإلسالم رشقني، وىه مؤرش ال  ى أقو عن املس ىل هذا ا   .شاهد 

شا شيخ العروبة نقابل لكمة  ى أمحد زىك  رشقني"و : دة مرات ىف كتابه" مس
رشقني سنة ١٨٩٣الصادر سنة " السفر إىل املؤمتر" لمس ام من عودته من املؤمتر الثامن  م بعد 

دة إن: " سنوات من املؤمتر السابق، إذ قالم، أى بعد ثالث١٨٩٢  ىف أول الىت تقررت القا
ل األمر رشقني، لق اكنت سنوات إمنا لك ثالث املؤمتر عقد أل رشوا فقد اآلن وأما املس  حىت ان
د أن لينا والواجب مشارون كثريون، أمراك من هلم اكن  أعامهلم فهيا یعرضون كثرية فرًصا هلم نو
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ضيع امجلعية، أجزاء هذه بني  الشقاقزداد لئال دة ف  هذا امجلع مثرات وتذهب لكية، األوىل القا
ح، أدراج امصهتا مؤمتر عقد ىل دو لك لامء ویرص الر امني، ام لك ىف  تفرق أو   العمل ف
مل"، "َمَذر َشَذرَ  ساعها املدینة هذه كرب أنه وا ر فهيا یظهر مل وا رشقني،  مؤمتر النعقاد ما أ املس

ر أقل وال بل عقدة اكنت ريه ملؤمترات أ ى انعقد ىف الوقت م ه مؤمتر ا د "ف ، وىف أسفل أ
ىل النحو التاىل ته عرف بنفسه  دوب: خطا رشقني املرصیة ىف مؤمتر احلكومة م  التاسع املس

ر ٢٤ - ١٣١٠ سنة الفرد رجب ٧ الثالث بلوندرة یوم كام َعرفَت . إخل"... ١٨٩٣سنة  ینا
ه ألفه  شورا قائ مضن ما قالت إن صاح اب عند صدوره م ك الت املرصیة هبذا ا اجلرائد وا

رشقني الثالث بلندن   .عن سفره إىل مؤمتر املس
دد من جم  ر ١" (املرشق"وىف مقدمة أول  ر صاحهبا ) م١٨٩٨ ینا رشقني"یذ " املس

مه بـ انب "واصفا إ ون ) نا(األ شف مك طان أحوالها و ار بالد واس ع أخ ىل ت یعكفون 
رشقني ملس نية"وىف العدد الرابع من جم ). ٤ - ٣ص" (أرسارها، فُدُعوا   " اجلامعة الع

ني"مقال بعنوان ) م١٩٠٠نومفرب ١( ه اكتُبه " رخي األسبو س مولر "ینعى ف لسوَف م الف
رشق اإلجنلزيى الشهري ریل ١/ ١٠ - ٩العدد (وىف نفس ا . هبذا النص" املس ) م١٩٠٤ إ

الن عن  وىل"إ رشقني ا ل" مؤمتر املس ر العام املق جلزا يعقد  ى س وىف نفس العام والشهر . ا
الن عن ذ املؤمتر عينه حتت عنوان " الهالل" من جم ١٣واليوم ظهر ىف العدد  مؤمتر "إ

رشقني ه اكتب" املس رشقني یعقد ىف ب عرىبیبدى ف ة به ألنه أول مؤمتر مس كام قابلتىن . ه فر
لكمة ىف  ن هشام"هذه ا ىس  وقد ". رس"حملمد املویلحى ىف آخر الفصل اخلاص بـ" دیث 

ل ذ ىف حصيفة ١٩٠٧صدر سنة  لقات ق َْرش  ه اكن یُ املرصیة، " مصباح الرشق"م، وك
راهمي املویلحى وا  مترب لصاحهبا إ كذ وردت . م١٩٠٢ إىل أغسطس ١٨٩٨املؤلف، من س

رشقني"لكمة  جلامعة املرصیة حول " املس لينو العربية  ىف احملارضة األوىل من حمارضات اكرلو 
ة ١٩١٠ - ١٩٠٩الف عند العرب ىف العصور الوسطى، وذ ىف العام اجلامعى  م، وىه مطبو

  .م١٩١١ىف روما سنة 
م دىف ضوء هذا جند أن رشاق"حسام اخلطيب التاىل ىف مادة .   ة "بـ" س املوسو

ة إىل املراجعة، إذ قال" العربية رد لكمة : "السوریة حبا رشاق"مل  ، "orientalism: س
ىف أى من املعامج العربية القدمية، ورمبا اكن املعجم العرىب احلدیث " ش ر ق"املشتقة من مادة 
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شري إىل وا ى  د ا لغة"د من مشتقاهتا هو معجم الوح ى یورد " منت ا لشيخ أمحد رضا، ا

رشق: "فعلها ، وهو " اس ه  رش عه  لوم الرشق ولغاهتم"وی لكمة بأهنا " طلَب  ة "واصفًا ا مو
ىل من " عرصیة لامء الفرجنة"تطلق  رشق"وفعل ". یُْعَىن بذ من  العرىب مشتق من لكمة " اس

رشاق" لكمة املرتمج" س لكزيیة و" orientalism"ة  الفرسية، " orientalisme"اإل
دمت لكمة  ىت العهد، واست رشق"احلدی لكمة " مس لتصف املشتغل " orientalist"رمجة 

لكمة . "هبذا احلقل املعرىف ه من أن العربية مل تعرف هذه ا م هو أوال ما یوح ورس غرابة هذا ا
نيا أن ا ل ذ املعجم، و دا ق لكمة ما  لغة"ملعامج العربية احلدیثة ال تعرف هذه ا ألمحد " منت ا

ى أََطَر د. رضا لكمة فال أدرى ما ا ، . فأما أن املعامج احلدیثة ال تعرف هذه ا ىل ذ اخلطيب 
دا من املعامج احلدیثة تعرف ت  ري  ىل التخيل، فك ام اكنت قدرته  خيل  وهو مما ال یتخي م

لكمة و  ل "رشق"توردها ىف مادة ا " الرائد"، ومعجم "معجم املعاىن اجلامع"، ورشح معناها، م
لغة العربية املعارصة"، و"الغىن"جلربان مسعود، ومعجم  كتور أمحد خمتار معر، ومعجم " معجم ا

ري" ك س ا لغة واألدب والعلوم"، و"النفا د ىف ا املعجم "، و"املعجم العرىب األساىس"، و"املن
" املورد"ملنري البعلبىك، و)  عرىب- إجنلزيى" (املورد"كتور محمد التوجنى، و" املفصل ىف  األدب

ز فري"لرو البعلبىك، و)  إجنلزيى- عرىب( سفورد"، و) إجنلزيى- عرىب" (معجم ها " قاموس أ
 - إجنلزيى" (قاموس إلياس العرصى"، و) عرىب- فرىس" (قاموس بيلو"، و) عرىب- إجنلزيى(

، ) عرىب- فرىس" (قاموس املهنل"، و) إجنلزيى- عرىب" (قاموس إلياس العرصى"، و)عرىب
ريا"، و) فرىس- عرىب" (قاموس املهنل"و وأما أن . إخل)...  عرىب- فرىس" (قاموس إدوارد 

ل  كن تعرفها ق لغة"العربية مل  ري من القرن " منت ا شا ىف أوائل العقد األ فقد رأینا أمحد زىك 
لكمة التاسع ه هذه ا ى وردت ف اب ا ك كررها، بل إنه ألف ا ستعملها بأرحيية عظمية و  عرش 

رشقني التاسع  ه كام وحضنا آنفا) بلندن(مرارا حول مؤمتر املس ى اكن مشاراك ف كام نوه جر . ا
سمرب ١٥الصادرة ىف " الهالل"زیدان ىف جم  اب عند صدوره مشريا إىل ١٨٩٣ د ك م هبذا ا

رشقني"ر مؤمت ى حرضه املؤلف" املس  .التاسع بلندره، ا
فاجو من النوع األول، ومعجم روىف :  العربية- وأما املعامج اإلجنلزيیة أو الفرسية معجم اك

ومعجم لوس بقطر ومعجم اكزميريسىك من النوع الثاىن، ولكها من إصدارات القرن التاسع عرش، 
ىل أى ىشء ی  رث فهيا  اولت أن أ رشاق عبثافقد  الس سفورد . تعلق  ومن مراجعة معجم أ
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رى أن لكمة  ام " orientalist"التارخيى  م، وإن اكنت تدل ىف ذ الوقت ١٦٨٣رجع إىل 
ام  ة، مث انضاف إىل معناها بعد ذ بأقل قليال من مائة  نية الرشق سة اليو ك ال ا د ر ىل أ

ة" لغات واآلداب الرشق ى حنن بصدده هنا،"الشخص اململ    . وهو املعىن ا
اب العرب أیضا  ك كرا وممن استعمل من ا رشق"لكمة م رشقون"و" مس وأشار " مس

ب ىف مقدمة كتابه دان التأليف حول لغتنا وأدبنا محمد د شاطهم ىف م لغة : "إىل  رخي آداب ا
ام" العربية وال من مسع ١٩٠٠املطبوع  ىل م سج ىف كتابه ذاك  دیثه عن أنه ی م ىف معرض 

رشىق األملان"عهنم من  رخيا آلدابنا" مس لفظ . ممن وضعوا  ستعمل ذ ا وبطبيعة احلال اكن 
ا ذ زم ب وتصدر ىف احلال بل تأ ك ب ال  ك زمن، فإن ا ل ذ  " ومهنم أیضا جر زیدان. ق

لكمة ١٩٠٢الصادر " متدن اإلسالىمرخي ا "ىف مقدمة كتابه عن  هيم  شري إ ث  م ح
رشقون" ا بـ" املس ، وأح ا رمه مرارا ىف األجزاء األربعة من كتابه". كتاب اإلفرجن"أح : كام ذ
لغة العربية" ى صدر ما بني "رخي آداب ا هذا ال ميكن أن یمت . م١٩١٣ و١٩١٠، ا وكتاب 

اص من أن ، وهو ما یعىن أن زیدان قد بني عشية وحضاها بل ال م ستغرق تأليفه أعواما طو  
ل ذ التارخي بوقت طویل لكمة ق حثا مطوال ىف اجلزء الرابع دل . عرف هذه ا بل لقد أفرد هلم م

نا  دا ویقرأ تآليفهم ویمل بآراهئم ومواقفهم من ثقاف شاطهم ج ىل أنه یعرفهم ویعرف جماالت  ه  ف
ن أرخوا بل. وأدبنا ىف لك العصور رشقني ا ىل غرار كتب املس  إن كتابه هذا قد وضعه 

ىل ذ نصا وألن ما كتبه ىف هذا املوضوع . لألدب العرىب، ونص هو ىف مقدمة اجلزء األول 
وهو موجود ىف الفصل  األول من اجلزء الرابع من . شدید األمهية رأیت أن أنق اكمال بعد قليل

ور، وعنوان املب اب املذ ك لغة العربية"حث هو ا رشقون وا ى ". املس صور فهمى، ا وهناك م
رشق"إىل " وضع املرأة ىف اإلسالم"أشار ىف مقدمة رسالته عن  وك هرجرونه " املس س

ستعامل لكمة : الهولندى رشق: orientaliste"هكذا  اب مؤرخ ىف نصه الفرىس ". املس ك وا
صور١٩١٣بعام  سنواتم، ومن الطبيعى متاما أن م ل ذ  لكمة ق :  فهمى اكن یعرف ت ا

لسوربون ذ التحق  سنة ظهر كتاب طه حسني. ىل األقل م رى أىب العالء: "وبعد ذ  ، "ذ
ه یرتدد لفظا  رشقون"وف رشق ومس وهذا طبيعى، فقد اكن تلميذا هلم ىف لكية . مرارا" مس

جلامعة املرصیة اب، وهو ىف األصل رسا. اآلداب  ك ة العاملية ىف وا ل هبا صاحهبا در امعية   
لهيم، وقد ُكتِب حتت إرشافهم   .اآلداب، یعكس خفرا شدیدا هبم وثناء عظ 



 

                                                               13 

رشقني ق عن املس ستعمل :م الشد كرا، وإن مل  رشقني م لكم عن املس  وممن 

ق لكمة، أمحد فارس الشد بّا عن ف : "قال ىف كتابه. هذه ا ّ شف ا ومن طبع ": "ون أور
ب اكن، وال س ىف أسباب  ىل الشهرة والنباهة بني أقراهنم بأى س هتافت  لكزي معوًما ا اإل

ية أو املعارف والعلوم لها من الفارس لغة العربية وم ًال بعض لكامت من ا ، فإن من یعرف مهنم م
ليه الرتية فإذا ألف ك  ريها ليومه الناس أنه لغوى، وما  ه لك يشء یعرفه من  ً بلغته أدرج ف تا

ل من األلقاب  ال ليه  ىل حقها أو خيطئ فهيا، وىف عنوان كتابه تعلق  ب ت األلفاظ  ك أن 
ب  أنه من أعضاء مجعية كذا، وملخص كتاب كذا، وحمرر نبذه كذا، وخطيب  ك الطنانة، ف

ابة كذا ذون وهمل... م ، وذ ألهنم ال یأ ه صدى مسأ  جرا، ولو عرصت كتابه لكه ملا بللت م
هيا ما  سبوا إ لغات عن أهلها، مفهام خيطر بباهلم ىف تأویلها یقذفوا به جزافًا من دون حترج أن ی ا

س مهنا   . ل
ىل لغىت العرب والفرس،  ىل لغته و شمتل  ى ألف كتاب لغة  انظر إىل ررشدصون ا

كن یدرى من لغتنا نصف ما أدریه أ من لغتهفأق  ال بل َسولت  نفسه أیًضا أن . سم  إنه مل 
ه ولفق ما شاء، مفثل لإلضافة بقو رسى"، و"قدح فضة: "رمج النحو العرىب، خفلط ف ، "م 

ن"، و"الب جعم"، و"الغالب جعم"و" رأس أمان"و ة"، و"كتاب سل ا عق ا بأهنا ، وفرسه"نََرصَ
ىن مضاف إىل  ة"م ة"، و"العق وا عق ة"، و"نََرصُ ة"، و"النَرصا عق وا عق   ". النَرصُ

ى قدر ىف  أن یزتوج  وأورد حاكیة من كتاب ألف لي ولي عن ذ األمحق ا
ر، فلام بلغ إىل قو ت الوز ىل رو إال ىف موضعها: "ب یة ال أعطى احلر : "رمجها بقو" وال أ

لوهتا: "، وقو أیًضا"لنفىس أى لزوجىت إال ىف جحرهتا حصف " وال أزال كذ حىت تمت 
هتا"، "لوهتا" " حىت یقول مجيع من حرض: "، وعند قو"وال أكف حىت یمت ذلها: "فقال" جب

ىل ذ" حرضة"و" حظر"كتب ىف احلاشية  لكزيیة، وقس  رمج . مبزن السمو ىف اإل وإذا 
دمه كتا ا إىل أ م رمج من  ، وسبكه ىف قالب لغته، فقد قرأت كثًريا مما  ً رقعه مبا َعن 

  . م، فإذا هو مسبوك ىف قوالب أفاكرمه مما مل خيطر ببال املؤلف قط
ىل اجلهاد من مجلته شور صدر من امل ىف احلض  رمجة م س لُعباد النىب : "وقرأت  ل

نيا وال الص ىف هذه ا كفارمن  فانظر إن اكن املسلمون یقولون إن ".  ىف اآلخرة إال جبهاد ا
ى "معبود"النىب  ري مسرت صال ا ع  فرتاء والرتق ق و ًدا حترج من هذا التلف ، وما رأیت أ
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رمج مخًسا  ى  رسطون ا ، ومسرت  ت ألف لي ولي رمج حاك ى  رمج القرآن، ومسرت الن ا
ر فلتري أنه مكث بني العرب سنني وعرشن مقامة من مقاما ت احلررى، أما األول، فقد ذ

ىل ثقة، إذ الظاهر  رمجة القرآن، ولست من ذ  مل العربية حىت هتيأ   ذ عهنم  دیدة، وأ
لرتمجة أنه مل خيالط العرب، ويفام اكن فهو من احملققني ه  وأما الثاىن فإنه لبث ىف مرص . من مقدم

لامءها وأد ارش  ة واستصحب بعض . ءهاو ر الشام وأما الثالث، فإنه اكن قد سار إىل ا
هيا   . أها

ن عبد العزز رىض هللا تعاىل عنه لقمة لعمر  ن  ل  دا هؤالء الثالثة فكام قال عق   : وما 
  ذا بطن َهْرَىش أو قفاها، فإنه

    
انَِىبْ َهْرَىش لهن طریق    

     
ا  م ، فلو قرأ سبا ىف  دمه ال یباىل أن یؤدى معىن الرتمجة بأى أسلوب خطر  فإن أ

د السبابني آلخر ًال بأن قال أ رمجه بأن دینه ساطع ملهتب من حرارة العبادة "حيرق دینه: "م  ،
ن، أى داه من األد قى : والغرية، حبيث إنه حيرق مجيع ما  ن احلق لهيا، فهو ا یغلب هو 

ر آلكة ب یتوصل به . وهكذا... القاهر، كام ورد أن هللا  مل لغتنا عندمه سوى س س لعمرى  فل
ل مدرس  ْ هيك أّن َد نية، فإن هاتني عندمه أمه وأنفع، و ريها اكلعربانية والرس إىل النتف من 

ل مدرس العربية سبعون لرية فقط، ومىت ْ  عرف العربانية ىف مكربجي ألف لرية ىف السنة، وَد
ليه ملطابق  ه فائدة ختتص  لغة، واستخرج م ريه من ت ا ىل  ًا من لغتنا طابقه  دمه ش   . أ

منساویني، فقلت د ا ر أ طر ىل ذ كونه نظم : وقد جرى مرة حبضور ا إنه ذو دعوى 
اف، فلو اكن ذا أد ً ىف لغتنا وشهرها ىف كتاب مطبوع مع أهنا لكها حلن وز لكف أبيا ب ملا 

ذوا عن العرب ن مل یأ ىل مجيع اإلفرجن ا ليه، بل  ده وهو بعيد  . النظم من دون معرفة قوا
ة ومل خنالط أهلهام؟ قلت: قال نية والالتي ليو ها هنا فرق، وهو أن : يف، وحنن ننظم الشعر 

ى أج  ىل صغر، أما العربية فه تعلموهنام  لغتمك ف لغتني اكألصل  سان : قال. بية عنمكهاتني ا إن اإل
ه أن یتعمل أى لغة شاء كام یتعلمها الطفل ما هذا مذهىب، وإىن أعطى كتىب لكها ألى : قلت. ميك

ني بليغني ني حصي لعربية بي لي ثالثة أبيات: قال. إفرجنى اكن إذا نظم  فلام قابلته . أ أنظم  ا
ولىن رقعة كتب فهيا   : ىف الغد إذا به قد 

 َ المةأل ََر  صاحِ هبذا    ْم 

    
ِرى كَرامة؟ ىب ُجيْ   بأن صار األج

     
ا ً كن هذا َعُروًضا ُمَصح   وإن مل 

    
امة   فال تُْعِطه أسفارك 
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ا وساملًا ً   فإن اكن ذا إذن حصي

    
سلمه أجًرا أسفارك رامة   س

     
ة، مث قال: فلام قرأهتا قلت  اف وخطأ، فسكت سا أتدرى ما األلف الىت ىف : فهيا ز

س يب ومزنل: "قول امرئ الق رى ح ة عند بعض، فإن : ؟ قلت"قفا نبك من ذ ىه ألف التث
م ض ىف  ، وذ مستف ني  اطب صاح . وعند بعض أهنا مقلوبة عن نوع التويد. الشاعر 

هيود یلحقون الهاء هذا لكه متح : قال ل وتعسف، وإمنا ىه مقلوبة عن الهاء من العربانية، فإن ا
ىل الطلب والتوسل ى دال  هن   .بفعىل األمر وا

ه إال أن قال ت  بعد ذ خطأ أبياته، مفا اكن م ة : مث بي ست مطبو إن لغة العرب ل
لكف فهيا كرثة القوا لغات، بل ىه لغة مصنعة م ر ا وطفق . د والضوابط خبالف لغة أوروسا

ة أن تقام حركة طوی مقام حركة قصرية حنو أن جترى لفظة  لغة الالتي " مادّ "یبني أنه جيوز ىف ا
ري ذ" َمدّ "جمرى  ن: "ىف قو" أل"ـبيف تفعلون : مث سألىن. و ، فإنه اجمتع فهيا ثالثة "ا

ع س ن، وأنمت تقولون إنه ال یصح اج ن الثالثة هنا؟ قال: نني؟ فقلتسو ن السو األلف : أ
ال ن اشتقاق : وقال ىل یوًما. والالم وا ء"أتدرى من أ َ من العرباىن، فإن : قال. ال: ؟ فقلت"الز

ل"ع"فهيا مبعىن " زىن" لر ع نفسها    .، فكأن الزانية ت
ىه ألف من : فقال. ال: ؟ قلت"آمن"أتدرى ما أصل املَدة ىف حنو : مث سألىن مرة أخرى

ىن ىن مرتبة العابد: ، فقال"قوًما بطالني"وقرأ یوًما . الرس ة ىف  اَألْوَىل : فقلت. البطال عند الصوف
ا"وقال أیًضا إن . البطل ا هذا: "ىف قول العرب" یوم ىن وهو " إىل یوم ان"من الرس   ". یوم

اقشات وجمادال دة م رادها هنا وإن طال وقد جرى ىل معه وقت الرتمجة  ت ال بأس بإ
ني، وخصوًصا العربية، مهنا أنه اكن حياول  ىل معرفة القوم لغة الرشق م، فإهنا عنوان  هبا ا

ىف لك موضع جيدها ىف األصل، أعىن العرباىن، فإنه ال ميتنع فهيا أن یقال " هو ذا"استعامل لكمة 
ًال  ل: "م خرجت وإذا : "ىف قولنا" إذا"واكن یظن أن . "ألن هو ذا أو وهو هو ذا واكن هو ذا ر

لباب ًال ". هو ذا"ال تغىن مغناة " زید  د الرؤساء: "ومن ذ أنه اكن ینكر قولنا م بدل " أ
س" إلتيان بـ". رئ ىل األصل  رید احملافظة  ه"قال"بعد " قائًال "ومن ذ أنه اكن  : ، فإنه یقال ف
نا جند ىف توراهتممع أن هذا الرتيب ىف " قال قائًال " كر، و  لكزي م لكم قائًال : "لغة اإل " و

ل قولنا". قال قائًال "ال  ًال : "وىف م ألنه اكن یرتمج ىف " قال"بـ" رضب"اكن یبدل " رضب هلم م
  . إىل لغته فال جيد  معىن سوى إیصال األمل" رضب"عق لفظ 
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س ، و"رأَى اعتقادمه"بـ" َِملَ اعتقادمه"واكن یبدل  عتقاد ل زمع أهنا أبلغ ىف املعىن وأن 
د معىن اإلميان ري مف واكن . مبرادف لإلميان، فإنه إمنا ینظر إىل أصل اشتقاقه، وهو العقد، وهو 

اه البحر"بـ" ماء البحر"یبدل  ه، إال أن تبدی هوس"م وجزم بأن قو ىف . ، وهذا ال حمظور م
كون لنا؟: "السؤال كون لنا؟ما "، أبلغ من "ما  الىت یؤىت هبا " من مث"، وأن "عىس أن 

سد مسد  ستعامل وال  ري كثرية  ة  زمع أن لفظة "ولهذا"لسب ست من " املعجزات"، واكن  ل

ة ة روم س ها ىف  د   . م النصارى حىت و
ایة ما أمكن، وحىت إنه زمع أن ما  لسجع والرتيب الفصيح  ومن أشد وساوسه جتنبه 

ها وهو آسف، " خرجمت إىل بِعِىص ِلكص : "ة من قوىف الرتمج اول تغيريها فمل یقدر فرت جسع و
اتك"وكذا ومهه ىف  رياتك ىف ح بري"، وىف "نلت  : ، فاكن یقول"واكن هناك قطيع من اخلنازر 

لواو والنون ى  هت م هللا تعاىل، واكن لكام رأى مج ت ه ىف  غى جمان ى ی  أو هو من السجع ا
م القرآن: "لياء والنون یقول بدلها، حىت إنه رأى هذه امجل وىه" إهنا مضاهئة  وأنمت : "ف

شبه وقف القرآن: ، فقال"ىل ذ شهود ىل : "مفن مث بدلها بقو. إن هذا الوقف  وأنمت شهود 
د عبارة أخرى وىه". هذا رن من هناك إلينا: "وو لرتيب هذا ا: "، فقال"وما أولئك بعا

دل "فصيح رن"، ف ، ومل أتعجب من تغيريه، وإمنا تعجبت من أنه شعر حبسن "یعربون"بـ" ا
ًال . هذا الرتيب ل امسه فالن: "وزمع أن قو م   ". َُسمى: "أخرص من قو" واكن ر

لتقویة: ولكام رأى ىف األصل عبارة كثرية األلفاظ مما ال داعى  قال وإذا رأى . إن ذ 
الل املعىن قال ه إحجافًا ولو مع إ ة: ف لبال ذفًا  ه  واتفق أنه قال، : "واكن حياول أن یقال. إن ف

كر ىض الندرة ىف : ، فقلت "واتفق أنه اف هذه ال یصح استعاملها مع األفعال الىت ال تق
ًال  لس: "ستعامل، فال یقال م يء، فإنه ال ندرة ىف اجللوس "اءىن فالن واتفق أنه  . بعد ا

ونه شدید : فقال ى ظهر ىل من أحوا أنه، فضًال عن  ىل األصل؟ وا ن أنت من احملافظة  وأ
لتوراة، فإنه اكن یتقى لوم ُخَصَمائه، فإنه اكن ذا خصوم كثرية، إال أنه ال محق أكرث من  التعصب 

لبال يب، إذ ال یتصور   أن لغة تطابق أخرى ىف أن یرتمج من لغة إىل أخرى بعني األلفاظ والرت
لعربية ف ميكن أن یقال  اخر هللا: "التعبري، فك ان من م لعربانية، أو " خرج ا كام یقال 

رت ذ لعدة من أهل املعارف مهنم، وأنه من التعبري " أحشاء هللا" نية، وقد ذ ليو كام یقال 
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ىل  ني "الغري الالئق جبال تعاىل، فلكهم قاسه  ه هللا و من دون فرق بني " هللا وید هللاو
ريها   . سبة األعضاء احلقرية إليه وبني 

ة  لغداء یوًما، واكن ذ ىف حنو السا اىن  طر ىل مرة أنه د ومما أحضكىن من ا
يل املغرب، فقلت  ىل ما اعتدته: اخلامسة ق ة احلادیة  هذا ال : فقال. قد تغدیت ىف السا

سم : سميه حنن هذا عندك ألنك تتغدى وقت العشاء، فأما عندى : فقلت. جعا: يهداء، وإمنا 
  . فهو الغداء بنفسه وعينه

كن حيسن التلكم هبا ولو جبم  طر ىل هذا اكن یدرس العربية ىف مكربجي، ومل  وا
لحل  ات وال یت لمطالعة أربع سا كرىس  ىل ا دة، واكن ذا اجهتاد ال ملل معه، فاكن یقعد  وا

ةعنه، وما  لغات املرشق مل ا ريه اشهتر مبا اشهتر هو به ىف  ًدا  ال أ وتوظفه ىف مكربجي هو . أ
مك مالطة بواسطة  داىن إىل احلضور إىل هذه البالد ألن امجلعية ملا استأذنت  ى  ب ا الس
كون ىف ت املدینة ت أن مكىث  اور املُوَمأ إليه ظن ة ىف إحضارى أل ر األمور اخلارج . وز

ىل لك و ون، إال أهنا  لتفقه ىف الف ري من یقصدها  لسكىن فهيا  ًدا  شوق أ كن ال  ىه، وإن 
كونية . ال أحسن من القرى واعى ا ل، إال أن البواعث احلالية وا نت أدریه من ق وذاك 

ه فهيا، ویلزم قریته طر ىل أن یَُعّدى عن وظيف ىل ا ت    ... أوج
سليىن ىف ت كن يشء  ور ومل  طر املذ ه ا سافر ف ى  رقب الشهر ا  القریة سوى 

ور توىف  ري أن املذ ون معه ىف لك ماكن وزمان،  ىل أن أ ث قُدر  رسطول ألسافر معه ح إىل 
ار، فعفا هللا عنه مبنه ورمه   . وأ ببارس، وأعفاىن هللا تعاىل من السفر معه إىل ت ا

رستول  هاب إىل  ان ا ب فهيا، مث ملا  ك سفورد، وقصدت أن أرى خزانة ا مررت بأ
ذ یطالع ىف فهرسة املعلمني فمل هيتِد إىل  هيدیىن لها، فأ فسألت بواب املدرسة عن شيخ العربية 

إن شيخ العربية ال یدرس بنفسه وال یقرأ، : يف وأنت مالزم هلم ال تعرفهم؟ فقال: امسه، فقلت 
رخيية فإذا قرأ القا. وكْن  قارئ ه، أى ىف توجهيه إىل وقائع  ذ الشيخ ىف رش ًا یأ رئ ش

لغات كام سأبني  عن قریب، مث بعد طول حبث  ىل بعض ا تتعلق بذ املوضوع، وىف تطبيقه 

اب إىل ذ  كرًما، فأ بة تفضًال و ریىن املك ومعاجلة اهتدیت إىل دار الشيخ فقابلته وسألته أن 
ة لفظة وأول كتاب . ورس مًعا كوىف، وإذا ىف أول الصف خلط ا ه اكن  " "فقرأها " أال"ف
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يف أنه اخندع فهمه لسمعه ألهنم مجيًعا یلفظون امس اجلال مرققًا "هللا"وفرسها أهنا  عجبت  ، ف
  . هكذا

ة؟ فقلت"ىف"أتعرف مل دلت : وسألىن مرة أستاذ آخر ىل الظرف ألهنا : قال. ال:  
ىل معاىن املفردات واملركبات ىف . ى أص فوهمشتقة من الفم ا ُرصون  وهكذا خيمنون وَخيْ

ًال أن قارئًا یقرأ . لغتنا صور م بنا تََطفًال، ف ك م  ىل رش مل هؤالء األساتيذ و ىل  اًال  وهاك م
  :       ىل الشيخ قول أىب متام

د  َ   ِمهٌّة تنطح   النجوم  و

    
لَحِضيض، فهو حضيُض    آِلٌف 

     
قول الشيخ بلغته ل " النَطاح: "ف س والو ت الىت لها قرون اكلثور والت حليوا خمتص 

ر ىف التوراة مرات كثرية س  قرن، فقد روى . وحنوها، وقد ذ سب إىل ما ل وميكن أیًضا أن ی
ت اجلَماء ت س احليوان إىل سبعة أقسام، أن احليوا ى قسم  اطح جبباهها، وقد ليناوس، ا

ش"أطلقت العرب امس  ك معروفة، " النجوم"و. ىل آ من آالت احلرب ملا أهنا تنطح اجلدار" ا
س رة املغنط اصية إ ل أن عرفْت  وملا اكنوا مشتغلني . وقد اكنت العرب هتتدى هبا ىف أسفارمه ق

شم لها راحئة، مث مل كن ىف أورو من  ة والطبية مل  بانيا أو جزرة لعلوم الفلك حوا إس ا ف
ان ٧٥٠األندلس، وذ سنة  ر ب ى ىف سا ذ عهنم العمل بعض من اإلفرجن، ومهنم َرسَ ، أ

، واكن انقراض امل من قرطبة سنة  ى ١٠٣١أورو  بعد أن دامت العرب فهيا أحصاب أمر وهن
يادة حنو مائتني ومخس وسبعني سنة   . وس

بانيولية "النجوم"أما األلف والالم الىت ىف  ى أداة التعریف، وىه ىف الطليانية واإلس  فه
ر و" أل" دة " ال"لمذ نية ففهيا  س فهيا أداة تعریف، فأما اليو ة ل لغة الالتي لمؤنث، وا

دوءة هبذا احلرف، مهنا ما هو عرىب وذ حنو  د ىف لغتنا ألفاظ كثرية م ا"أدوات، ویو ك " أ
كحل"، و)احلناء( ة"و، "ألقائد"، و"أ ، أو "ألقرثمي"ألقَِىل، و"، و"ألقرآن"، و)اجلرب" (أِجلْربَ
كرزمي" بانيولية ففهيا من هذا النوع ألفاظ ال تعد"أ لغة اإلس . ، ومهنا ما هو من لغة أخرى، فأما ا

لالم من  دم النطق    . فلكون النون من احلروف الشمسية" النجوم"فأما 
الشمس وسري القمر حول األرض، وسبة مث إن أول من قرر طریقة سري النجوم حول 

لسوف إحساق نيوطون دیة، الف ع و . بعضها إىل بعض، و املد واجلزر والنور واجلاذبية و
ىل العمل ال تنظر١٧٢٧ ومات سنة ١٦٢٤ىف سنة  رة  ا د وم ِ د آلٌف : "أما قو. ، واكن ذا  َ
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س " األرض"هنا معناه " احلضيض"، فـ"لحضيض جلزء، ووروده ىف التوراة كثريمن  لك  . مية ا
شاء املدن فهيا وسویة  اهئا وإ ا وإح ألرض، أى حبر ت أنه، أى املمدوح، ذو عنایة  وحفوى الب
ض ىف التوراة  راد هبا ساكهنا، وذ أیًضا مستف ر و األحاكم بني أهلها ألن األرض كثًريا ما تذ

  .  لقاصدهحىت إن هذا املمدوح صار أرًضا وخصبًا
سفوردى املشار إليه فإنه یقرأ  " احلدید"فأما إن اكن هذا الشيخ قد تلمذ لشيخنا األ

كون تأوی عنده"احلضيض"بدل  نئذ ف د "و: ، وح راد به " َ ر و أى حظ أو أٌب، فإن اجلد یذ
لعكس كام ورد ىف التوراة راد . األب و به آلف الستعامل السالح وقهر العدو، فإن احلدید 

ستعامل أیًضا وارد ىف التوراة ت هبذا القَْصد . السالح لكه، وهذا  ىل انعاكس الب وهكذا ميىش 
ت یقومون ومه سامدو الرءوس جعبًا . هو وتالمذته ىل تأویل هذا الب ة ونصف  وبعد انقضاء سا

ى عرف مو لنْحرروخفًرا، ویظنون أن شيوخ اجلامع األزهر واألموى والزیتونة مه دون هذا ا ، ا
ىل األندلس الء املسلمني  عوى حبيث . نيوطون ووفاته واس د هؤالء األساتيذ هبذه ا وقد اس

َدهتم، فال مه  ِ ىل  اًصا  سمحون  بأن یعمل أش إهنم ال یوظفون الغریب ىف هذه املدارس، وإمنا 
اء فاٍش أیًضا ىف مدارس یتعلمون حق التعمل وال یأذنون لغريمه ىف أن ی علموا حق التعلمي، وهذا ا

اب املصاحل فهيا ة حىت . فرسا مع است ىل الالتي كون مطلًعا  وال بد لشيخ العربية عندمه أن 
ًا من ت معد إىل هذه، فقور مهنا رقعة ل ش   ". إذا 

رشقني لق مارون عبود ىف الفصل ا: م مارون عبود عن املس صص ألمحد وقد 

ق من كتابه رشقني فقال" الرؤوس: "فارس الشد ري عن املس ك اكتب ا : قلت: "ىل ما قا ا
ومهني  دران أدبنا م لامء الغرب، فإهنم ینطحون  النا اليوم ىف النصوص مع أكرث  وكذ ىه 

ق،. أهنم أتوها من األبواب ه ال ننكر أهنم صاروا أحسن مما اكنوا ىف عرص شيخنا الشد  وك
رموا صائبًا ىف هذه املواقف الىت قرصت فهيا حفول  دمه و شتد سوا زب كثري حىت  ینقصهم فت 

  ". العرب

رشقني د املس ىن وبني أ لمى ب ر أ اكتب هذه السطور أنىن، وأ :حوار   ولقد أذ

رشقني  د املس سفورد، حرضت حمارضة أل امعة أ كتوریة من  ىل ا لحصول  د رسالىت  أ
ا إىل األقوام  ليه السالم وموم ته یقول إن قو تعاىل خماطبا املنافقني ىف عرص النىب  الشبان، فألف

لوا عقاهبم من رهبم ن  لمك اكنوا أشد قوة وأكرث أمو وأوالدا : "السابقني ا ن من ق اك
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لمك خبالقهم و  ن من ق اضوافاسمتتعوا خبالقهم فاسمتتعمت خبالقمك كام اسمتتع ا ى  " خضمت اك
اضوا"معناه  ن  ى"ألن " وخضمت اك ن"ىف آخر النص تعىن " ا بل املقصود : ، فقلت "ا

اضوه" ى  ، وزاد فقال إن قائل هذا "You don’t understand: "فقال" وخضمت اكخلوض ا
ربا: رید أن یقول ىل. هو الطربى مل من الطربى؟ فمل ُأكَذب   وزلت إىل وهل هناك من هو أ

ذت أقرأ  سابورى، وأ بة وأحرضت تفسري الطربى، واكنت طبعة قدمية ىف هامشها تفسري الن املك
ر ما قلت دته یذ ى : "ما قا شيخ املفرسن، فو ىل هللا اك كذب والباطل  وخضمت ىف ا

لمك: یقول. اضوا خوض ت األمم ق ا مما "وخضمت أنمت أهيا املنافقون  د ش رشق ، ومل أ قا املس
دت ذ املفرس : الصغري، فقلت ىل هامش الطربى، فو سابورى املطبوع  أحبث ىف تفسري الن

ل  مه أنه ق سوق ىف آخر  متریض(یقول بقوىل أیضا مث  ى"إن ) وكام نعمل فهذه صيغة ا هنا " ا

ن"معناها  مه". ا ى"ومعىن : "وهذا نص   اضوه أو اكلف" اك ى  ى اكخلوض ا وج ا
ل. اضوا ن"أص : وق رسع األمحق واهتمىن بعدم الفهم مع أىن ". حفذف النون" اك يف  فانظر 

إلضافة إىل زمعه أن  وق السلمي،  لغة وىل  اتصال بتفاسري القرآن، ومل خيلىن هللا من ا ن ا ا
  . الطربى هو قائل ذاك

رشقني دان ىف اجلزء الرابع من وقد كتب جر زی: ما كتبه جر زیدان عن املس

لغة العربية: "كتابه اتنا األدبية والفكریة عكس ما قا " رخي آداب ا رشقني ىف ح عن دور املس
ق فقال هنضة اشرتاك اإلفرجن : "الشد لغة العربية ىف هذه ا اء آداب ا سية ىف إح من العوامل الرئ

ب ىف مظاهن ك ب عن ت ا آلداب العربية . اىف درسها ورش كتهبا والتنق م اإلفرجن  س اه ول
شاء متدهنم احلدیث رية إل ل هنضهتم األ ال الوسطى ق رجع إىل األج ویُقسم معلهم . دیثًا، فإنه 

ن ل إىل دور ضية ىف أول هنضهتم، : ىف هذا الس األول اشتغاهلم بنقل العلوم الطبيعية والر
ة وآداهب لغات الرشق   . اوالثاىن اشتغاهلم 

لعلوم الطبيعية) ١( لغة العربية من القرن العارش : نقل اإلفرجن  بدأ اإلفرجن هيمتون 
ىل ما فهيا من العمل الطبيعى والطب والفلسفة ب إىل . لميالد ليطلعوا  ك وقد نقلوا أمه ت ا

ذٍ  ة، وهو لسان العمل عندمه یوم ُربه من املرتمجني أو . الالتي الناقلني البا وأول َمن بلغنا 
نة  لميالد، مث هرمان املتوىف س م، یليه قسطنطني ١٠٥٤سلفسرت الثاىن ىف أواخر القرن العارش 

ريمه ن العرب . األفریقى و ريها من مدا لميالد أصبحت طليط و وىف القرن الثاىن عرش 
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تفادة أو الرتمجة أو التأليف  هيا من اإلفرجن لالس ني إ لناز كام اكنت بغداد ىف ألندلس آه 
لنقل رميون أسقف طيط ىف أواسط ذ القرن، . عرص الرشيد واملأمون ومن مج املشتغلني 

سالفى وهرمان  ند ىل و ا اإلش دیدة، یليه أفالطون الطيبورى وأدالر البا ویوح نقل كتبًا 
كرم ريار ا ريمه، وأكرثمه اشتغاًال ىف ذ  ملاىت ومرقس الطليطىل و اىن، فإنه نقل حنو مثانني ا

ريها  كميياء و ضيات والنجوم والطبيعيات وا لوم القدماء ىف املنطق والفلسفة والر ً حوت  كتا

ريمه،  اىن و دى والفر ك ن قرة وأوالد موىس واخلوارزىم وا ن والعرب اكلفاراىب وا ملؤلفى اليو
لغة العربية   . نقلها لكها عن ا

اقل واهمت ملوك أور یوم هتم كام یفعل لك  ٍذ بآداب العرب أیًضا لالستفادة مهنا ىف مدن
ستعني مبن سبقه فهيا ه ىف العمل واملدنية، فإنه  هنوض بأم ل . رید ا وأول َمن سعى ىف هذا الس

، مجع إليه ١٢٥٠ىف هنضة أور احلدیثة فریدریك الثاىن املتوىف سنة  م، وألفوس صاحب قشتا
بانية، ومهنا إىل . عل املأمون، وأمر برتمجة كتب العرباملرتمجني كام ف واكنوا ینقلوهنا إىل اإلس

ة ، فقضوا معظم القرون . الالتي دى أمراؤها بذ ، فاق ر أور رب ت النقول ىف سا وشاع 
دد ما نقلوه من العربية ىف ت املدة   كتاب، نُِقل أكرثها من العربية ٣٠٠الوسطى ىف النقل، وبلغ 

ة رأًسا، مهنا إىل ً ىف الفلسفة والطبيعيات، و٩٠ الالتي ضيات والنجوم، و٧٠ كتا  ٩٠ ىف الر
كميياء٤٠ىف الطب، و امة وا   .  ىف الن

ة) ٢( لغات الرشق تغاهلم  ه نقل : اش ور األول إمنا اكن الغرض م م اإلفرجن ىف ا فاه
ريها لالستفادة مهنا ىف أول هنضهت م كام فعلنا حنن ىف أوائل القرن املاىض، أما العلوم الطبيعية و

ر  سا م  بع اله ة أو جتاریة، وهو  لغة العربية نفسها ف أسباب دی اشتغاهلم بدرس آداب ا
لرجوع إىل  ة  ی ق بعض املسائل ا ل حتق لغة العربانية، أل ة، وىف مقدمهتا ا لغات الرشق ا

لغة الرتية والعربية ألسباب جتاریةنصوصها األصلية ىف التوراة، مث اهمت هيود من . وا  و اكن ا
ون خمتلفة  برية من العلامء ىف ف ة  ال الوسطى جام رشقني، ونبغ مهنم ىف أثناء األج أقدم املس

م من األندلس زو رشها بعد  ذوا ىف  لغة العربانية ىف القرن اخلامس عرش وسي . أ وأصبحت ا
نية ألن العلامء بني مدنية العرب و  لغة اليو كربى مع ا لكيات ا ، مث صارت تَُعمل ىف ا لغات أور

ة بعد دخول  هيم من القسطنطي لت إ نية الىت ُمحِ ب اليو ك لغة لتفهم ا ىل درس هذه ا عكفوا 
هيا سنة  نيني إ   . م١٥٤٣الع
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اح س ن، وىه مف لوم ا ة، فمل أما العربانية فاستعانوا هبا ىف تفهم  لغات السام ر ا ا
ورة لغة املذ امل إال و إملام  غ  لغة ىف القرن اخلامس . كن ی واكنت إیطاليا مرجع طالب هذه ا

ة مشتغ ىف ذ احلني  ر املام األوربية، واكنت روم عرش، یبعثون مهنا املعلمني إىل سا

لغة العرب  رشن إىل املرشق، فاضُطروا إىل ا لغتنيبإخراج امل . ية، فانرصفت اهلمم إىل درس هاتني ا
ة فضلها ىف هذا  ة أو الفاتياكن، وقد أیدت روم ه لروم رشاق، والفضل ف س ومن هنا یبدأ 

ريها بة الفاتياكن و شاء املطابع العربية، ومجع كتب الرشق وحفظها ىف مك ل بإ   . الس
سوا األ إلیطاليني، فاستقدم فرا دى الفرساویون  وا واق اىن من ج ول األسقف جوست

لغتني العربانية والعربية ىف رميس سنة  شاء املطابع العربية، ١٥١٩لتعلمي ا ل معلهم ىف إ ، ومعلوا م
لًما  شري أصبح  راد به الت ن  ال ا ر اصا  رشاق  س ، وبعد أن اكن  ر أمم أور وحتداهام سا

ة لغات الرشق راد به درس ا رشقني فضل ىف تعریف اآلداب العربية ...  وآداهباقامئًا بنفسه  ولمس
اب، وال س ىف هذا . إىل العامل املمتدن مبا نقلوه مهنا ك وقد مرت اإلشارة إىل ذ ىف أثناء هذا ا

  : الباب، وإليك إجام
ة الصة ذ أهنم نقلوا طائفة من خنبة الشعر العرىب إىل الالت : ما نقلوه من الشعر ي

ة لكزيیة والفرساویة واألملانية، مفام نُِقل إىل الالتي دیوان امحلاسة، وأشعار الهذليني، وبعض : واإل
س ن امرئ الق اىن، ومما نُِقل إىل الفرساویة دواو ساء،  أشعار األ ن العبد واخل والنابغة وطرفة 

ىب وأىب العالءلبوصريى،" الربدة"و لكزيیة .  وشعر الفرزدق، وبعض أشعار املت ومما نُِقل إىل اإل
ة العرب"املعلقات، و هباء زهري، وبعض أشعار "الم ، وأشعار اجلاهلية، وأشعار عنرتة، ودیوان ا
س . أىب العالء ن ق ن الفارض، وشعر ا ئية ا ومما نُِقل إىل األملانية املعلقات، ودیوان لبيد، و

لغات األخرىالر  ري ما نُِقل إىل ا ات، وبعض دیوان أىب فراس،    . ق
لغة لغة إىل الفرساویة : ما نقلوه من كتب األدب وا ومما نقلوه من كتب األدب وا

هب" ة األعراب"لزخمرشى، " أطواق ا َ ون"، "ألف لي ولي"، "ُملْ ن  ، "مقدمة ا
ة"مقامات احلررى،  ةلكي و "، "اآلُجروم لكزيیة ". املستطرف"، كتاب "دم ونقلوا إىل اإل
اكتب"مقامات احلررى،  ن یقظان"، رسا "ألف لي ولي"، "أدب ا ، "ج العروس"، " 

ة" هب"ومما نُِقل إىل األملانية ". لكي ودم ویه"، "أطواق ا ، "ألف لي ولي"، "كتاب س
ة" لوقات"، "لكي ودم ريه"جعائب ا   . ا، و
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ونقلوا إىل لغاهتم أمه كتب التارخي مهنا أبو الفداء، : ما نقلوه من كتب التارخي وحنوها
ول" عتبار"، "خمترص ا رخي الطربى، "شف الظنون"، "اإلفادة و ، نُِقلت إىل "املكني"، 

لاكن،  ن  ة، وا مين"الالتي ن بطوط"لسيوطى، " رخي اخللفاء"لعامرة، " رخي ا ن "ةر ا ، ا
لكزيیة، وأبو الفداء، "نَْفح الطيب"حوقل،  هب"، نُِقلت إىل اإل ، "طبقات األطباء"، "مروج ا

ة اإلدرىس"، "ىالفخر "لمقرزى، " رخي املامليك" ريها، "رخي الربر"، "جغراف لاكن و ن  ، ا
ن هشام"نُِقلت إىل الفرساویة، و ريها إىل "يلاإللك "، كتاب "ىاملغاز "، كتاب "سرية ا ، و

ري ما نقلوه من كتب الرشع اإلسالىم، فالقرآن نُِقل إىل أمه لغات أور مراًرا، وتفسري  األملانية، 
لكزيیة، و" مشاكة املصابيح"البيضاوى و ح القریب"نُِقال إىل اإل رة الفاخرة"و" ف خمترص "و" ا

  .  األملانيةنُِقل إىل" مقاصد الفالسفة"نُِقلت إىل الفرساویة، و" ليل
رشقون من تعریف العرب وآداهبم إىل أمم أور ألن  الها متكن املس فهبذه املنقوالت وأم
كونوا ُحيِسنون لفظ  رخي الرشق وآدابه، وال س اإلسالم، فإهنم مل  م ىف  ل  ىل  هؤالء اكنوا 

ن بعضهم ، واك)بفمت (Bophomet، أو )مفمت (Mophometامس النىب، فليلفظه بعضهم 
یظن محمًدا صمنًا یعبده املسلمون، واكنوا ینقلون عن املسلمني والعرب مزامع ال أصل لها، فلام 
ال املظلمة  هتم ذهب من أذهاهنم ما تأصل فهيا ىف أثناء األج ىل آداب العرب ومثار مدن اطلعوا 

ري ما ألفه امل  ني،  ر الرشق قار العرب وسا إلسالم واح رشقون ىف لغاهتم عن من سوء الظن  س

رخي العرب واملسلمني  ق ىف  ىل درس وحتق رخيهم وآداب لغهتم، مهنا خنبة حسنة تدل  العرب و
ا ب ىف كت ك ر طائفة من ت ا لغة، وقد ذ رخي آداب : "وآداب ا متدن اإلسالىم، و رخي ا

ل اإلسالم رخي العرب ق لغة العربية، و لغات الثالث ا" ا ري ىف ا لكزيیة واألملانية،  لفرساویة واإل
ري فضلهم ىف  رها ىف أثناء عرشات من السنني، و ة املتقدم ذ رشوه من ذ ىف جمالهتم الرشق ما 

كربى ىف عوامص بالدمه كام تقدم طوطات العربية ىف املاكتب ا   . حفظ ا
ة) ٣( لغة العربية عقد ا: املؤمترات الرشق ل ا ة ومن مساعهيم ىف س ملؤمترات الرشق

دد هذه املؤمترات إىل اآلن  ة من أطراف العامل، وبلغ  هيا قهارمة اآلداب الرشق  مؤمتًرا ١٥یدعون إ
رس سنة  ا مؤمتر  س ١٨٧٢أقد ، وتواىل عقد املؤمترات العربية ىف لندن وبطرسبورج وفلور

ر الغرب ة ومهبورج وجزا يف وروم همل وج نا وستو ريها، واشرتت ورلني وليدن وف ا و  وأث
  ".احلكومة املرصیة ىف كثري مهنا
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ىل ما كتبه جر زیدان  هذا ما قا جر زیدان، وىل مالحظتان :تعليقى 

م ىل هذا ا  ري زیدان إمنا : رسیعتان  ره زیدان و رشقون مبا معلوه ویعملونه مما ذ فاملس
راثنا العلمى واألدىب من بعد ختلف  رمجوه من  ، إذ هنضت بالدمه مبا  خيدمون بالدمه ال بالد

ىل ما قال زیدان نفسه، كذ ليظ  ل  فع هبذا لكه وقت وتب و  فإن حكوماهتم ومؤسساهتم ت
رید ى  ىل النحو ا ة و وقد عرف الغرب العرب واملسلمني بعد أن اكنوا جيهلوهنم وجيهلون . احلا

لعكس لقد استعمر الغرب بالد  لك ىشء عهنم كام یقول زیدان، فهل نفعتنا هذه املعرفة؟ 
رياهتا واستذلو واعتقلوا أحرار ا ورسقوا  ا ونب دمومه وظلت إساءاهتم إلينا وإىل دی  وأ

مترة حىت اآلن ىل عوراتنا ویتعاونون مع . وأبطالنا مس م  ام یدلون حاك ه  رشقون بو واكن املس
لينا ا  لتجسس أح وش بالدمه ومؤسساهتا بل ویقومون مه أنفسهم  م زیدان ىف هذا . ج ف

د بعيد اطئ إىل    . املوضوع 
ة العربية من " إدوارد سعيد"ت إىل ىشء من هذا املادة اخلاصة بـوقد أشار  س ىف  ال

بيد" ك راسات : "بقولها عن صاحب الرتمجة" و يد ارتباط ا ان وتأ ىل ت قامت أفاكره 
متعات ة وثيقًا  رشاق لية س رشاق  اإلمرب متعات ما جعل لالس ا لت ا ً ت ها م معتًربا إ

لسلطة اضًعا  ياسيًة ىف مصميه، و كن "و شكك بأدبياته ونتاجئه. أبعاًدا وأهدافًا س ، وإن مل 
ن جبدهتا، إذ اكن ذ معروفا ق بوقت طویل متثل ىف أنه كتب هذا وهو كن فض. سعيد ا  

ة   رش أمرك ة ىف دار  إلجنلزيیة ومطبو برية مفص   لنه ىف دراسة  امعى أمرىك وأ تاذ  أس
رشاق"ىه كتاب  كن مسلام" س   .إلضافة إىل أنه مل 

رشاق س ليوث عن  رشق الربیطاىن د:ما قا مر . ص.  وها هو ذا املس

اول املوضوع ف  ليوث ی ساب العلوم  أول: "قولمر ك لامء اإلفرجن إىل  داعية دعت قوًما من 
نة ة ىه ا ن املسيحى،  التوراة أساس فإن. الرشق ليه ا ربانية ختتص  ُأسس  ولغهتا األصلية 

اهبم املقدس وتعبدمه ك ن، مع حفظهم  دها  هيود ا ن قوا بفروضه، مل هيتدوا إىل تبویب وتدو
هنا إ لطریق ال بعد توطئة نوابغ حنوىيوقوان ویه . اإلسالم  ، ومجع أبو "كتابه"وبعد ما ألف س

داء هبم"مفرداته"، ورتب الراغب "غریبه"عبيدة  ق ىل  هيود الغريُة  . ، محلت بعَض أساتذة ا
لهيم ما شابه وقد سهل ذ  لغتني من التقارب وال فلام اسهتل عند اإلفرجن مقر املعارف . بني ا

هيود تفسري التوراة ارس لامء ا ذون من  ر تدرجوا إىل. الهوتيومه یأ املوارد العربية،  وبتفقه اآل
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لعربية ىل حقائق معاىن التوراة طالبًا  رغب ىف الوقوف  ستغىن عن طرف  فأصبح لك من  ال 
لغة العربية عند اإلف. مهنا ت ا س أستاذ ب األصىل ىف تأس هو دیىن رصف أضيف إليه  رجنفالس

جمهيم ذق أطباء العرب وحكامهئم وم ن   وأنه ملما اكن اشهتر من  ون أمئة اليو زل عندمه م
ا ل . القدماء ورشو یُْضَطرون إىل حضور دروس مدرس   سنة٢٥٠واكن طلبة الطب عند ق

ث   وأنتجتمث عندما بلغت حریة األفاكر ما بلغت. العربية سان من ح دیدة تنقّر عن اإل لوم 
ن سان وتبحث عن مصادر السياسات واألد الف األنواع  هو إ ان واخ رخي املام والب و

ىل الف الزمان واملاكن مل خيفف  ة وعظم ما  خ ساع املام اإلسالم املتبحرن ىف هذه العلوم ا
ليه من املواد شعبة الالزمة ألشغاهلم من شمتل  ري ُمَخل هبا ومذاهب م رة وعوائد  وا ر م  آ

شاف عن خفا وطرائق ك ىل اآلالت الىت متكهنم من  فاوتة، فازدادوا رغبًة ىف احلصول   م
رشاق. التارخي س   ".وهؤالء البد هلم من 

رشاق س ليوث هذه ىف مقال :مقال صالح الشهاوى عن   وجيد القارئ لكمة مر

دد أكتور " الهالل"مب  لهيا صالح عبد الستار محمد الشهاوى ىف . م١٩١١ىف  لق   وقد 
رشاق"مقال  بعنوان  بابه ودوافعه- س رخيه وأس شور ىف جم "   اع"م  الشهریة الصادرة "ىا

سمرب = هـ١٤٣٣ صفر - محمر (دیوبند  العلوم عن دار ر - م٢٠١١ د وإذا : "قائال) م٢٠١٢ ینا
دمة  رشاق دیىن أو  س ىل  ليوث یدعى فهيا أن الباعث  نظر إىل حمتوى املقا جند أن مر
اهض قوامه  ة، وكْن هناك رأى م ب العربية واإلسالم ك اءت به ا التوراة واإلجنيل واإلفادة مما 

شویه رشاق هدفه  س ه حىت ال تعتنقه أوروأن  سند هذا .  اإلسالم والطعن ف ومثة جحج قویة 
رها ىف هذا  ىل ذ دیدة، سنأىت  رشاق  أسباب كثرية وأهداف  س الرأى، وال ننكر أن 

ليوث  .املقال نقًضا ملقا مر
قة اإلسالم وسرية النىب : أسباب اخلصومة الغربية مع الرشق ل الغرب حبق ْ َ قة أن  احلق

ليه وسمل ىف مقدمة ما یدعو إىل هذه اخلصومة واجلهل، ال ریب، من أعقد أسباب . صىل هللا 
ىل مر القرون، وقامت  ىف نفوس . امجلود والتعصب وأشدها استعصاءً  رمك هذا اجلهل  ولقد 

ة كربى كقوة اإلسالم أول ظهورهاألج ن حيتاج حتطميها إىل قوة روح ومما زاد هذه . ال متاثيل وأو
دم مالءمة املسيحية دینًا ألبناهئا ممن یدعون أهنم مسيحيون فاملسيحية تدعو إىل . اخلصومة 

ري من العفو واملغفرة ومن املعاىن النفسية ك زتال العامل، وإىل ا ة مما ال الزهد ىف احلياة وا  السام
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ى یدعوه مركزه  ىل طریق تعدد اآللهة، وا اش ألوف السنني  ى  یالمئ طبيعة الغرب ا
ن  كفاح ملغالبة ظروف الطبيعة القاسية، فإذا قضت ظروفه التارخيية أن ید اة ا اجلغراىف إىل ح

ا بذ عن طبيع لهيا ثوب القسوة، وأن خير سبغ  ة ملسيحية فال مفر  من أن  هتا السم
دة الىت أمتها  لقة ىف سلس الو ى جيعل مهنا  ، وأن یفسد فهيا هذا التناسق الرو ا امجلي

شة املسيحية عنه . اإلسالم ب تعصب الغرب ىف موقفه من اإلسالم موقفًا جتافت احل هذا هو س
ن هللا ليه وسمل إىل د ا النىب صىل هللا    ..". .ني احمتى املسلمون هبا أول ما د

رشاق قائال س دث عن دوافع  یىن: "مث مىض یت افع ا لرهبان، : ا رشاق بدأ  س

وا مجلاهريمه الىت  وهؤالء اكن َمههم أن یطعنوا ىف اإلسالم، وشوهوا حماسنه، وحيرفوا حقائقه ليث
ن ال لمسيحية ىف نظرمه، د د  ة أن اإلسالم، وهو اخلصم الوح ی امهتم ا ستحق ختضع لز  

شار ال . ن ل لك يشء ر اَسْوه ىف دراسهتم العلمية، ومه ق ى مل ی شريى ا وهناك الهدف الت
ن   . د

ستعامرى ني، وىه ىف ظاهرها : الهدف  ة هبزمية الصليب هتت احلروب الصلي ملا ا
الل  قهتا حروب استعامریة، مل یيأس الغربيون من العودة إىل اح ة، وىف حق بالد حروب دی

الق  ادات وأ دة و العرب وبالد اإلسالم، فاجتهوا إىل دراسة هذه البالد ىف لك شؤوهنا من عق
 ً غذوها لزيیدوها ضعفا ضعفوها، وإىل مواطن الضعف ف   .وروات ليتعرفوا مواطن القوة فهيا ف

ارى افع الت جت عن رغبة الغربيني ىف التعامل معنا لرتوجي بضائعهم،:  ا افع   هذا ا
ل صناعتنا احمللية الىت اكنت لها مصانع قامئة  ورشاء موارد الطبيعية اخلام بأخبس األمثان، ولق

  . مزدهرة ىف خمتلف بالد العرب واملسلمني
افع السياىس ًا : ا ول الغربية ىف بالد ملحقًا ثقاف رى اآلن ىف لك سفارة من سفارات ا

تصال  لغة العربية ليمتكن من  تعرف أفاكرمه، حيسن ا افة والسياسة، ف ال الفكر والص ر
ریده دولته جتاهات السياسية ما  ث فهيم من    . وی

افع العلمى طالع : ا رشاق بدافع حب  س ىل  لوا  ًدا أق رشقني نفر قليل  من املس
هنا وثقافهتا ولغاهتا كونوا یعمتد. ىل حضارات األمم وأد س وهؤالء ميثلون الق ومل  ون ا

م أقرب إىل احلق وإىل املهنج العلمى السلمي من أحباث امجلهرة الغالبة من  والتحریف، جفاءت أحبا
رشقني رسالته. املس دون إال . بل إن مهنم من اهتدى إىل اإلسالم وآمن  ىل أن هؤالء ال یو
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س  نرصاف إىل  كون هلم من املوارد املالية اخلاصة مما ميكهنم من  الص ني  رشاق بأمانة وإ
ال السياسة وال عند  ن وال عند ر ال ا ا عند ر ً ردة عن الهوى ال تلقى روا م ا ألن أحبا

لهيم رًحبا وال ماالً  ى ال تدر  ني، ومن مث فه ة ىف أوساط . امة الباح ولهذا ندر وجود هذه الف
رشقني   ". املس

شاط املس  ىل  من یلقى مزیدا من الضوء  راهمي :رشقنيىل ا ن إ ىل   وقد أورد 

من ىف الفصل األول من حبث  عنوانه  رشقني"ا رشاق واملس س " مصادر املعلومات عن 
شویه الرشق  قدون فهيا معل زمالهئم ىف  رشقني یُْفَرتَض أهنم معتدلون ی أقوال طائفة من املس

دمة دوهلم  ، ووضع معارفهم ىف  ني زیفا وهبتا ستعامریة، والنظر بغطرسة واستعالء والرشق
هنم إىل الثقافة الغربية والنرصانية،  إىل املسلمني، وسعهيم إىل حتویلهم عن ثقافهتم وتقاليدمه ود

قة لتارخي ولحق ىل رسول اإلسالم ورمسه رسام شدید السوء ىف مغالطة  ا . وكذهبم  ىل أن بي
رشق أو  صورا حنن املسلمني تيارا ینقل عن هذا املس ال، م ا م ا ونب ما رائعا ىف حق دی ذاك 

لكة ىل هذه الش ه هو  ما . أن لك ما عنده جتاه اإلسالم ون كن من یقرأ وینقّر جيد أنه ميزج 
ري طيب م    . طيبا 

م  ني مبا قا هررت جورج ویلز من  شهدون فر س ومن ذ أن بعض املسلمني 
ل  ا صىل هللا  بأن " The Outline of History: "يه وسمل، إذ وصفه ىف كتابهطيب عن نب

ىل  ال، وهذا دليل  ىل م كر و دجية وأىب  من اكنوا یعرفونه متام املعرفة اكنوا حيبونه أشد احلب 
راهمي  ىل ابنه الصغري إ ، وأن حزنه الشدید  ا كذا كون ن ه، وأنه ال ميكن أن  صدقه واستقام

ر  سویة  ىل  ىل معق مشاعره وصدقهاوحرصه  سوقون هذا . اب القرب بيده یدل  كن من 
شدة الشهوة، وجعل  ابه  ليه وسمل، فقد  م ویلز ىف حقه صىل هللا  ة  الوصف یَْعَمْون عن بق
، وزمع أنه اكن یعتقد ىف أن  انبه أن ما یقو هو و من هللا ال من عق نبوته جمرد تصوَر من 

اهز دامئا ل  مه ... تلبية ندائه وسویغ ما یقول وما یعملهللا  ىل ویلز ىف  وطبعا فإن الرد 
اته النبویة واكن اختذ  ري أسهل ىشء، فلو اكن الرسول شهوانيا لشغلته شهواته عن أداء واج األ

ليه هذه الزجيات نىب وسياىس ىه  الىت فرضت  ساء العرب، وكن ظروفه  كام . لنفسه أمجل 
ا العتاب احلار ىف القرآن من ربه، وینفى عن أنه ظل یقول إ انه، ویتلقى أح نه جمرد عبد  سب

حلرب،  دا  كن یبادر أ رمحته، ومل  مل الغيب، ویؤكد أنه لن ینجو بعم ما مل یتغمده هللا  نفسه 
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و مج  ن وا و واألمة دون رد، وإال انتقضت أمور ا ىل ا كن یرتك من یعتدى  ه مل  . يعاك
ا أحسن الوفاء واضعا أشد التواضع، وف ليه السالم م ه إىل . كذ اكن  ى ميكن أن یو مث ما ا

ا  ىل شأن العمل والنظافة والنظام والصدق والوفاء، ود ليه وسمل من نقد، وقد أ محمد صىل هللا 
ملنطق واحلمكة، ویفهمهم أن من اج رش  هتد وأخطأ ف إىل استعامل العقل، واكن دوما خياطب ال

ليل هو ما  ه أن اإلتيان  اء، ویعمل أتبا ليه عقاب، ویعلن أن العلامء ورثة األن س  أجر ول
سقط عن  كني حقا معلوما حمددا ىف مال القادرن، وأن العمل  لفقراء واملس حيسم األمور، وأن 

امة، و  ات یوم الق ه الش سود و اتة  نوب، وأن امهتان الش ه ا نوب صاح أن هللا یغفر ا
هتاب . إخل... مجيعا اب النىب  ى  مفاذا ىف ذ مما یعاب؟ ومن أجعب العجب أن ویلز، ا

اتية ر ىف سريته ا ابت عن " Experiment in Autobiography: "الشهوة، ذ ه  أن زوج
ام ودون أى  س لك أرحيية وا ِدته ىف مع  ه إال أن زىن مبسا ت ذات حضى، مفا اكن م الب

نب أو اخليانة   . إحساس 

رشقني اب املسلمني من املس ك من وما كتبه فرناه ىف الفصل :مواقف ا  ونعود إىل ا

ى رشقني وما یقولونه عن ا رشاق واملس س ّاب املسلمني من  ك دث عن موقف ا  بعد ذ یت
ر أهنم ثالثة اجتاهات هنم، فذ متون إىل أمم قویة : د عتبارمه ی رشقون  به املس ك ل لك ما  اجتاه یق

حرضة ومت مفاتيح السيادة والسلطان وبلغ العمل فهيا شأوا عظ ذ. وم ر أنىن م  أكرث من وأذ
ات الثقافة ىف  بري وشدید األمهية من قطا عرشن سنة قدر ىل أن أحتاور مع مسؤول ىف قطاع 

عهم  بونه عن اإلسالم وَمجْ ك ستانيني والهنود وما  اب املسلمني الب ك ىل سرية ا مرص، فعرْجُت 
هتم قوة ىف البحث والتع ا ك ة والغربية مما جيعل  ني اإلسالم اع، فأبدى تأففه بني الثقاف مق واإلق

ة: قائال قة حصي بون عنه فهام وكتابة دق ك رشقني مه من یفهمون اإلسالم و ورمغ أننا قد . إن املس
رشقني فإنه مل یتصل ىب حىت اآلن،  رمج  القطاع كتا من كتب املس دئيا بأن أ ا عقدا م كت

فاع عن اإلسالم وإ ىم  ىف ا رت  ذ ه كتاىبولن یتصل، ف ى "مصدر القرآن: "هداىئ إ ، ا
رشن ىف تفسري الو احملمدى رشقني وامل ت املس ه نظر دُت ف ىل الطائفة . ف ال   فهذا م

ازما بأن  ا وتؤمن إميا  رى هلم رضیعا من بي رشقني وال  ا عن املس ل لك ما یأت األوىل الىت تق
ا هو القول الفصل   . ما یقولونه ىف دی
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قى صاحب كتاب  رشقون"ومن هؤالء أیضا جنيب العق ه ملئات من "املس رمج ف ى  ، ا
الية وكأهنم  رشقني ورمس هلم صورة م ، وتغىن بإجنازات املس لك مهنم أمه أعام ر  م وذ ال أ
نا وحققوا خمطوطاتنا وكتبوا عن حضارتنا، ولك ذ بال  دموا ثقاف دمو و كة أطهار  مال

ك  رمقابل،  رشقون . نا جزینامه ىف الغالب جزاء س قى غریب جعيب، فهؤالء املس وموقف العق
راثنا. كام قلنا ال خيدموننا بل خيدمون أنفسهم وبالدمه ا و ك ىف دی شك هتم ىف معظمها  . وكتا

قة األمور ة ممن یعرف حق ایة مغرضة مفضو قة بل یقوم  بد قى ال یقول احلق وحنن العرب . والعق
نا و  ك بون مه عن آدابنا وحضارتنا،  ك لام  ب عهنا م املسلمني ندرس ىف بالد آداب الغرب وك

لك  لهيم بل نعده ختصصا من التخصصات العلمية الىت من الطبيعى أن هيمت  ىشء من هذا  ال منّن 
راسته ا هؤالء . مهنا من جيد ىف نفسه امليل  س  هذا حفسب بل إن مستغرب بون كتل هبم ك

دمون ىف  ست رشقني، فإهنم  ىل عكس املس م ودراساهتم بلغات اآلداب الىت یدرسوهنا  وأحبا
ة ال العربية ىل نظراهئم الغربيني. تآليفهم لغاهتم القوم ه من وجوه تفوقهم  ريا ما كذ ف . وهو و ك

ة إىل لغات الغرب الىت یعرفوهنا، وهو ما یتفوقو ىل أیضا ن به یرتمجون أعامال عربية وإسالم
هيا كام یفعل  ى یرتمجون آداهبم إ ون العربية إىل احلد ا درا ما یتق رشقني  رشقني ألن املس املس
ىل طبق من ذهب أو، كام  ري األدبية إىل الغرب  ر األدبية و ن یقدمون آ ، ا مستغربو

ردة  .یقول التعبري العرىب القدمي، غنمية 
جتاه الرافض متا ى ال أما  ر، ا رشقني فميكن أن منثل  مبحمود ش ما ملا عند املس

هتم ومواقفهم ال ىف كتابه . یطمنئ إىل هؤالء القوم أبدا، وحيذر دامئا مهنم ومن كتا وهذا ظاهر م
نا: "الصغري ري"رسا ىف الطریق إىل ثقاف ك طيل وأسامر: "، وىف كتابه  ا ىل "أ ه  ى رد ف ، ا

وال ریب أن ". ىل هامش الغفران: "س عوض عن أىب العالء املعرى ىف كتابهلو . ما سطره د
ت،  ىل اإلسالم املفرت ا وقرآننا، ویفرتون  ا ونب ام یعادوننا ویعادون دی ه  رشقني بو املس
ىل عزوه إىل أسوإ البواعث حس  ه و ك ىف لك ىشء مجيل ف شك ىل ال لك طاقهتم  ویعملون 

رخينا ورموزه بي. وحضت مرارا بون عنا وعن حضارتنا و ك رشقني  د أن هناك طائفة من املس
دل وإنصاف ه    . ما طيبا ف

ت هؤالء الناس وميزي بني الطيب  ى یفرز كتا جتاه ا جتاه الثالث، وهو  وهنا یأىت 
ث مهنا اهل كتاب . واخلب س من العدل أن نت عوة إىل اإلسالم"فل ، أو كتاب لتوماس أرنو" ا
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"Muhammad and Learning " فن، أو مقال سور س لربوف محمد رائد "الرائع العظمي 
ة ىل الب ساك دو شاتل، أو ما نظمه لك من جوته األملاىن " احلفاظ  ة الهولندیة فرش لباح

ليه السالم، ونعاملهم كام نعامل وهيجو الفرىس وبوشكني من أشعار ىف اإلشادة  لرسول 
ن من الغربيني ة وثقافة . املعاد هتم، فهم من ب ا ورؤ ما بني رؤی ظر تطابقا  غى أن ن ىل أنه ال ی

ىل أیدى  امعات خمتلفة  نة خمتلفة، وتلقوا تعل خمتلفا ىف مدارس و وحضارة خمتلفة، وهلم د
لهم إال إذا اك ا ورص مهنمأساتذة خمتلفني، ا كون هناك . نوا قد أسلموا وصاروا م ومع هذا فقد 

الفات بني فهم هؤالء وفهمنا لإلسالم خ قسمني . بعض  س املسلمون األصليون أنفسهم م أفل
صوفة؟    إىل سنة وشيعة ومعزت وخوارج وم

رشاق س اقشة إداورد سعيد ىف بعض ما قا عن  ام : م م وضع ١٩٧٨وىف 

امعى عرىب أمرىك، كتا عن إدوا. د رشاق"رد سعيد، وهو أستاذ  ى أرش إليه آنفا " س ا
ام من قضا هذا املوضوع ددا  ه  اجل ف رأىي. و ليه  . وأحب أن أقف إزاء بعض ما قا وأُقفى 

م عن مصطلح  رشاق"فعند ا رتاع" س راه یقول یقول إن الرشق هو ا رشقني   ومعل املس
لام اكن . أورىب تقریبا ذ أن اكنت هناك األرض م وأ ال أدرى ما املقصود هبذا، فالرشق موجود م
س . هناك الغرب انه ول لق هللا سب أى أن الرشق، وم الغرب والشامل واجلنوب، هو من 

د رتاع أ رتاع األوربيني فهذا أمر . من ا ال أما إذا اكن املقصود هو أن صورة الرشق ىه من ا
ه هو وبعق هو،  رى لك شعب آخر بعي ألوربيني، إذ إن لك شعب  لرشق وال  خيتص ال 

ه هو رتا رمس  صورة من ا ا حنن أیضا ألور والغرب. و ىل رؤی  . وهذا یصدق 
ال أن املرأة األوربية، والغربية معوما، امرأة سه ال تباىل بعفة أو  ا اآلن م فالشائع بي

سية مع أى اكنمسعة أو حب القة  ىل استعداد إلقامة  الص .  بل  كام أهنا ال تعرف اإل
اب عهنا لعبت بذیلها ا حىت إهنا مىت  شغل بطل روایة . لزو ال ما  ينا "وهذا م " ٦٠ف

رة معل رسیعة   ليوسف إدرس، إذ تقول الروایة إن هذا املوظف لي عودته إىل  مرص من ز

ليه  منسا عز  رجع دون أن ینال امرأة منساویة مع ما یعرفه عن األوربيات من أهنن إىل ا أن 
ا أمسر،  ر ما دامت قد أتيحت لهن الفرصة، وخباصة إذا اكن رشق ا سهالت الوقوع ىف غرام أى 
دها، فرشع  سري و د امرأة  لي حىت و ، فظل حيوم ىف الشوارع ت ا وشعره خشن قصري م

سبقه ا و عها أح ى به یت هت ا ویترصف ترصفات طفولية خسيفة ىك یلفت نظرها حىت ا ا أح
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هيم مع  هتا وقىض ليلته ىف الرسر معها كام یقىض األزواج ليا رفقهتا إىل ب األمر إىل أن ذهب 
اهتم كرامهتم وال . زو ا مه أیضا ال یبالون  دا م ال األوربيني ىف عقول كثري  بل إن كثريا من الر

ىل  ريمهیغارون  القة مع  اهتم  سمع أن . أعراضهم، فرتامه ال ميانعون أن تقمي زو بل كثريا ما 
ه سعيدة مع هذا الغري ىف الرسر كون زوج د من هؤالء حيب أن    . الوا

رشاق أسلوب تفكري . كذ یقول د س رشاق إن  س إدوارد سعيد ىف معرض انتقاد 
متيزي الوجودى واملعرىف بني ىل ا هل ىف هذا ىشء : وسؤاىل هنا هو". الغرب"و" الرشق "یقوم 

ىل أنه خمتلف  عنه ل قليل، ینظر إىل لك شعب آخر  . ري طبيعى؟ إن لك شعب، كام قلنا ق
الفا شدیدا رمغ  لك یقني عن األوربيني واألمراكن اخ ني، خنتلف  ا رشق وحنن العرب، بوصف

ى سانية بني الطرفني، وهو اجلامع ا اتنا العامةامع اإل ا وح كوی شاهبني ىف خطوط  .  جيعلنا م
ى هت اكد ت هنم ال  ا وب الفات بي سانية اجلامعة هناك اخ متون : كن رمغ هذه اإل فهم ىف الغالب ی

دة، وكهنم ىف احلالني . إىل النرصانية، وحنن ىف الغالب مسلمون ومه إما یؤلهون املسيح أو مال
ا محمد كرهون اإلسالم، وحنن ال ن ل نب ؤ املسيح بل نؤمن به عبدا رسوال، م ىف ذ م

نب. لهيام الصالة والسالم ساؤ یتح برية من أجسادهن ب  كشفن أجزاء  ال . وساؤمه  والر
ة  ساؤ الطر س  اال، وتل نا ر كشف رؤوسنا إن  عات، أما حنن ف ن الق رتد ساء عندمه  وال

شهبها رش . أو ما  امومه  وأطعمهتم ختتلف عن أطعمتنا ىف . بون امخلر ویألكون اخلزنر، وحنن حنر
لشامل. تفاصيل كثرية ميني  لميني، وحنن من ا بون من الشامل  ك وحروف لغهتم ختتلف متاما . ومه 

اليا أنظف من بالد. عن حروف لغتنا ا. وبالدمه  لعمل وإتقانه م رتاما  شط وأشد ا . ومه أ
حلفر واملطبات، أما شوارعهم وأرصفهتم فواسعة وممهدة متاما وُمراًعى ومعظم شوار  ع مدننا ممتلئة 

يهنا  م عهنا، ف ل اؤ الشعبية فال داعى  ستعملوهنا، وأما قرا وأح ة ملن  فهيا لك ألوان الرا
ة اهئم املناِظرة سنون فلك ن الفكر وا. وبني قرامه وأح اد شطة ىف م لعمل والعقول عندمه 

رش ىف  سمتتع هبا ال بتاكرات الىت  ات و رتا بتاكر، ومن مث فهم وراء لك  رتاع و و
ن وال نعرف ابتاكرا وال  ا متاما، إذ حنن جمرد مسهتلكني ومق ذ قرون خبالف لك أحناء العامل م

ا رتا ینا فاالس. ا داما ألمهتم، أما  رون أنفسهم  م  داد هو سيد وعندمه شورى، وحاك
ى ىف كثري من بالد. املوقف س عندمه فقر وبؤس اك رش. إخل... ول ولو : "والقرآن یقول عن ال
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دة زالون خمتلفني. شاء ربك جلعل الناس أمة وا ال الواقع، واكن هذا  ". وال  فإذا اكن هذا هو 
هتية لتاىل م   . هو تقرر القرآن، فاملسأ 

ستعامر الغرىب لبالد إذن فأور مل خترتع الرشق ا بل هو، عند انطالق مر  رتا  ا
ى صورتُه لتوى ىل النحو ا اص، موجود  ىل حنو  ة  كن . الرشق، والبالد العربية واإلسالم

ن وسيكون ىف  زمع أن الرشق هكذا اكن، وهكذا هو اآلن، وهكذا هو اك املشلكة ىف أن أور 
ل إىل ما ال هنایة حىت إن  ریدون أن یومهوا العامل أن املستق بعضا من شياطني مفكرى الغرب 

ا إىل األبد لقد وقف التارخي عند هذا احلد، ولن . الوضع احلضارى احلاىل هو وضع دامئ و
لفا  فوقا، ویبقى الرشق طوال معره م حرضا م قدما م یتحرك أو یتغري، بل سوف یظل الغرب م

نعتاق من ذضعيفا یغمره اخلزى والهوان والضعف و    .الهزمية دون أى أمل ىف 
ا حنن ىف  ل العرص احلدیث، فك بري ق د  وىس الغرب أن الوضع اكن معكوسا إىل 
املقدمة، ومه ىف املؤخرة، وأن حضارهتم احلالية أساسها حضارتنا، الىت غربت وسقطت مشسها ىف 

ذ قرون ا م اه احمليط ومل تزبغ من یو ىل إبقائنا وفوق هذا فإن الغرب. م لك قواه وطاقاته   یعمل 
ر بأننا بطبيعتنا  ة األخرى ویعا ر من الناح ستد سد األبواب مجيعا ىف وجوهنا، مث  لفني و م

ض ىل طرىف نق لرتىق ألن طبيعتنا تقف ىه والرتىق  ىل استعداد  لفون لسنا  وهو موقف . م
يث حن. شيطاىن خ لوم، ف نا من ا هنوض إرادة صادقة وإن جعجعنا ىل أن هذا ال یعف رید ا  ال 

دتنا  ظر من اآلخرن مسا ة األوىل، إذ ال یعقل أن ن ر حن املَلُوُمون  ، ومن مث ف خبالف ذ
رواتنا وقاتىل  داء وسارىق  افسهتم من مث، وخباصة إذا اكن هؤالء اآلخرون مه أ هنوض وم ىل ا

لوا بالد بقوة ال  ن اح الال عسكر كام أبطالنا وا كن اح زالون حيتلوهنا، وإن مل  سالح وال 
صاد ا واق يا وثقاف الال سياس   .اكن األمر ىف السابق بل اح

ىل عكس  سبة ألمراك،  ل ور أیضا أن الرشق  ومما یقو إدوارد سعيد ىف كتابه املذ
ن وا س هو الرشق العرىب بل الرشق األقىص، واليا ول األوربية، ل . لصني ىف املقام األولا

ون ىف القرن التاسع عرش مينعون أساطيل األمراكن  لي م حيتاج إىل مراجعة، فقد اكن ا وهذا 
سالم، فاكن أن جلأت أمراك إىل احلصار ورضبت طرابلس  من املرور ىف البحر املتوسط 

سحبوا ودفعوا املعلوم كام اكنوا یفع كن ذ مل جيدمه نفعا، فا البقسوة،  وفوق هذا هل . لون ق
ارة الىت اكن یقوم هبا األمراكن  ىس جتارة العبيد األفارقة، وكثري مهنم مسلمون، ت الت ميكن أن ن
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رمني؟  دى األمراكن ا لهيم أن یقعوا  عبيدا ىف أ ن كتب هللا  رش ا وفطس فهيا مالیني ال
ىس فلسطني وما فع األمراكن  ريمه (أميكن أن ن ني ) من دول أورمع  لع الفلسطين ل  من أ

ىل  لهيود والصهاینة ومعلهم  اهزا  من بيوهتم وأراضهيم وزیتوهنم وبالدمه وسلمي ذ اكمال 
ل بأحصاب احلق واألرض والزیتون والوطن؟  لني شذاذ اآلفاق والتنك ىل قوة أولئك الوا احلفاظ 

لينا  ىس هزمية سبع وستني وما جرته  كرامة أميكن أن ن ار وهوان وتنازل عن ا من خزى و
ىس أن  رى سوى األمراكن؟ أميكن أن ن داد؟ مفن وراء هذا   واحلقوق وما رخسته من اس
ت العسكریة الىت ابتليت هبا بالد املسلمني مع ما ابُْتِىلَ هبا كثري من شعوب العامل الثالث  نقال

ة ىف املقام األول، وإن زمع ة أمرك ىل استعداد ىه صنا داء ألمراك و نقالبيون أهنم أ  
سهتالك احملىل لإلهيام بأن معالء أمراك مه أبطال وطنيون  اه البحر، وهو ىشء لزوم  رشهبا م ل

ىس اجلزیة الىت یدفعها بعض حاكم العرب  ىل مصاحل البالد والعباد؟ أميكن أن ن غيارى 

لهنا مدویة بأهنم لألمراكن مبئات املليارات، والىت اكنوا  رامب الفظ الغليظ فأ یدفعوهنا رسا مث أىت 
م؟ وهو طبعا یعىن أن  الل أ سقطون ىف  هم  إذا مل یدفعوا أكرث وأكرث وأكرث وأكرث فلسوف یرت

زحيوهنم عن عروشهم رياهنم و لهيم  سلطون  لك و أميكن أن . األمراكن سوف خيلقون هلم املش
ىس ما فع األمراكن  ات األلوف من أبنائه وسائه وأطفا ن لهم م لعراق وتدمريمه  وق

اىس هذا  ىس أو ی ف ی مثن؟  فك ره الوطنية العظمية الىت ال تقدر  كني ورسقهتم برتو وآ املس
س . لكه د ى األمراكن هو الرشق األقىص ل ساطة ویقول إن الرشق  إدوارد سعيد بت ال
  إال؟

سبة إىل مصطل ل رشاق"ح و حث " س رس تعریفاته أنه م رى إدوارد سعيد أن أ
صادیني  رشقني شعراء وروائيني وفالسفة وسياسيني واق ر بني املس ذ أاكدميى، بيد أنه یعود ف
رشق هو لك من  ىل األاكدمييني، فاملس رشاق  س ه وال نقرص  وإداریني، وهو ما نتفق معه ف

الت  لرشق، واملقصود ىف  ا هيمت  ه مرص ولي ل ف ى ید نا هو الرشق العرىب واإلسالىم، ا
رية ال تقع ىف رشق أور بل ىف  ر واملغرب وموریتانيا رمغ أن هذه البالد األ وتوس واجلزا

ىل حنو ما وهبا، وإن اكنت تقع ىف رشق أمراك  لرشق، كام وحضنا، ال ینحرصون . ج واملهمتون 
هم ىف  رش هيم ىف األاكدمييني بل  ل قليل، ونضيف إ هيم ق رمه سعيد نفسه وأرشت إ هذا من ذ

رى  ريى الشغب والفوىض ومد س وم ا واملغامرن واجلواس ن والر ال ا ني ور الصحف
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لرشق روا وراءمه كتبا ودراسات ومقاالت تتعلق  ت ما داموا قد  ىل هذا األساس . نقال و
ور هوجو الشاعر رى إدوارد سعيد ال ميانع من اعتبا سخولوس املرس اإلغریقى وال فك ر إ

وال اكرل مارس " امللهاة اإللهية"والرواىئ واملرس الفرىس وال دانىت اإلیطاىل صاحب 
رشقني لسوف األملاىن من املس ة عن حرب بالده مع الفرس، . الف سخولوس مرسح وقد كتب إ

ة ىف سرية سيد اخللق، وتعرض دانىت ىف ونظم هوجو شعرا مجيال ىف بعض املنعطفات الهام
ه" د رية، فوضعهم امللعوُن ىف اجلحمي، ووضع " وم ك ة ا كرمي وبعض الشخصيات اإلسالم ا ا لنب

ه مضن . سيد اخللق ىف قعر ذ اجلحمي كذ حتدث اكرل مارس عن اإلسالم وجسل رأیه ف
  .بعض مؤلفاته

ىل عرص رص  رشاق ال یق س ل عرص بعدة قرون، ومعىن هذا أن  ىل ما ق  وال 
لون إليه  ر بون عنه و ك لرشق و ذ اكن هناك رشق وغرب وغربيون هيمتون  بل هو قامئ م
لناس وما یعملون ا ورؤیة وجتارب واتصاال  ه سام دوه ف لون آراءمه حول ما و س . ویصفونه و

رشاق: "ومن هنا وضعت كتاىب س ل عرص  رشقون من ق ل عرص مس . مس تغربون من ق
ل بدء عرص " ستغراب ن ظهروا ق رشقني القداىم ا رت من املس ني، وذ ل سن ق

ا اإلغریقى ووقفت إزاء ما كتبه عن  رشاق الرمسى بأزمان بعيدة هريودوت املؤرخ والر س

ا  ت ما كتبه عن بالد وحضارتنا وأسالف ىل وجوهه وألف ما طيبا مرص وعن املرصیني وقلبته 
د بعيد وب بالد . إىل  ى تأملت فأجعبىن ما قا عن بالد العرب وج ومهنم دیودور الصقىل، ا

ىل حمك املناقشة ه  كذ حتدثت ىف كتاىب هذا عن . الشام وحبرية طربیة، ووضعت لك ىشء ف
مشقى وما كتبه عن اإلسالم والرسول والقرآن وفضحت أاكذیبه ومزامعه الزائفة ا ا  حول یوح

كرمي ورسالته العبقریة ا ا رشقا من . نب ومن هنا نفهم اعتبار إدوارد سعيد إلخسولوس مس
رشقني   .املس

ىل الرشق،  ىل سيطرة أور وأمراك  رشاق دليل  س ویقول إدوارد سعيد أیضا إن 
ه من  ني ما ف ليه وتب رشاىق مبجرد الرد  س اض اخلطاب  س هناك أمل ىف إد ومن مث ل

ء مؤرن، . أخطاء را ما دام أه أقو رشاىق سيظل قو مؤ س رید أن یقول إن اخلطاب 
سلمني دة مالحظات. وحنن العرب واملسلمني ضعفاء مس ىل هذا  أوالها أن إدوارد سعيد : وىل 

ستعامر  ب  ى و رشاق ا س رشاق احلدیث واملعارص، وهو  س حيرص نفسه هنا ىف 
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دة من مرا سبقهتا . دالغرىب لبال رشاق بل مر وا س س هو لك  رشاق ل س وهذا 
قدها  ا وال یعيهبا وال ی لوم ء، واكن الغرب یتعمل  ل مهنا مر اكن العرب واملسلمون أقو مرا
ا والف والطب وما  كميياء واجليولوج لطبيعة وا ص  د مهنا ما دامت هذه العلوم م ستف بل 

ا بني أشب رو ه خمتلفا، إذ اكن خيتلق األاكذیب و إلسالم فاكن موقف الغرب م ه، أما ما اتصل 
ه ن محمد ویبغضهم ف سقط . شعوبه وأممه حىت ینفرمه من د رشاق لن  س نية مالحظاىت أن  و

ن یصدقون أقاوی سيقلون، وتأثريه  دد ا ام فعلنا بل لك ما ميكن أن حيدث هو أن 
ونني بهسيضمح ىل األقل ىف نفوس العرب واملسلمني املف ستعيد الثقة . ل،  وهذا من شأنه أن 

ىل هذه البالدة والعجز الفكرى والشلل النفىس  بأنفسنا وتتحرر عقولنا وتنطلق وتعمل وتثور 
ذ قرون رزح حتته م ى  س احلضارى ا دة ىف . والتي ستغرق أزما وال یمت دفعة وا وهذا أمر 

دوقت و  ذ هذا األمر مهنم قرو . ا وكام حترر الغرب من خوفهم من املسلمني قليال قليال وأ
ىل هذا النحو عند كون. فلسوف حيدث األمر  ل ذ : ذ قانون من قوانني ا أال یمت م

ه ذ وق ة، بل یأ رس سهو وال  شاط واحليویة. التحول    .واملهم البدء، واملهم العمل، واملهم ال
ونه هي من األاكذیبومما زتا ىف  رشاق ال ميكن ا س .  قا إدوارد سعيد أیضا أن 

س  رشاق املتعصب املعادى، ل س رشاق، مبا ىف ذ  س وحنن معه ىف هذا، فال شك أن 
راثنا ومن أحوال ىف  ان من نصوص ىف  رشق ینطلق ىف كثري من األح لكه أاكذیب، إذ املس

كن أكرثمه، یلوون مغزى النصوص كن املشلك. واقعنا رشقني، إن مل  مكن ىف أن كثريا من املس ة 
س فهيا وستخرجون مهنا أفسد النتاجئ  ا ویقولوهنا ما ل واألوضاع القامئة ویفرسوهنا تفسريا مس

ون . وأبعدها عن املنطق لون املوضوع بفكرة مسبقة اكرهة لإلسالم، ومن مث یو ذ أهنم ید
كراهيةالنصوص وا سجم مع ت ا اب . ألوضاع ىك ت ك د من ا شهدون بأ س رامه ال  ام  ه  وبو

لنصوص الىت  فني  ن یدافعون عن اإلسالم أو یعرضونه عرضا حسنا مك املسلمني احملدثني ا
اریة أو تقرریة ال عرض فهيا  كون جمرد نصوص إخ اة أن  ب الرتاثية مع مرا ك ینقلوهنا عن ا

رشقني، وكهنا ،  دفاع فهيا عنهلإلسالم وال سبة من املس حن ال ننكر أن هناك  ورمغ هذا ف
انب احلياد واملوضوعية د معقول  حنراف بل تلزتم إىل  كام أن . ضئي معوما، ال تنحرف هذا 

رشقني مسلمني یقولون بطبيعة احلال ىف اإلسالم والعروبة قوال حسنا   .   هناك مس
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ركز إدوارد سع  رشاق، كذ  صادیة لالس ق ىل األهداف السياسية و يد ىف كتابه 
ة، وهيمنا مهنا بطبيعة احلال البالد  رشقني لبالدمه من استغالل البالد الرشق وىه متكني املس
ة  ة فهيا وإشا رياهتا وتعویق هنضهتا ومقع لك حركة كفاح ىل  الء  س ة، و العربية واإلسالم

ىل اليأس ىف نفوس أبناهئا م لهيم والقدرة  نتصار  اطحهتم لسادهتم األوربيني، فضال عن  ن م
م من بالدمه طلق دیىن. إخرا رشاق ىف أص الرمسى واملؤسساىت هو م س طلق  لقد . كن م

رشاق املؤسساىت ىف س يف بدأ  بانيا ىف القرن السابع الهجرى  رأینا  الثالث عرش (أس
َل ني اشتدت مح نص) امليالدى ُ قشتا ر ا ألفوس م ىل املسلمني، إذ د ارى األسبان 

لام ودینا، جفمع سكوت طائفًة من  لك سكوت إىل دراسة حضارة املسلمني  لندى ما ن األسك ا
ة العربية ب اإلسالم ك رمجة بعض ا ، ورشعوا ىف  ٍْر قرب طليط س أساقفة .الرهبان بَد  وقام رئ

شاط   بطليط رميون لول ب ك رمجة ت ا سع األوربيون ىف هذا . بري ىف  ومع مرور الزمن ا
ب الىت اكنت تدرس ىف املدارس ك شأوا مطابع عربية لطبع ا ال، وأ اهنم ا . واجلامعات ىف ب

ش ىف شبه اجلزرة األیبريیة والغایة الىت اكنت السلطات السياسية  مك التف ومعروف أمر حم
ة هناك تعمل من أ ی ل وا لك س ىل اإلسالم متاما ىف ت البالد  ل بلوغها، وىه القضاء 

رخي األمم حس وحضنا سابقا لطوی ىف  ست  ساىن، وهو ما حتقق بعد فرتة ل لقد . إجراىم والإ
ن، ومل حياولوا  ليه من د ىل ما مه  حوا ت البالد، أهلها  ني ف رك العرب واملسلمون، 

دهتم ال حتویلهم عن عق ىل عكس ما صنع ر شئوا املؤسسات الىت تفعل هذا  ، فضال عن أن ی
هتم الفرصة ني وا ن النصارى هناك    . احلمك وا

ن  ب ضد اإلسالم معمتد ك رشن یؤلفون ا رشقني وامل دا من املس ومن هنا رأینا كثريا 
اب املقدس  ك ادیع واملزامع الباط من أن محمدا نىب اكذب وأن القرآن مأخوذ من ا ىل األ فهيا 
ن سالم  لسيف وأن النرصانية د رش  دواىن ان ن  مع حتریف هذا املأخوذ، وأن اإلسالم د

ىل األقلورمحة ليه السالم هو إ أو  ىس  اكرمه أن  ن هللا قد :  ورقة، وأن املسلمني بإ ا
ل راسات الىت هتامج اإلسالم ورسو . كفروا وضلوا عن سواء الس ب وا ك دا ىه ا وكثرية 

رخيه ىل أوحض صورة وأوجزها ىف . وكتابه و ني ذ  ة"ویت رة املعارف اإلسالم ث " دا ح
 عن املهنج العلمى، والعداوة البارزة لإلسالم ورسو وكتابه وعقائده ورشائعه، والرغبة حنراف

إلسالم، والتعصب  م عن أى ىشء یتعلق  ه، وضيق األفق ىف ا احلارقة ىف تلطيخ لك ىشء ف
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رمي من إجنازاته، وتُْعَزى األعامل العظمي ممي ضده حىت لتقدم أسوأ التفسريات ألى إجناز  ه ا ة ف
لهم إال إذا اكن فهيا ما ميكن عن  رخيه، ا ك ىف مصادر  شك إىل أحط البواعث، وتُْنَرث بذور ال
المه كام الحظُت  ه أن یوظف لإلساءة إىل اإلسالم وحضارته وأ س ف طریق لَيه وتقوی ما ل

ىل تأليف كتاىب ة: "ح عكفُت  رشاق س ة  رة املعارف اإلسالم طيل أضالي- دا ى "ل وأ ، ا
ا ولك ما یتعلق هبذا  رة وكتاهبا ضد دی ا ىل حتزي ا ه القارئ األد والرباهني القاطعة  جيد ف

ن رشقون . ا ا بل هناك أیضا مس عاطفني مع دی رشقني معتدلني أو م حصيح أن هناك مس
عتدال أو ا ر هذا  ىل ىشء من آ ندماج أسلموا، إال أنك عبثا حتاول العثور  لتعاطف أو 

ة عدون من املشاركة ىف تأليف ت املوسو ام مس ه  ة، ویبدو أن هؤالء بو   . ىف ت املوسو
ا لصاحلهم وتلميُعهم ودعوُهتم حلضور  ُم الغرب مبن یعمل م شاط اه مكل هذا ال و

ام اكنت حمدودیة قدراهتم وسطحية  معارفهم وتفاهة مؤمتراهتم ىف أور وأمراك وتضخُمي شأهنم 
رش هلم لهيم وسهيُل معلية ال ز  لُع اجلوا ء ... خشصياهتم و اب واألد ك إخل ب حياَرب من ا

هيم وقرآهنم ورموزمه رخيهم ویدافعون عن ن هنم ویعزتون حبضارهتم و . املسلمني من خيلصون 
سموهنم بـ ىل تقریب من  هيم " نياملعتدل"وسياسة الغرب ىف هذا الصدد تقوم  ن إ ىف ا

سموهنم بـ ن"مستعينني هبم ىف رضب من  شدد ن استداروا "امل شدد ىل امل ، حىت إذا ما قضوا 
ة من ربقة اإلسالم  العى أنفسهم رصا دة و ملال ستعينوا  لعلامنيني ضد املعتدلني، ل فاستعانوا 

ىل آخر ىف بعض تقارر م. ضد العلامنيني ىل حنو أو  وب  رمجت أ وهذا مك ؤسسة راند، الىت 
ر"ثالثة مهنا إىل العربية وصدرت عن دار    ". تنو

ارض رشقني برتاثنا و م املس ه عن اه ت الشاطئ وما كت ت: ب دث ب  وتت

رشقني من كتاهبا ملس ارض: "الشاطئ ىف اجلزء اخلاص  م " راثنا بني ماض و عن رس اه
ارض ارسني الغربيني برتاثنا و ؤكد أهنم إمنا یدرسوننا ليعرفو ا م الشدید املذهل ف ه  ذ 

ولنا حىت  اتنا وتفكري وم ىل أرسار خشصياتنا ونوا القوة والضعف ىف أسلوب ح دا ویقفوا  ج
اتنا  ليه ح ا ولك ما تقوم  هتم إىل دی ا وعسكر وسددوا رض ا ثقاف ياح یضعوا اخلطط الج

لنا ارض ومستق هتم . و س رى  كهنا  قة،  لعمل ولحق رشقني خملصني  وىه ال تنكر أن ىف املس
خطط لتدمري ، أما التيار اجلارف ف مث إهنا رمغ هذا تقول إننا مدینون هلم مبا أنقذوره من . ضئي

ل األموال  لك س لهيا  لحصول  دوا  طوطات الىت ج راثنا العظمي، ت ا خمطوطات 



 

                                                               38 

اص وأرسلومه قها واألش باهتم وحتق  إىل لك ماكن ىف العامل اإلسالىم لرشاهئا ومجعها ونقلها إىل مك
كىن أحب أن أضيف أن . ورشها ال،  رشقني ىف هذا ا ود املس كر  وأ ال أستطيع أن أ

ا هلم  نا هبذا بل اكن دی دم ىل الظن أهنم قد أرادوا  غى أن حيملنا  شعور بأننا مدینون هلم ال ی
ىل ع ه دون أن یقصدوا مه هذا  ا مل یقصدوه، وإمنا تصادف أن استفد حنن م رضا، أى ش

شعر أننا . اإلطالق ه وال  لومه وفلسف ة أخرى فإننا ندرس آداب الغرب وفكره و ح ومن 
س إال ىل أنه ختصص منارسه ل ليه، بل ننظر إىل األمر  وىشء آخر هو أن . أحصاب مجيل 

ا املتخصصني طلق البحث عن عيوبه دارس لومه وفلسفاته ال ینطلقون من م  ىف آداب الغرب و
ني یدرسوننا ام  ه  رشقون بو   .والتخطيط إلیذائه كام یفعل املس

ه :َعْوٌد إىل إدوارد سعيد هت زال ی شري إدوارد سعيد إىل ما اكن وال   كذ 

الت لجوء إىل التخطيط والتعاون وإصدار ا رشقون من ا  وعقد املؤمترات وتبادل املؤلفات املس
اكتب  لهم إال إذا اكن ا ن ا هتو البا  ابة والنقد، و ك نا  وتناول لك ىشء تقریبا ىف حضارتنا وثقاف
ىل اإلسالم،  ارجون  ىل أهنم مارقون  ن ميكن أن یقدموا  أو األدیب املسمل من املارقني أو ا

ىل اإلسالمفعندئذ یولونه أمهية عظمى وستخرجون ستطيعون الزمع بأنه مترٌد  ه ما  وال .  م
ىس ىف هذا السياق  غى أن ن ة"ی رة املعارف اإلسالم الصة الفكر "دا هيا  ، الىت جتمع بني دف

رشاىق املعادى لنا كام سبق أن وحضت ومن وراء هذا لكه احلكومات الغربية ومؤسسات . س
ات الىت یقد متع املدىن والترب رشقنيا رشاق واملس دمة لالس   . ا أغنياؤمه 

ت  ام ىف كتا ه  امعاتنا فلن جتد بو أما حنن فرمغ أننا ندرس األدب والثقافة الغربية ىف 
نتقاد  ه راحئة  شمت م ا  اكد جتد ش ه، وال  ئه وفالسف لغرب وكتّابه وأد بار  نا إال اإل مؤلف

ساىن كام قلت آنفاواستخراج النوا السلبية الىت ال یربأ كذ عبثا تبحث عن .  مهنا معل إ
اكتب املرتمج  ىف  لغرب أو األدیب أو ا ون"انتقاد  س  رد شو"و" شكسبري"و" فرس " ر

ني"و" قادة الفكر"لعقاد، و د هيوم"لطه حسني، و" نظام األثي لزىك " رراند رسل"و" داف
د اإللهية"جنيب محمود، و كوم الال بعيدا رمغ وضع الشاعر حلسن " ا ى جيل دانىت إ ن، ا ع

كرمي بوضعه ىف قاع  نا ىف اجلحمي خمتصا رسولنا ا رخينا وثقاف دد من رموز  ا محمد و اإلیطاىل لنب
ذف األبيات املتعلقة مبوضوع النىب، ال ندرى أاكن ذ بدافع من  ن أن  القاع، ولك ما صنعه ع

ه من  راهية دانىت السامة حملمد "املعارفدار "ذاته أم بتوج رشت  الرتمجة، ومل متنعه  ، الىت 
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ىل نقل دانىت  اما  رية من إنفاق عرشن  ك ة ا ینه وبعض الشخصيات اإلسالم ليه السالم و

  .  إىل لغة القرآن رمغ أن ختصصه  هو ىف التارخي ال ىف األدب اإلیطاىل وال ىف أى أدب

لينو ع رخي األدب العرىبطه حسني وكتاب   هذا، وهناك كتاب ظهر ىف :ن 

ه وطه حسني أنه هو نفسه نص  رت اب لينو ذ رشق اإلیطاىل اكرلو  لمس مرص عن دار املعارف 
راىس  ىل طالب اجلامعة املرصیة ىف العام ا م ىف ١٩١١ - ١٩١٠احملارضات الىت اكن یلقهيا 

اب هو نفسه  نص احملارضات ". لعربيةرخي اآلداب ا"رخي األدب العرىب، وعنوانه  ك وإذا اكن ا
ىل طالبه، إذ  ارشة  اب م ك رشق اإلیطاىل اكن یقرأ من أوراق هذا ا مفعىن هذا أن املس
ستطراد  الية من التكرار والفأفأة والبأبأة و كون هكذا  احملارضات الشفویة ال ميكن أن 

وقد وقع ىل كتابه عن الف عند العرب .  ذواخلروج عن املوضوع واألخطاء واألسهاء وما إىل
ىل طالبه  متهيد لفصو أنه اكن ميىل كتابه ذاك  ر ىف ا ته یذ ، فألف ىف العصور الوسطى بعد ذ
ت وما إىل  روا احملارضة ىف الب ستذ ستطيعوا أن  سمعون حىت  ابة ما  ك سمح هلم  بإیقاع 

ا . ذ رشح ش كن  دث الفصحى من مفه وأفهم من ذ أنه مل  ه إنه یت مما ميكن أن نقول ف
م طه حسني ىف  ا ىف ذ كام یفهم من  ر ارشة ال من النظر ىف كتاب وإنه اكن  وذهنه م

اب  ك ه  ، إذ اكن، كام یقول، ميىل فقط، وببطء ميكن طالبه من "رخي اآلداب العربية"مقدم
رت أهنا قد أض. كتابة لك ىشء ه ذ رمجت احلواىش اإلیطالية مث إن اب اب و ك افت أشياء إىل ا

اب مسبوك ىف العربية ورمغ أن مؤلفه اكن  ك اب بلغته رمغ أن ا لك الىت اكن أبوها قد صاغها 
ل ما حس ق دة كتابة و يد طه حسني أن . یعرف العربية معرفة ج اه أیضا تأ ن ومما یلفت 

ى حنن بصدده هو هو نفسه احمل اب ا ك ىل طه حسني وج ا لينو  ارضات الىت اكن یلقهيا 
اما ل أكرث من أربعني  ىل هذا اليقني القاطع . من الطالب املرصیني ق كون طه حسني  ف  فك

لينو اكن یتقن العربية لك ذ اإلتقان فلامذا مل  ل لك ت العقود؟ مث ما دام  من أمر مىض ق
ري ذ ا آخر من مؤلفاته هبا  اب وكتاب آخر عن  الف ألقى حمارضاته ىف العام یؤلف ش ك  ا

لام صنع مع هاتني  رة أخرى إللقاهئا م اجلامعى السابق، واحملارضات الىت ُدِعَى بعد ذ إىل اجلامعة 
موعتني من احملارضات؟    ا

لينو بـ رمجة  ، ىف  رشقني"مث لقد قرأ ة املس  كتور عبد الرمحن  بدوى، أنه" موسو
ام، واكن ذ ىف  ىل نفسه ىف البدایة، ومل یعش ىف ب عرىب سوى نصف  قد تعمل العربية 
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ر د. مرص رمجته  ىف هنایة كتابه. وقد ذ ىن ىف احلضارة : "عبد الرمحن بدوى ىف  الرتاث اليو
ة رشقني- اإلسالم ار املس ك هنضة املرصیة" ( دراسات  بة  ا بية بدأ تعمل العر "أنه ) ٣٢٢ص/ مك

تخبات من  لغة ورصفها بأن اكن یدمي النظر ىف كتاٍب مجع م تاذ ودون كتب ىف حنو ا دون أس
یة أوِدنه بة ب ليه ىف مك يف ميكن تعمل لغة ". األدب العرىب وقع نظره  والواقع أىن ال أدرى 

اءها أو حنوها ورصفها الل  النظر ىف بعض نصوصها دون أن یعرف املتعمل ألف بية من   إن .أج
ون  س فهيا موسيق ع إىل املوسيقى ىف غرفة ل س ى حياول  شبه األطرش ا نئذ ل املتعمل ح

د سوى نفسه س فهيا أ ة بل ل يق ة وال نوت موس زید عن . وال آالت موسيق ئذ ال  إن األمر وق
ستطيع أن ینطقها جم سبة إليه، بل وال  ل لينو ىف صور حلروف ال تعىن أى ىشء  رد حتدیق 

رىب وتعمل فهيا . نطق ري لغته الىت و و ابة بلغة  ك ىل ا سب املقدرة  ك ىب ال  ومعروف أن األج
ابة هبا مث استعاملها ىف  ك وهبا إال إذا أنفق ىف معرفة حروفها ونطقها وحنوها ورصفها مث القراءة وا

ب ویصحح  املصححون ك ب ویصحح  املصححون و ك ب التأليف سنوات طو   وك
لغة والتفكري والتأليف هبا ية ا سب حساس ك لينو . ویصحح  املصححون إىل أن  إن لغة 

راها ىف كتابه عن  يب األسلوب "رخي اآلداب العربية"العربية الىت  ر ا بعض  ، وكرث فهيا أح
دة الىت ألف فهيا  كتابه عن الف القدمي ومفرداته وتعابريه ال ميكن حتصيلها هكذا من املرة الوا

لعربية  ابة  ك كرث من ا لينو نفسه أنه اكن  ر  عند العرب ىف السنة السابقة، إذ مل یصلنا ومل یذ

ارها؟ وما ظروفها؟ وملاذا یتعب نفسه  ن أخ ت؟ وأ ا ك ن ت ا ه، وإال فأ كام یصنع مع لغة ب
ىل  شم  كن  كن سيؤلف هبا كتبه، وهو مل  ظهر یده ویعرف أنه سوف ىف صياغهتا إذا مل 

اقه بأساتذهتا؟  ل الت ب هبا سنوات ق ك لعربية فاكن  ارض طالهبا  ستدعيه اجلامعة املرصیة لي
د قصري  لينو فعال حص ىف وقت  كون هذا هو أسلوب اكرلو  ذ إنه ملن الغرابة مباكن أن 

ته من األ د ىف صياغته أو ىف تنق ده أ سا خطاء الىت ال بد أن یقع فهيا ودون تدریب طویل ومل 
لغة وبة بت ا لغة وعن الثقافة املك بيا عن ا سا أج ى صيغ به . بوصفه إ إن أسلوبه العرىب ا

اب العرب أنفسهم " رخي اآلداب العربية"كتابه عن  ك ىل كثري من ا هو أسلوب قوى یصعب 
اتأن یصلوا إليه، وإن مل خيل من بعض األخطاء والغرابة والر    . كة وأسلوب اخلوا

ب  س اب  لك ه  ا ىف مقدم د ة الىت أ ورمغ هذا فلست مع طه حسني ىف الض
ليه لك  ى جيرى  هنج ا ىل ا لينو قد جرى  لينو ملثل هذا األسلوب العرىب إن اكن  الك  ام
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الف العربية عن ري لغة قومه، وخباصة إذا اكنت خمتلفة متاما عهنا اخ  اإلیطالية وعن من یتعمل لغة 
لفرسية، ولك من  لغات األوربية، فطه حسني نفسه قد كتب رسالته ىف السوربون  ر ا سا

كتوریة من هناك قد صنع نفس الىشء ة ا ىل در وهذا ینطبق . ذهب إىل ب أورىب وحصل 
كتوریة من هناك  ىل ا سفورد وحصلت  ني ذهبت إىل أ ىل أ اكتب هذه السطور أیضا 

ت هبا مرارا وحصح ىل املصحح ما أكتببع لغات واآلداب . دما كت أما األساتذة املتخصصون ىف ا
لعربية، بل  لينو دروسه  لام كتب  لغة الىت ختصص فهيا م بون لك  ك تلكمون و بية ف األج

لينو. وأفضل كثريا، ودون أن یبدو لنا األمر جعيبا كام أراد د   .طه أن یصور إجناز 
ر دكذ صو لينو عن .  ف ل " رخي اآلداب العربية"طه، ىف مقدمة كتاب  ىل س

لهيم الشيخ املرصفى ىف األزهر  ه  ى اكن یلق رس ا اب،  ك لينو ىف ذ ا املقارنة مع مهنج 
را  س تصو ىل أنه ىشء قدمي ل لطالب  ىف رشح النصوص األدبية العربية القدمية وحتليلها وتفهميها 

ستطيع أن نفهم حصي د املناجه الىت نقرتب هبا من النصوص اإلبداعية والىت بدوهنا ال  ا بل  هذا أ
ستطيع أن نفهمها الفهم الواجب: ت النصوص ستعمل هذا . ىل األقل ال  وما زلنا حىت اآلن 

ى القليل املهنج مع طالبنا، وإال ما فهموا ما ندرسه هلم، وخباصة إذا اكن نصا قدميا ال یعرفون سو 
رتبطون به ن  اص ا شئ فهيا واألش ىل . عن لغته والظروف الىت أ لينو اكن قاردا  وال أظن 

يب هنا  اكت وغرابة ىف الرت ام بعمل الشيخ املرصفى رمغ أسلوبه العرىب املمتزي مع أخطاء ور الق
  .وهناك

لينو ابال بني لغة مشاخي یقول طه حسني مق" رخي اآلداب العربية: "وىف مقدمة كتاب 
ليه  م یعود  رشقني ىف اجلامعة املرصیة، والضمري ىف أول ا األزهر ىف اجلامع األزهر ولغة املس
رشقني ىف  ن اكنوا حيرضون هنارا دروس مشاخيهم األزاهرة، وليال دروس املس ىل زمالئه ا و

ني یقرأون ووازنوا كذ بني شيوخهم أولئك ا: "اجلامعة املرصیة اجلدیدة ن اكنوا ال یعربون إال 
ة إىل أذقاهنم أو إىل آذاهنم، وبني  لغة العام لكموا غرقوا وأغرقوا طالهبم ىف ا ب، فإذا  ك ىف ا
ني خيوضون معهم ف  ني یفرسون و ني یقرأون و ن اكنوا یعربون  أساتذهتم أولئك األوربيني ا

سألون أن . شاء هللا من ألوان احلدیث يف أتيح لهؤالء األوربيني ما أتيح هلم من : فسهمواكنوا 
لغة العربية ودقائق آداهبا، ويف مل یتح هذا  النوع من العمل لشيوخهم أولئك  العمل بأرسار ا

الء   ).١٠ص" (األ
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ن اكنوا حيارضون ىف  رشقني ا لمس لغوى العاىل  هذا ما قا طه حسني عن املستوى ا
لينو اكن  رأى آخر ىف املوضوع، إذ إنه ىف مقدمة . تحتاجلامعة املرصیة أول ما اف  كن 

ل ذ بعام من حمارضات عن  ه ق ى حيوى ما اكن یلق اب ا ك رخيه عند العرب - مل الف"ا  
قد اعتذر اعتذارا شدیدا عن ضعفه ىف احلدیث ) ٣ - ٢/ م١٩١١/ روما" (ىف القرون الوسطى
ل الرش : "لغة العربية قائال مك امجلي وق وع ىف موضوع دروىس ال بد ىل من أن أستدعى لطاف

ع والتلعمث الفظيع والتوقف والرتدد  ىم من النطق الش مك الغفران ملا ىف  ل م ا أل اء مل استد
لتني تعودهتام مسامعمك ىف حمارضات زمالىئ أساتذة هذه  ة ا ة وت البال دم ت الفصا و

ء الب لغة والعملاجلامعة وخطب األد شاء وحماورات األزهریني األفاضل أمئة ا ني ىف اإل فاعتربوا . ار
رخيهم  ني ىف أور عن لغات أهل الرشق واعتقاداهتم وعوائدمه وآداهبم و رشقني الباح أننا املس

ا بالدمه نا ... وجغراف ب دون أن ميك ك لغات إال مبطالعة ا وهمل جرا أكرث ما تعلمنا ت ا
سعها . ادة من حمادثة الوطنينيستف مترن صارت لساننا كأهنا ذات ثقل وانعقاد ال  فلعدم هذا ا

لب  ستطيع ىف األ لهيا لك الصعوبة إدارك األلفاظ حىت ما  التلكم املعتاد، وكذ آذاننا یصعب 
ا و أو مطبو نا رأیناه مك دئ نظر لو  لنا مكثل . فهم ما قد فهمناه  امجل صار م الصّم والبمك، ف

لهيا رتنا  ا هيا وم رين مع رصف مهتنا إ ن ىف حبورها م نوز العربية مرتدد   ".وأصبحنا ىف 
لينو عن  لينو، وهذا ما قا  رشقني و فهذا ما قا طه حسني عن مشاخي األزهر واملس

ن اكنوا یعلمون الطالب ىف اجلام رشقني واملشاخي األزاهرة ا عة املرصیة األوىل نفسه وعن املس
لينو هو نفسه عن نفسه هو . آخر العقد األول وأول العقد الثاىن من القرن العرشن وما قا 

ارشة  م م ني قارنت بني القراءة من كتاب عند إلقاء احملارضات اجلامعية وبني ا نفسه ما قلته 

دا سان حمارضته ج د اإل ام أ   . من الفم 

رشق :نوفام طه حسني عن اكزا  ولطه حسني شهادة أخرى ىف املقاب بني مس

طه حسني معجبا أشد اإلجعاب بذ . آخر هو اكزانوفا الفرىس وبني مشاخي األزهر، إذ اكن د
رشق ) اكزانوفا(ولقد أریُد أن یعمل الناس أىن مسعت هذا األستاذ : "ویظهر هذا ىف قو عنه. املس

كرمي تفسريا لغو ب الرواق العباىس یفرس القرآن ا اوز  ه أن تت ت لو أتيح ملناه الصا، فمتن  
دیدة، نصوص  ىل طریقة  لامء األزهر الرشیف أن یدرسوا،  ستطيع  لسة ل ألزهر ولو 

د حقا ىل حنو مف لغویة اخلالصة  ة ا كرمي من الو " لوال اكزانوفا ما فهمُت القرآن"، "القرآن ا
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اكزانوفا مسيحيا شدید اإلميان مبسيحيته، یذهب  اكن"، )م١/٩/١٩٢٢"/ السياسة"حصيفة (
َِىسَ من  س  كوليج دى فرا رس ىف ا ل غرفة ا ه اكن إذا د د التعصب، وك فهيا إىل 

هيودیة واإلسالم لك شئ واكن اكزانوفا ممن تعمل ). م١٩٢٦/ ٣/ ٢٧/ السياسة" (املسيحية وا
رشقني ىف اجلامع ىل أیدهيم من املس كام أن اكزانوفا شدید امحل . ة املرصیة األوىلطه حسني 

ىل القرآن والرسول  Mohammed et la fin du"لقد صدر  كتاب عن . حبامقة عظمية 
Monde " د من بعده ألنه اكن یؤمن أن ١٩١١سنة حلمك إىل أ ه أن محمدا مل یعهد  اء ف م 

ى لك ىشء، إذ اكن یظن أ هت اته وی امة سوف تقوم ىف ح رش املسيح بظهوره الق ى  نه هو ا
ليه وسمل وأن القرآن . عند هنایة العامل أى أن لك ما نؤمن به حنن املسلمني من نبوته صىل  هللا 

ليه أوهام ىف أوهام زل من السامء  ى  از طه حسني إىل ذ . و إله يف ین فانظر 
لقرآن ونىب القرآن، مؤكدا أنه لوال هو ما كفر  ى  رشق ا  فهم القرآن حقا وأن املشاخي املس

غى أن یتعلموا تفسري القرآن من ذ األجعمى   . املسلمني ی
جلامعة املرصیة بدال  وىف السنة الىت أسند فهيا إىل طه حسني تدرس األدب العرىب 

ى أزحي ليحل حم طه حسني بعد عودته من . من د أمحد ضيف املتخصص ىف هذا األدب وا
س ختصصه بل ختصصه هو التارخي األورىب فرسا دكتورا بعد ة أعوام رمغ أن األدب العرىب ل

راهمي وإسامعيل إىل بالد  روایة القرآن عن جمىء إ ذ  ه أن یأ لن ىف كتابه أنه ال ميك القدمي، أ
ذ هبا العرب  ام أكد القرآن ت القصة، إذ ىه ىف  الواقع أسطورة أ لها اإلسالم(العرب  ) وتق

راهمي لتقرب من  لكم عن إ اهال أن القرآن قد  يا وم ناس شون ىف بالدمه، م ن یع هيود ا ا
هيود ىف املدینة وحماو التقرب املزعومة  لتقاء  ل  ل الهجرة، أى ق از ومكة ق وجميئه إىل احل
ت  هيود ىف عبادة العجل والعدوان ىف الس ر خمازى ا مهنم، فضال عن أنه ىف مكة أیضا قد ذ

اهتموا ة ىف لك مفصل من مفاصل ح ة إىل الوث رید التقرب . ملسار س هذا بيقٍني ترصف من  ول
د م وال یتطرق . إىل أ لهيم وميد ىن  ا لرأینا القرآن جياملهم وی اء طه حسني حصي ولو اكن اد

هبم وفضاحئهم م عن معا   . إىل ا
ر أنه ش ىب ذ ىل اكتبه أال حيرض معه ىف كام أن طه حسني ىف مقدمة كتابه عن املت دد 

دد من  ىل  اب حيتوى  ك أ بأن ا ر األرسة إىل فرسا آنذاك سوى دیوان الشاعر، لنفا
یوان فقط رجع ىف كتابه إىل ا ت مارون عبود ىف . املراجع العربية والفرسية وأنه مل  وقد ألف
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ىب: "الفصل اخلاص بطه حسني وكتابه مه " وسالرؤ: "من كتابه" مع املت ه لتناقض  سخر م
اب األول ": "رأس خضم: "قال ىف أول الفصل املسمى. ىف هذه النقطة مع فع ك تح املؤلف ا اف

يف  رب  ىب، مث  ه أن یصطحب املت ات مآلها أن طه قال اكرًها لصاح بفصل یقع ىف مثاىن صف
ا، وي رز كرارس و ر وا فا ب وا ك ذ ذاك الصاحب یع ا ف هناه أو تقدم إليه ىف أن أ

سد هبا الفراغ  ادیث تعود طه أن  ري ذ من أ ىب، إىل  رس طبعة من طبعات املت فى بأ ك
ات قول"وميأل الصف ات ف ذ معه : قال طه ىف أول كتابه: "، مث یعود بعد حنو عرش صف إنه أ

ىب ة من دیوان املت س سط  ال األلب، " املَِعية"ىف وأ أزمع  أن شيخنا العكربى زار . أ ج
هتا ىف  ىب"فأكرث األشياء الىت رأ ت ذ"مع املت ح .  تث س طه ی فهل أحرج إن شككت؟ أل

ل الطریق ق ق تفاق أكد ىل أن طه هيأ الرف ليه؟ فهذا  رید  ولهذا رأیته ىف كتابه . الشك و
ذ لقمل الرصاىص أ ا أو رساًما  رخيه بقول هذا ُمكًَربا فوتوغراف ىب بأقوال العرب، وىف   ىف نقد املت

ربیىل ذ . "بالشري و غى أن تؤ رها طه حسني ىف كتبه ی ار الىت یذ أرید أن أقول إن األخ
ابة بلغتنا ك م وا لمهم وراعهتم ىف ا رشقني و لمس متجيد    . بتحفظ، ومهنا هذا ا

رشاق س رشاق:مدارس  س قى لكمة عن مدارس  دث .  وت ني یت وبعض الباح

وهمل جرا، إذ ... عن املدرسة الفرسية واملدرسة اإلجنلزيیة واملدرسة اإلیطالية واملدرسة الروسية
ات الىت هتم بالدمه  ملوضو رشقو لك ب  ة العامة هيمت مس رشاق س ات  إلضافة إىل املوضو

اتتبعا لعالقاهتم اخلاصة مع العرب واملسلمني ىف ت البال ومن ذ أن بعض من كتبوا . د 
ة، وهذا ما  كن هلم یوما مطامع ىف البالد اإلسالم رشاق الروىس یقولون إن الروس مل  س عن 

رشاق الروىس س ىل كثري . ميزي  سط الروس سيطرهتم  م حيتاج إىل مراجعة، فقد  وهذا 
هتم ومل یفكر  ة ومضوها إىل إمرباطور يىت ىف إعطاء أى ب مهنا من البالد اإلسالم حتاد السوف

سط نفوذمه ىف لك ب عرىب استطاعوا . حرهتم يت معلوا لك ما ىف طاقهتم ل كام أن السوف
حى  ر، وكذ مرص، الىت اختذت م دن والصومال والعراق وسوریة واجلزا الوصول إليه كام ىف 

ا ة، سار واحضا ىف عهد عبد النارص ونقلت كثريا من الت ي ات السوف رب والنظم واملصطل
يت كثريون ىف مرص رباء سوف اء یوم اكن هناك  ذوننا صبيا هلم . و يت هبذا یت واكن السوف

ادهئم ىف بالد دهتم وم لتدرجي: ملناوأة املعسكر الغرىب ورش عق ا  دة، وأح ا دفعة وا . أح
سا ومه هيامجون اإلسالم ویفرسونه تفسريا ماد اق ا، بل إ ق ا حق رون ىف محمد ن صاد وال 
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اهتا وادعى النبوة يا ه واح هتز أوضاع قومه وبي زالون حىت بعد اهنيار . اد ا واكن صبياهنم وال 
ون إىل النىب  هنج وهيامجون اإلسالم من هذا املنطلق وس ىل هذا  ا يىت جيرون  حتاد السوف

رون ىف  ليه السالم و ال إلحلادمهمحمد  غى أن ختتفى وترتك ا لفة ی دة ورشیعة م . اإلسالم عق
ادة  ة ماسة إىل إ يىت ال یعادى العرب واملسلمني حبا رشاق الروىس أو السوف س فالقول بأن 

م البطالن اطئ  م    . نظر ألنه 
رشاق من زاویة أخرى س رشقني یعملون: وميكن النظر إىل مدارس  لك فعامة املس  

ر الرسول بصورة  ه والتقلل من شأنه وتصو ك ف شك ىل اإلساءة لإلسالم وال ما ىف وسعهم 
هيودیة والنرصانية ت األخرى وخباصة ا ذ من ا أل لنبوة واهتامه  رشقني . املدعى  وبعض املس

تفادة الغرب مهنا ىف ما طيبا عن بعض جوانب حضارتنا ویربزون إجنازاهتا واس بون   هنضته ك
هيا إىل أن بلغ ما بلغه من القوة والعمل رها واإلضافة إ ىل ت اإلجنازات وتطو . احلدیثة وبنائه 

كون مهنم من  رشقني قليل ىف العدد قد اعتنق اإلسالم، وإن مل مينع أن  وهناك فریق من املس
لهيم واإلرضار هبم ملسلمني والتجسس  الط  خ ستطيع  كذ ميكن تقسمي . اعتنقه نفاقا ىك 

عتبار آخر رشاق  رخينا: س جلوانب احلربية ىف  ال  رشقني من هيمت م ومهنم من هيمت . مفن املس
رشیع اإلسالىم ألدب العرىب. ل ا العربية القدمية. ومهنم من هيمت  جلغراف ومهنم . ومهنم من هيمت 

ة التارخيية لناح لسياسة. من هيمت  صاد. ومهنم من هيمت  الق   . إخل... ومهنم من هيمت 
ريا ما جند  ق كام نعرفه اليوم، فك ق رشقني بعامة ال یعرفون التخصص ا وكن املس

ة وح اإلسالم ب ىف األدب العرىب والف ك رشقا  اطيوس . وهكذا... مس ذ أج ولنأ
ال، فقد وضع كتا خضام ىف  رشاق الروىس ىف عهده م س شكوفسىك معيد  رخي األدب را

ته  ني ألف ه كام هو احلال  اجلغراىف عند العرب، وهو كتاب رائع ممتع رمغ لك ما ميكن أن خنالفه ف
ليه ىف الفصل اخلاص بـ قوت امحلوى جبهل شدید، فرددت  ان"یعيب أسلوب  " معجم الب

بة العربية: "لياقوت امحلوى مضن كتاىب ر املك ا اب ا". من ذ ك انب هذا ا لل وإىل  ى 
ة العربية القدمية ووضع  مهنا ىف سياقه الزمىن جند  ب اجلغراف ك د عرشات ا حتليال أكرث من ج

ال متزيون بأن  .  مؤلفات حول بعض الشعراء األمویني والعباسيني م رشقني  كام نقرأ أن املس
لينا لغات، وهو ما یتفوقون به  رشق الفرىس دى وقد قرأت أن امل . مهنم یعرف طائفة من ا س

ىل مرص، اكن یعرف أكرث من عرش لغات أوربية  لحم الفرسية  ا  ى اكن مصاح ساىس، ا
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ة كه فقرأت أنه اكن یعرف أكرث من عرشن لغة.  ورشق رشق األملاىن تيودور نو أقول . أما املس
ا د م أو  ادا ملا قرأت بغض النظر عن مدى دقة ا كون كتبا، وقد أما نَتَا. هذا اس م فقد 

دیث  ل كرمي أو  لقرآن ا ن شعریة أو  ب عربية أو دواو ك رمجة  كون  ، وقد  كون أحبا
ة كون حتررا ملوسو كون تأليفا ملعجم، وقد  بونه یدور ... النبوى الرشیف، وقد  ك ولك ما 

لنا ومن لك اجلوانب والنوا ارض ومستق ، إذ هذا هو حولنا وحول حضارتنا وماضينا و
ا رشاق كام وحضنا ورشح س دان    . م

رشقني؟  ملس كوا  رشاق واح س ا  هذا، ومن املعروف أن هل عرف أسالف

ل العرص احلدیث یعرفون  ا ق دة قرون، فهل اكن أسالف ذ  رشاق الرمسى اكن موجودا م س

رشقني؟ فأما معرفهتم مبصطلحى  رشاق واملس رشاق"س رشقنيامل "و" س يد، " س لك تأ فال 
ه فأمر آخر كام قلنا ه وكتابه وأتبا إلسالم ون م الغربيني  م من . وأما اه وما دام هناك اه

ىل آخر،  ىل حنو أو  ىل األقل إىل املسلمني  م  ه الغربيني بذ فال بد أن یصل بعض هذا 
ىل ذ جسل بع . فهذه طبيعة احلياة ، وأورد بعضها اآلخر وإىل القارئ أم  ضها مؤرخو

كونون، وهو األرحج ري، ورمبا ال  مل هبذا البعض األ ىل  ا  كون أسالف وهذه . مؤرخومه، وقد 
ىل ذ ارى"ففى ": بعض األم  ان" حصيح الب أْرَسَل إلَْيِه  ِهَرقْلَ  أن  "نقرأ روایة عن أىب سف

ليه وسَمل َماد ىف َرْكٍب ِمن قَُرٍْش، وَاكنُوا ِ َصىل ُهللا  لشْأِم ىف املُدِة الىت اكَن َرسوُل ا  ُجتاًرا 
َانَ  ُسْف َ َاُمهْ  ِفهيَا أ ُ ُعَظَماُء الروِم، ُمث َد َ ِلِسِه، وَحْو ْ َاُمهْ ىف َم وُكفاَر قَُرٍْش، فأتَْوُه وُمهْ بإیِليَاَء، فََد
اِنهِ  ُمجَ َا بَرتْ َْزُمعُ أنه نَِىب؟ فَقَاَل أبو: ، فَقَالَ وَد ى  ِل ا ُ ََسبًا هبذا الر ُمكْ أقَْرُب  َانَ  أ َ  :ُسْف فَُقلُت أ

ََسبًا، فَقَالَ  ْم  اِنهِ : أقَْرُهبُ ُمجَ ابَُه فَاْجَعلُوُمهْ ِعْنَد َظهِْرِه، ُمث قَاَل ِلَرتْ ىن قُْل هلْم إ: أْدنُوُه ِمىن، وقَربُوا أْحصَ
ِل، فإْن كََذبَِىن فَكَذبُوهُ  ُ ً . َسائٌِل هذا عن هذا الر ِذ ََىل كَ ُِروا  ِ لَْوَال احلَيَاُء ِمن أْن یَْأ فََوا

ُمكْ؟ قُلُت : ُمث اكَن أوَل ما َسأَلَِىن عْنه أْن قَالَ . َكََذبُْت عْنه ََسُبُه ِف ََسٍب، قَالَ : يَف  نَا ُذو  : هو ِف
؟ قُلُت فَهْل  ُ َ ْ ٌد قَط قَ َ ُمك أ ؟ قُلُت : قَالَ . َال : قَاَل هذا القَْوَل ِم ٍ ِ ئِِه ِمن َم َ ال : فَهْل اكَن ِمن آ
؟ فَُقلُت بَْل ُضَعفَاُؤُمهْ : قَالَ  ُعونَُه أْم ُضَعفَاُؤُمهْ ِ َ اُف الناِس ی َِزیُدوَن أْم یَْنُقُصوَن؟ قُلُت : قَالَ . فأْرشَ : أ

َِزیدُ  ِه؟ قُلُت : قَالَ . ونَ بَْل  َل ِف ُ ینِِه بَْعَد أْن یَْد ِ ِ َطًة  ٌد مهنْم َخسْ َ َْرتَد أ فَهْل ُكْنُمتْ : قَالَ . َال : فَهْل 
َْل أْن یَُقوَل ما قَاَل؟ قُلُت  كَِذِب قَ ه ىف ُمدٍة ال : فَهْل یَْغِدُر؟ قُلُت : قَالَ . َال : َِهتُمونَُه  ُن م َال، وَحنْ

ٌِل ِفهيَا، قَالَ نَْدِرى م َمِة، قَالَ : ا هو فَا َلكِ َْريُ هِذه ا ًا  ُل ِفهيَا ش ِ َمٌة ُأْد فَهْل : ولَْم تُْمِكىن َلكِ
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ُه؟ قُلُت : قَالَ . نََعمْ : قَاتَلُْتُموُه؟ قُلُت  ُُمكْ إ َا َف اكَن ِق ا ونَنَاُل : فَك اٌل، یَنَاُل ِم َُه ِجسَ ْ َا وب َ احلَْرُب بْي
ه ُْرُكوا ما یقوُل : یقولُ : َماَذا یَْأُمُرُمكْ؟ قُلُت : قَالَ . م ًا، وا ُْرشُِكوا به ش َدُه وَال  ْ َ و اْعُبُدوا ا

 ِ َ لصَالِة والزَاكِة والصْدِق والَعفَاِف والص  َ ُؤُمكْ، ویَْأُمُر َ انِ . آ ِلْرتُمجَ َسأَلُْتَك عن : قُْل : فَقَاَل 
ََسِب قَْوِمهَاََسِبِه فَ  َ الرُسُل تُْبَعُث ىف  ََسٍب، فَكَذ ُمكْ ُذو  ٌد . َذكَْرَت أنه ِف َ وَسأَلُْتَك هْل قَاَل أ

ُمك هذا القَْوَل، فََذكَْرَت أْن َال، فَُقلُت  َِىس : ِم ٌل یَْأ ُ ، لَُقلُت َر ُ َ ْ ٌد قَاَل هذا القَْوَل قَ َ لو اكَن أ
 ُ َ ْ َل قَ ئِِه ِمن وسَ . بقَْوٍل ق َ ، فََذكَْرَت أْن َال، قُلُت فلْو اكَن ِمن آ ٍ ِ ئِِه ِمن َم َ أَلُْتَك هْل اكَن ِمن آ

َْل أْن یَُقوَل ما قَاَل،  َكِذِب قَ َِهتُمونَُه  َ أِبيِه، وَسأَلُْتَك، هْل ُكْنُمتْ  ْ ٌل یَْطلُُب ُم ُ ، قُلُت َر ٍ ِ َم
ِ فََذكَْرَت أْن َال، فقَْد أْعِرُف أ َىل ا َْكِذَب  َىل الناِس و كَِذَب  َُكْن لِيََذَر ا وَسأَلُْتَك . نه لَْم 

، فََذكَْرَت أن ُضَعفَاَءُمهُ اتبَُعوُه، وُمهْ أتْبَاُع الرُسلِ  اُف الناِس اتبَُعوُه أْم ُضَعفَاُؤُمهْ وَسأَلُْتَك . أْرشَ
َزِیُدوَن أْم یَْنُقُصوَن، فََذكَْرَت أ َ أْمُر اإلميَاِن حىت یَِمت أ َِزیُدوَن، وكَذ ٌد . ُهنْم  َ َْرتَد أ وَسأَلُْتَك أ

ََشاَشُتُه الُقلُوَب  الِطُ  َني ُختَ ِ َ اإلميَاُن  ِه، فََذكَْرَت أْن َال، وكَذ َل ِف ُ ینِِه بَْعَد أْن یَْد ِ ِ َطًة  . َخسْ
َ الرُسُل ال تَْغِدرُ وَسأَلُْتَك هْل یَْغِدُر، فََذكَْرَت أْن َال، وَسأَلُْتَك مبا یَْأُمُرُمكْ، فََذكَْرَت أنه .  وكَذ

لصَالِة والصْدِق  ِن، ویَْأُمُرُمكْ  َ ُمكْ عن ِعبَاَدِة األْو َ َْهن ًا، و ُْرشُِكوا به ش َ وَال  یَْأُمُرُمكْ أْن تَْعُبُدوا ا
اِرٌج، لَْم أُكْن والَعفَاِف، فإْن اكَن ما تَُقوُل َحقا  َ َْملُ أنه  ، وقْد ُكْنُت أ ُ َمْوِضَع قََدَمى َهاتَْنيِ ِ ْم فََسيَ

لُُص إلَْيِه لَتََجشْمُت ِلقَاَءُه، ولو ُكْنُت ِعْنَدُه لَغََسلُْت عن قََدِمهِ  ْ َْملُ أىن أ ُمكْ، فلْو أىن أ . أُظن أنه ِم
ِ َص  َاِب َرسوِل ا ِك َا  ى، فََدفََعُه ُمث َد َُة إىل َعِظِمي بُْرصَ ى بََعَث به ِدْح ليه وسَمل ا ىل ُهللا 

ِ إىل ِهَرقَْل، إىل ِ ِ وَرسو ِن الرِحِمي، ِمن ُمَحمٍد عبِد ا ِ الرْمحَ ْسِم ا ه  َعِظِمي  ِهَرقْلَ  فَقََرأَُه فَِإَذا ف
ُ : الرومِ  ، یُْؤتَِك ا َْسَملْ َایَِة اإلْسَالِم، أْسِملْ  َىل َمِن اتبََع الهَُدى، أما بَْعُد، فإىن أْدُعوَك بِد َسَالٌم 

َلَْيَك إْمثَ األِرِسيَني و ، فإْن تََولْيَت فإن  َاِب تََعالَْوا إىل لكَِ "أْجَرَك َمرتَْنيِ ِك َا َ أْهَل ا َ َمٍة َسَواٍء بْي
ِ فإْن تََولْوا  ً ِمن ُدوِن ا َ َذ بَْعُضنَا بَْعًضا أْر ِ ًا وَال یَت ُْرشَِك به ش َ وَال  َُمكْ أْن ال نَْعُبَد إال ا ْ وب

َان قَاَل أبو". فَُقولوا اْشهَُدوا بأ ُمْسِلُمونَ  َاِب، كَُرثَ فَلَما قَاَل ما قَاَل، وفََرغَ  :ُسْف ِك  ِمن ِقَراَءِة ا
َا َني أُْخرِْج ِ اِىب  َا، فَُقلُت ألْحصَ ِْن أِىب : ِعْنَدُه الصَخُب واْرتَفََعِت األْصَواُت وُأْخرِْج لقَْد أِمَر أْمُر ا

ُ بَِىن األْصفَرِ  ِ افُُه َم َْشَة، إنه َخيَ َ . كَ ًا أنه َسيَْظهَُر حىت أْد ََىل اإلْسَالمَ فَام ِزلُْت ُموِق  ُ واكَن . َل ا
َىل نََصاَرى الشْأِم ُحيَدُث أن  ُن الناُظوِر، َصاِحُب إیِليَاَء وِهَرقَْل، ُسُقفا  َني قَِدَم إیِليَاَء،  ِهَرقْلَ  ا ِ

ِهِ  يَث النْفِس، فَقَاَل بَْعُض بََطاِرقَ ِ َ : أْصبََح یَْوًما َخ َ َ َهْي ْكَْر َ ُن الناُظورِ قَِد اْس : َك، قَاَل ا
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َني َسأَلُوهُ  ِهَرقْلُ  واكنَ  ِ َني نََظْرُت ىف النُجوِم : َحزاًء یَْنُظُر ىف النُجوِم، فَقَاَل هلْم  ِ  َ َ لْي إىن َرأَیُْت ا
تَِنتُ ِمن هِذه اُألمِة؟ قالوا َ اِخلتَاِن قْد َظهََر، َمفن َخيْ ِ تَِنتُ إال : َم َس َخيْ ْم، ل منَك َشْأُهنُ َهيُوُد، فال ُهيِ ا

َهيُودِ  لُوا َمن فهيم ِمَن ا ُ َْق َ ِِن ُملِْكَك، ف ْكُتْب إىل َمَدا ، ُأِىت ِهَرْقلُ . و َىل أْمِرِمهْ ْينَام ُمهْ  ٍل  فَ ُ َر
 َ ليه وسَمل، فَل ِ َصىل ُهللا  َربِ َرسوِل ا َ ِربُ عن  ُ غَساَن ُخيْ ِ هُ أْرَسَل به َم َربَ ْ : قَالَ  ِهَرقْلُ  ما اْستَ

ُ َعِن الَعَرِب، فَقَالَ  َ ، وَسأَ دثُوُه أنه ُمْختَِنتٌ َ ََظُروا إلَْيِه، فَ ُمهْ : اْذَهُبوا فَانُْظُروا أُمْختَِنتٌ هو أْم َال، فَ
ُوَن، فَقَالَ  ِ تَ ُ هِذه اُألمِة قْد َظهَرَ  :ِهَرْقلُ  َخيْ ْ ََة، واكَن  ِهَرقْلُ  ُمث كَتَبَ . هذا ُم ُروِم إىل َصاِحٍب  

، وَسارَ  ِه یَُواِفُق َرْأى  ِهَرقْلُ  نَِظَريُه ىف الِعْملِ ِ ُه ِكتَاٌب ِمن َصاِح َ َص حىت أ َِرْم ِمحْ َص، فََملْ  إىل ِمحْ
ليه وسَمل، وأنُه نَِىب، فأِذنَ  ِهَرقْلَ  َماِء الروِم ىف َدْسكََرٍة  ِلُعظَ  ِهَرْقلُ  َىل ُخُروجِ النىب َصىل ُهللا 

َُمكْ ىف الفالحِ والرْشِد، وأَْن : ِحبْمَص، ُمث أَمَر بأَبَْواِهبَا فَُغلقَْت، ُمث اطلََع فَقَالَ   َمْعَرشَ الروِم، هْل 
ِر الَوْحِش إىل األبْ  َْصَة ُمحُ اُصوا َح َ بَاِیُعوا هذا النىب؟ فَ ُ ، فَ َُت ُملُْكُمكْ ُدوَها قْد یَثْ َ َواِب، فََو

َِس ِمَن اإلميَاِن، قَالَ  ِهَرقْلُ  ُلقَْت، فَلَما َرأَى ََىل، وقَالَ : نَْفَرَهتُْم، وأَ إىن قُلُت َمقالىت آِنفًا : ُردوُمهْ 
 َ ُدوا  وَرُضوا عْنه، فَاكَن ذ َ ، فقَْد َرأَیُْت، فََس َىل ِدینُِمكْ َُمكْ  َِربُ هبَا ِشد   ".ِهَرقْلَ   آِخَر َشْأنِ أْخ

مشقى  ا ا ینا یوح لب الظن، واكن )م٧٤٩ - ٦٧٦(و ، وهو من أصل روىم ىف أ
نية عنوانه  ليو عن اإلسالم " الهرطقة"شتغل ىف بالط آل مروان، وكتب ىف كتاب  

ه وكتابه ه ومن ن ل فهيا م ات  ني املسلمني، وبطبيعة احلال اكن هذا حمفوظا بعيدا عن. صف  أ
سهو البتة ه . وإال ملا مر األمر  ا من أنه اكن یوا ىل ما یدعيه هذا اليوح أقول هذا ردا 

هيم وكتاب رهبم هنم ون رأیه ىف د ا، . املسلمني  مشقى هو رائد اجلدل النرصاىن ضد دی ا ا ویوح
ز ذ النوع من اجل ادلون من وأصبح ما خطته یداه ىف هذا الشأن ركزية من راك ذ ا دل، إذ أ

ستعينون به اؤوا بعده  ن  رشقني ا ل ىف الزمع . املنّرصن واملس ویتلخص ما كتبه ىف هذا الس
ىل  ليه وسمل اكن  س دینا سامو بل هرطقة مسيحية، وأن النىب محمدا صىل هللا  بأن اإلسالم ل

ن ىل ی: معرفة بأسفار العهد د الراهب حبريا، واكن یتلقى القرآن وهو القدمي واجلدید، وأنه تعمل 
ه ىف كتابه املشهور املسمى. مئ   ". الهرطقة: De Haeresbius: "وجيد القارئ هذا لكه وأسوأ م

بري  سا  ال شدیدا وتدل مه  ليل والواقع أن ىف  ا ومزامع اكذبة خضمة ال تصمد أمام الت
ني یعبدون جنمة . العقىل والوقائع الىت ختزق العني مفن ذ قو إن العرب اكنوا َطَوال معرمه وثن

سموهنا ىف لغهتم رية"كَبَار: "الصباح وأفرودیت، الىت  ك ل ذ . ، أى ا قة أهنم اكنوا ق واحلق
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راهمي، مث هيم إ ن أ ىل د ن  د س مو د، وإن بقى مهنم   طمس الزمن كثريا من معامل هذا التوح
ددمه، فضال معن حتول  ن وعبادهتا رمغ ق  هتم األصلية اكنوا ینفرون من األو دان مل یفارقوا و

هيودیة أو النرصانية نا أن جند اإللهة . إىل ا رى ميك ن   كن "كَبَار"مث أ ؟ الواقع أن العرب مل 
زمع ذ املُدِعى، وإن "كَبَار: "ىعندمه إلهة تدع ىل عكس ما  كونوا یعبدون أفرودیت  ، كام مل 

اب ىف الهامش مبا كتبه هريودوت من أن العرب اكنوا یعبدون  ك أفرودیت "لق حمقق ا
سموهنا" السامویة مشقى بقرون طوال. الالت: و ل ا  .وهريودوت، كام نعرف، أىت ق

ا أیضا أن الرسول زمع یوح ليه من و مث و ب ما یزنل  ك ليه الصالة والسالم اكن   
و ىل قومه مك م العجيب، إذ من املعروف أن الرسول . یتلوه  وهذه أول مرة نقرأ فهيا هذا ا

هيم من و السامء، بل اكن  رید تبليغه إ ىل قومه ما  ه  اب یتلو م ك كن ميسك ىف یده  مل 
ارشة   . یفعل ذ من حفظه م

ىل  ضوا  هيود قد ق ليه السالم القول بأن ا لنىب  سب  مشقى ف ا ا " ِظلّ "وميىض یوح
لجميع. املسيح وصلبوه ليه الصالة والسالم كام هو معلوم  م مل یق القرآن وال النىب  . وهذا 

ِ : "قال تعاىل عن بىن إرسائيل ِت ا َ ثَاقَهُْم َوُكْفِرِمهْ ِبَآ َما نَْقِضهِْم ِم ِ َاَء ِبغَْريِ َحق فَ ِ ْ ِلهُِم اَألن ْ  َوقَ
ُوَن ِإّال قَِليًال  ُكْفِرِمهْ فَال یُْؤِم ِ َلَْهيَا   ُ ُلٌْف بَْل َطبََع ا ََىل ) ١٥٥(َوقَْوِلهِْم قُلُوبُنَا  ُكْفِرِمهْ َوقَْوِلهِْم  ِ َو

ً َعِظميًا  تَا َلْنَ ) ١٥٦(َمْرَميَ ُهبْ َلُوُه َوَما َوقَْوِلهِْم ِإ قَ ِ َوَما قَ َْن َمْرَميَ َرُسوَل ا َىس ا ِ ا الَْمِسيَح 
ْملٍ ِإّال اتبَاَع الظن َوَما  ِ ُْه َما لَهُْم ِبِه ِمْن  ِه لَِفى َشك ِم َلَُفوا ِف َن اْخ ِ َِكْن ُشبَه لَهُْم َوِإن ا َصلَُبوُه َو

نًا  َلُوُه یَِق ًزا َحِكميًا بَْل َرفَ ) ١٥٧(قَ ُ َعِز ُ ِإلَْيِه َوَاكَن ا ساء)" (١٥٨(َعُه ا م عن ). ال ن ا فأ
، فال ظالل وال حيزنون لهيود، وهذا لك ما هنا ىس هنا؟ لقد قال القرآن إنه قد ُشبه    . ظل 
ىس إىل السامء بع ني صعد  انه وتعاىل،  مشقى أن هللا سب ا ا د ومما قا أیضا یوح

لناس: جناته من الصلب، سأ اب قائال: أأنت قلت  ىس قد أ ن هللا؟ وأن  ارمحىن : أ هللا وا
ى ون عبدا .  إله كف أن أ إال أن اخلطاة من الناس . أنت تعمل أنىن مل أقل هذا وأنىن مل أس

م، فقال  هللا ىل وكتبوا أنىن قلت هذا ا مل بأنك مل تنطق : قد اقرتفوا اخلطيئة فكَذبوا  أ أ
م   . هبذا ا

اء ىف القرآن عن ذ األمر مفوجود ىف سورة  مشقى، أما ما  ا ا هذا ما كتبه یوح
حلرف"املائدة" ِلناِس اِختُذوِىن : "، وها هو ذا نصه  َْن َمْرَميَ أَأَنَْت قُلَْت  َىس ا ِ  َ  ُ َوِإْذ قَاَل ا
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َْس ِىل ِحبَق ِإْن ُكْنُت قُلُْتُه فَقَْد َوُأمى ِإلَهَْنيِ ِمنْ  َ َُكوُن ِىل أَْن أَقُوَل َما ل انََك َما  َ ِ قَاَل ُسْب  ُدوِن ا
َّالُم الُْغُيوِب  َْملُ َما ِىف نَْفِسَك ِإنَك أَنَْت  َما قُلُْت لَهُْم ِإّال َما ) ١١٦(َِلْمتَُه تَْعَملُ َما ِىف نَْفِىس َوال أَ

 َ تَِىن ُكْنَت أَنَْت أََمْرت ْ ْم َشهِيًدا َما ُدْمُت ِفِهيْم فَلَما تََوف َلَْهيِ ُمكْ َوُكْنُت  َ َرىب َوَر ِىن ِبِه أَِن اْعُبُدوا ا
ٍء َشهِيٌد  ََىل ُلك َيشْ ْم َوأَنَْت  َلَْهيِ َب  ْم ِعبَاُدَك َوِإْن تَْغِفْر ) ١١٧(الرِق ْم فَِإهنُ  لَهُْم فَِإنَك ِإْن تَُعذْهبُ

ُز الَْحِكُمي  ِهتَا ) ١١٨(أَنَْت الَْعِز ِرى ِمْن َحتْ اٌت َجتْ ُ َهَذا یَْوُم یَْنفَُع الصاِدِقَني ِصْدقُهُْم لَهُْم َج قَاَل ا
َ الْفَْوُز الَْعظِ  ِ ُ َعْهنُْم َوَرُضوا َعْنُه َذ َن ِفهيَا أَبًَدا َرِىض ا ِ ِ ا َ ْهنَاُر    )". ١١٩(ُمي اْألَ

ور مل جير بني هللا وعبده املسيح عقب  ت املباراكت یتضح أن احلوار املذ ومن هذه اآل
ت من اإلشارة أىل أن  اء ىف آخر اآل امة بدليل ما  صعوده إىل السامء، بل سيجرى یوم الق

ه الصادقني صدقُهم ى ینفع ف امة. ذ اليوم هو اليوم ا ى كام أن . وهذا هو یوم الق السؤال اإلله
ن هللا، بل عام إذا اكن قد قال هلم لناس إنه هللا وا ىس قد قال  كن عام إذا اكن  اِختذوىن : "مل 

انه أیة ". وأىم إلهني من دون هللا ب ىل ربه س ليه الصالة والسالم  س ىف رد املسيح  كذ ل
ه أهنم  س ف بوه، بل ل ك قالوا هذا أو ذاك عن املسيح، إشارة إىل أن الناس قد كتبوا ذ أو مل 

ليه السالم مل یقل هلم إال ما أمره هللا به من دعوهتم إىل عبادة هللا  ت أنه  إذ لك ما نقرؤه ىف اآل
انه  هنم، وأنه بعدما توفاه هللا اكن سب لهيم طوال وجوده ب رب املسيح ورهبم وأنه اكن شهيدا 

لهيم ب    .وتعاىل هو الرق
ا ا ل یوح م عن كذبههذا عن  اء دور ا كرمي، .  مشقى، واآلن  فالرسول ا

ن ىل العهد مشقى، قد وقعت یده  ا ا اب املقدس، : حس یدلّس یوح ك القدمي واجلدید، أى ا
دیدا دث أن قابل راهبا آریوسيا حتدث معه، فقام ىف نفسه أن یؤلف دینا  وكأن تأليف . مث 

ن هو أمر من السهو مباكن إىل ه لق حمقق . ذا احلدد أما خبصوص هذا الراهب اآلریوىس فقد 
ى قابل محمدا  كون هو الراهب حبريا، ا م بأنه قد  ه هذا ا ى ورد ف مشقى ا ا ا كتاب یوح

المة النبوة ه  رى ف لشام وقال إنه  . إذن مفحمد قد قابل الراهب ىف صباه. ىف صباه عند بُْرصَى 
دید؟ بل إن من وهل من املمكن أن یفكر ص ن  رتاع د ىب ىف الثانية عرشة أو حنوها ىف ا

ور  لقاء أصال كإدمون  ل ذ ا شكون ىف وقوع م  Josephانظر (األوربيني أنفسهم من 
Huby, Christus: Manuel d'Histoire des Religions, Beauchenese et ses 

Fils, Paris, 1946, P. 780 .( قى فلامذا مل یتلكم و إذا اكن ملثل ذ الراهب وجود حق
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ل  ى التقاه ىف برصى ق قة سوى ذ الصىب ا س ىف احلق مبا وقع موحضا أن ذ النىب اجلدید ل
ى اكنوا  د القرشيني ا نته اجلدیدة؟ أو ملاذا مل ینرب أ ىل تأليف د ده  ه ما سا سنني وتعمل م

اریة وَرأَْوا ومس فضح محمدا رافقونه ىف ت الر الت ور ف ه وبني الراهب املذ عوا ما دار ب
؟  لك سهو سف دینه    وی

ن   اب املقدس ىف توليف دینه أ ك مشقى أن محمدا استفاد من ا سبة إىل زمع ا ل و
ل  ستعار مهنا م بات  اب املقدس؟ هل اكنت ىف مكة مك ك ليه السالم ا رى صادف الرسول 

ى شاهده ب؟ ومن ا ك شاَهد یوما وىف ت ا ب وحيفظ ما فهيا؟ إنه مل  ك  وهو یطالع ت ا
يف نفرس ت  م بال أدىن دليل؟ مث  ف یتجرأ مدلسنا ویقول هذا ا یده كتاب، فك
ابني  ك ات املشرتكة بني ا لموضو اب املقدس  ك الفات بني روایة القرآن وروایة ا خ

م القرآن هو ا كون  لمنطق والتارخي؟ ويف تصادف أیضا أن ویتصادف رمغ ذ أن  ملوافق 
دانية إىل آخر املدى، والعهد القدمي جمسًدا لإل ىف بعض  عوة نقى الو داّىن ا كون القرآن و

لثني؟ لبية الساحقة من أتباع العهد اجلدید م   مواضعه، واأل
ا والعجيب الغریب أن  كرمي بأنه اكن یوح ى اهتم النىب ا مشقى، ا ب ا ك ستعني 

ى زمع أن الرسول اكن یأتيه القرآن  ىل ید راهب نرصاىن، هو هو نفسه ا هيود والنصارى وتعمل  ا
مئ زیيفا؟ إن الزتیيف . وهو  زیفه  مئ إذا اكن هو یؤلفه تأليفا، و ا ملاذا یأتيه القرآن وهو  ف

سان سلبيا والتأليف معلية إرادیة واعية، أما ما یقع أثناء النوم فال وعى كون اإل  وال إرادة، إذ 
  . إخل... م السلبية

لمسلمني ىف  م لكه  اؤه بأنه اكن یقول هذا ا ى اد مشقى فه ا ا أما آخر أاكذیب یوح
ابيا شتغل فهيا  و األمویة، الىت اكن  م ا هم أ ُل . و بَه هذا الر رى هل ميكن أن َجيْ

ش ىف املسلمني بق أدبه ىف حق الرسول  ا؟ لقد اكن یع ليه دون أن خيىش ش كرمي وبتطاو  ا
رید  يف  رى  ة ليرتوه ساعتئذ حلظة من هنار؟  ة، فهل اكن حاكم بىن أم لفاء بىن أم ظل 

ر ىف كتب املسلمني آنذاك؟  س  أى ذ   ىل أن نصدق مزامعه العریضة هذه، ول
ة، وآخر من  ش ىف عرص عاملقة بىن أم مشقى هو عبد امل لقد اكن یع معل هلم هذا ا

ته؟ قول . ن مروان سيفه رق طف  ن مروان فال یق ه وجتدیفه ا ىل وقاح سكت  أو یُتََصور أن 
ب ألهل دینه "دل بني مسيحى ومسمل: "بعض النصارى الشوام عن كتابه ك ، إنه اكن 
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كن یتوقّع أن یقرأ العرب الف دة، ومل  ا العق نية مفّرسً بهليو ك وهذا ما . احتون أى ىشء مما 
ىل لك كذاب رسهام  شدق والتنطع مفا أ   .متىش مع العقل واملنطق، أما ال

هنایة"وىف  كر الباقالىن أنه " البدایة وا رمجة القاىض أىب  ن كثري نقرأ ىف  ایة "ال اكن ىف 
اكء والفطنة و بعثه ىف رسا إىل. ا ريه عنه أن عضد ا ر اخلطيب و ى ذ هت  م الروم، فلام ا

ع، ففهم الباقالىن أن مراده أن ینحىن  هيئة الر ب قصري  د إال من  ليه أ ل  إليه إذا هو ال ید
ل الباب بظهره ميىش إليه  ل، فأدار إسته إىل امل ود ع  عز و هيئة الر ليه   ل  ا ا

ليه، فعرف امل ذ ل فسمل  . اكءه وماكنه من العمل والفهم، فعظمهالقهقرى، فلام وصل إليه انف
ل"إن امل أحرض بني یدیه آ الطرب املسامة بـ: ویقال ستفز عق هبا، فلام مسعها "األر ، ل

ًدا أن جرح  ، جفعل ال یألو  قصة حبرضة امل ه حركة  ىل نفسه أن یظهر م اف  الباقالىن 
ألمل عن ري، فاشتغل  ك م ا ليه يشء من النقص ر حىت خرج مهنا ا  الطرب، ومل یظهر 

، مث إن امل استكشف األمر فإذا هو قد جرح نفسه مبا شغ  واخلفة، فعجب امل من ذ
د إال طرب شاء  سمعها أ لو عزميته، فإن هذه اآل ال  حقق امل وفور مهته و عن الطرب، ف

  .أم أىب
مك؟ وما اكن من أمرها مبا ما فعلت: وقد سأ بعض األساقفة حبرضة ملكهم فقال ة ن  زو

ىل البدهية ت به من اإلفك؟ فقال الباقالىن جميبًا   سوء: رم ن ُذِكَر  شة، : هام امرأ ا مرمي و
ل كن لها زوج. فربأهام هللا عز و ، وأتت مرمي بو ومل  شة ذات زوج ومل تأت بو ا . واكنت 

لرباءة من مرمي شة أوىل  ا ل فهياولك . یعىن أن  ریئة مما ق هن الفاسد . تاهام  فإن تطرق ىف ا
ل ریبة إىل هذه فهو إىل ت أرسع ن من السامء بو هللا عز . اح وهام حبمد هللا مزنهتان مربأ

لهيام السالم ل،    ".و
شمتهم  ا بعض النصارى من أهل البالد  ر جعا نة خضمة أ وىف األندلس اكنت هناك ف

لي ة، الىت یعرفون أن لنىب محمد  ه السالم دون أى داع سوى التحكك ىف السلطة اإلسالم
و  ا النصارى  كرر، أن هييج الر وهنم عقا شدیدا من شأنه، إذا ما  قضاهتا سوف یعاق

مة : "د األمني و آن ىف كتابهیقول محم" نة النصارى بقرطبةف " وحتت عنوان. ضدها أهل ا
و األمویة رش والتوزیع واخلدمات الطباعية" (ألندلس ىف ظل ا ل / دمشق/ دار األوائل 

ه من التعصب ضد): "م٢٠١١ سحت قرطبة ىف أواخر عرص األمري عبد الرمحن الثاىن مو  ك
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ادة بعض الرهبان من النصارى ممن اكنوا ینقمون  م  ىل اإلسالم،اإلسالم بق امة قو وحيرضون 
ليه وسمل  …ىل سب الرسول صال هللا 

نة الىت وقعت ىف  داث ت الف لقد أمهلت املصادر التارخيية العربية اإلشارة إىل أ
قرطبة، وال ُكُتب النوازل الفقهية أشارت إىل بعض اإلشاكالت الىت طرحهتا، وما وصل إلينا مهنا 

لإال ما تناقلته كتب املؤ  ني األوروبيني م ن وضعوا ها  ر سال، ا اكس وسميوىن وروف اكج
ىل النصارى، ممن ب القذف والسب ضد اإلسالم  من القداسة  س ملوت  اكن مصريمه احلمك 

ليه وسمل، واعتربومه ىف مقامات الشهداء والصاحلني وخشص الرسول صىل  ...هللا 
و نAlvaroلبارووأ Elogio قاد هذه احلركة لك من إیولوخ ىل  ، ا اك حيرضان 

ل كرمي من أ رب بعض  الثورة، ویدعوان النصارى إىل سب الرسول ا عال أزمة مع السلطة  اف
كن من السهل غض الطرف د القساوسة .عهنا املامرسات الىت مل   وبدأت هذه األزمة عندما قام أ

و رفك دة، وبلغت به مبناقشة بعض امل  Perfecto ىف مدینة قرطبة، ویدعى  سلمني حول العق
ة ليه وسمل امحلاسة إىل در حت إىل سب النىب صىل هللا  ىل عباراته، الىت ج  فقدان السيطرة 

د. واإلسالم ليه بإقامة  ى حمك  ل أمام القاىض، ا ث م ه  ومت اإلبالغ عنه ح ل، ونفذ ف الق
املصلون ألداة صالة العيد  عم، وذ بعد أن اجمت٨٥٠/ هـ ٢٣٥احلمك یوم فاحت شوال سنة 

د بقرطبة ىف مشهد من الناس  .ارج املس
و وألبارو إلدانة ن اكن یزتمعهم لك من إیولوخ تغل املتعصبون ا رش  وقد اس و ل رفك

هتم بني صفوف النصارى ىف قرطبة، وذ هيدف حشد املزید من ا ن  د الشباب املسيحى، ا
هتم األفاكر املتطرفة، ودفعهت ىل موقفهم حىت املوت، وهو ما  م إىل سب اإلسالم،ذ واإلرصار 

سال بـ روف ل"سميه  ة ىف س د ."املسيحية املعا و هتجم أ رفك ىل  ام من إقامة احلد   بعد 
ىل ا  ه  النصارى ویدعى یوح ى أمر جب ليه وسمل، فأحرض إىل القاىض ا النىب صىل هللا 

ه حمك وإلقائه للسجن، مث نفذ ف لق  ... 
ساء املتحمسات ال من النصارى فقط، بل شارت ال ىل الر رص األمر   ومل یق

داث لت إىل. لمسيحية ىف ت األ ن سهل أن نرصانية امسها ذجبة د جملس قاىض  فقد أورد ا
ل، ا بنفى الربوبية عن هللا عز و ة بقرطبة، واسهتلت  ليه السالم  امجلا ىس  وقالت إن 

اه من: مث قالت. هو هللا لها. النبوة إن محمًدا كذب ف اد ىل الرمغ .وقد أفىت العلامء بوجوب ق  و
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رهتا فإن السلطة األمویة مل ساع دا ها من  من تناىم هذه الظاهرة وا ا شدًدا ضد ر د موقفا م تت
كف ن  النصارى، بل أبقت لك اإلجراءات ا لتصدى لهذه املشلكة بيد القضاة والفقهاء ا

لموت طلبا ان جب من رحشوا أنفسهم  كتفوا ىف بعض األح دود، و ل ملرونة ىف تطبيقهم  سموا   ا
   ."لشهادة كام اكنوا یدعون

نة  لغة ٨٥٤/ هـ٢٤٠ومث نص شدید األمهية كتبه األسقف القرطىب ألفارو س م 
ه دخو  ة یبىك ف ل أكرث النصارى من أهل دینه اإلسالم طواعية، فضال عن أن من مل الالتي

ب قائال رغبة ذاتية واحضة، فك ة  ىن احلياة اإلسالم ل اإلسالم قد ت إخواىن النصارى : "ید
ساب األسلوب  يدها بل الك لوم اإلسالم ال لتف لشعر والقصص العرىب، ویدرسون  هتجون  ی

ة املمتا ى یقرأ . زةوالصيغة العربية الصحي د اليوم الشخص العادى ا ن یو وىف الوقت نفسه أ
ه اء والرسل؟ واحرس ل واألن ج ى یدرس األ ب املقدسة؟ ذاك ا ك ىل ا ة  ! الرشوح الالتي

ري  مل بأى أدب وال أى لغة  ىل  سوا  رز الناس مواهب ل ن مه أ إن شباب النصارى ا
لكفهم فهم یقرأون كتب العرب وید. العربية بات اكم  رسوهنا بلهفة وشغف، ومه جيمعون مهنا مك

ة األخرى  راث العرب، وإنك لرتامه من الناح هظة، وإهنم ليرتمنون ىف لك ماكن مبدح  نفقات 
لتفاهتم رة  د ري  ب النرصانية بأن ت املؤلفات  ك رت ا ىس ! فوا حّر قلباه! حيتجون إذا ذ لقد 

ة املسيحيون لغهتم، وال  شاء رسا إىل صدیق بالتي ىل إ د ىف األلف قادر  د مهنم وا اكد یو
ستطيع أن یعرب عن نفسه ىف ت ! مستقمية لعربية فمك مهنم من  وكن إذا استدعى األمر كتابة 

كون من الرشاقة، بل قد یقرضون من الشعر ما یفوق ىف حصة نظمه شعر العرب  لغة بأعظم ما  ا
  !".أنفسهم

ل قىض ىف تعملوهناك ر  ن نرصاىن أسباىن امسه رميون  العربية وحفظ القرآن  ل د
سع سنوات  ساكنية،  مث) ١٢٧٥ - ١٢٦٦(والقطلونية  رس وانضم إىل الرهبانية الفرس قصد 

ع م أراجون  لهيا ) ١٢٧٦(وأق شاء مدرسة لها ىف مريامار لتدرس العربية، وأرشف بنفسه  بإ
خرج مهنا د هبا.  راهباً ١٣كرث من لعربية أ ف ة ىف  وقد  راسات اإلسالم شاء معهد ا إىل إ

بانية ىف الرشق ىل . مدرید ومركز الثقافة اإلس دل كثرية ىف الرد  وصنف ىف أثناء ذ كتب 
ر خمتلفة، مث أحبر إىل توس  لتدرس ىف أد هيود، وقام   ، وطفق یطوف )١٢٩١(املسلمني وا

ر . فاعتقل وجسن مث طردفهيا فقًريا واعًظا  ه شطر جبایة ىف اجلزا وبعد سنوات حول و
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تة أشهر مث طرد، وىف عودته ) ١٣٠٦( ه ىف توس، فسجن س كن فهيا أوفر حًظا م ًرشا فمل  م

ينا  استقر رس، وحرض مؤمتر ف ن رشد ىف  ل بزيا، وكتب ضد فلسفة ا ) ١٣١٢- ١٣١١(سا
اح لن لكل  ث شاهد مساعيه  لعربیة والعربية إذ أق ح راىس  شاء  ر البا لكمينضس اخلامس إ

لكدانية سفورد وبولونيا وا رس وأ امعات  لبالط البابوى،  ىف  امسة  امعة  وصلمنكه، مث ىف 
لك من هذه ن  ب أستاذ ربیة  مع تنص لكيفهم برتمجة نصوص  رىس و لغات الثالث ىف لك  ا

تقدى ا وعربية ولكدانية ىل م ل فهيا . نلرد  ا وق ). ١٣١٤(ورجع راميوندو إىل شامىل أفریق
ف  َن وعف ن َمْد ن هود والششرتى وا ن سبعني وا ل من املتصوفني املسلمني ا وقد عرف رميون 

ر هبم ىف ابتداع مذهب ن عرىب، وتأ ر بـ التلمساىن وا ة"اإلرشاق، كام تأ : ىف مصنفه" لكي ودم
اب السعيد ىف جعائب ا" ك ره كذ". نياا لوم "تأمالت ىف هللا" ومن آ ة ىف  ، وهو موسو

لقطلونية، و لعربية مث نقلها وأمتها  ن كتب القسم األكرب مهنا  ، ومه هيودى "احلكامء الثالثة"ا
ى یعتنقه، و ن ا كر"ومسيحى ومسمل یعرض لك مهنم فضائل ا ة "بال ، وىه روایة دی

الته م عن ر ن رشد"السودان، و  ىف بالد اإلسالم حىتشمل ا ىل ا التعاون "، و"ردود 
اظرات راميوندو املسيحى ومعر العرىب ىف بو"و ،"بني النصارى واملسلمني لول، . "م س  ول

ى وصلنا راثنا ا ر ىف  لمنا، ذ   .ىل قدر 
س األسزيى ذ س اكمل األیوىب یقول الغربيون إن الراهب فرا هب مع وىف عهد امل ا

لثالوث بني املسلمني، وفشال  شهاد ورش اإلميان  س ق  إىل األراىض املقدسة لنيل إلكيل  رف
ة ا السلطاَن إىل اعتناق . ىف هذه املهمة املزدو ىل مرص، وقد د ة  م امحل الصلي واكن ذ أ

ليه قائال املسيحية ورشها أمام حشد من مك بأندین: بار العلامء، فرّد امل  رّدوا  مك یقول  ال 
مك ثومك، ذ م لرش، وأن ترتوا رداءمك ملن أراد أن یأ ليمك أال تغزوا أراضينا الّرش  . ا یتوجب 

س حسب الروایة الغربية اب فرس ىل: فأ شلك اكمل یبدو أنك مل تطلع  شهد . اإلجنيل  واس
رثتك عينك فاقلعها: "آلیة القائ سان یبعد عن : اً وأضاف مفّرس  ،"وإن أ لينا أن نطيح بأى إ

لّص سيحبمك املسيحيون كام إمياننا، حىت لو اكن هذا ملسيح ا مت  سان مبثابة عيوننا، ولو آم  اإل
  .حيبون أنفسهم

ّد السلطان بقو بع م س قد  س رفض اإلميان : ویقال أیضا إن فرا نت  إذا 
ى ستحرقه  رً املسيحى فإىن أقرتح أن تأمر بإیقاد  ال دینك لرتى من ا لها أ ور ة ند ام
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ینني أحص وبذ. هذه النريان ًدا من. ستطيع أن حتمك أى ا ابه السلطان بأن أ ال دینه  فأ ر
قرتاح ل هذا  اءا من أ. لن یق قه إىل موطهنام فاشلني ف  س ورف اد فرس كررت . و و

لسلطان والعلامء ىف ته  عددة استعادت هذاقصة موا ت نرصانية م الف ىف   روا لقاء مع اخ ا
رة . التفاصيل ا ة إال ىف إشارة  ر لهذه القصة ىف املصادر اإلسالم دها بيد أننا ال جند أى أ و

ون ىف كتاب  رشق الفرىس لوى ماسي ب السيارة"املس كو ت، "ا ن الز ه ا شري ف ى  ، ا
ن الفارىس، إىل  دیث عنن احل الىت یفرتض وقوعها " القصة املشهورة"احملدث الصوىف خفر ا

اكمل والراهب ر امس هذابني امل ا ه بعض  ، وكن من دون أن یذ الراهب، وهو ما فهم م
ن شاروا ًدا من العلامء ا ن الفارىس اكن وا ني الغربيني أن خفر ا لقاءىف الباح   . هذا ا

اقل  رة، فأى  لامء مسلمون فكرة م ر خيوضها األسزيى و وال ریب أن فكرة إشعال 
ى ال یوصل لىشء، إذ لو اكنت هذه الطریقة ىه األسلوب الصحيح  هتوس ا رفض هذا ا سوف 

كت ىل من ال یؤمن هبا ما اكنت العني  ن  ه إىل العقل. ىف عرض األد ة تت ق ن احلق  إن األد
ىل إیقاد النريان وخوضها، مفن خيض النار حترقه النار سواء  ة ال  ىل إیقاظ املشاعر املتب وتعمل 
، ومن مث اكن  لق، واألسزيى واع  ب املعجزات قد أ طل ما دام  ىل  ىل حق أو  اكن 

ىشء م متتع  لرفض التام من أى خشص  ى یعرف عز املعرفة أن طلبه سوف جيابه  ن عرضه، ا
لمسلمني رى، لعبة . العقل، وهبذا یبدو ىف عيون السطحيني أنه قد فاز ىف حتدیه  ى، كام  فه

رة   . م
ليه السالم  دة عقود أن املالعنة الىت عرضها النىب  ذ  وقد قرأُت ىف كتاب فرىس م
ىل س األسزيى  س ا فرا مين النرصاىن ىف املدینة وكص ذ الوفد عهنا قد اقرت  ىل وفد ا

اكمل فرفضوها م امل ا ل املالعنة الىت . املسلمني ىف مرص أ رید أن یقول إن األسزيى قد ق
لك املسلمون عهنا؟ والرد هو ما قلناه من أن اقرتاح  مينيني، فلامذا  ىل النصارى ا ا القرآن  اقرت

دا لن یق يث لعلمه أن أ قرتاح ال ميكن أ. األسزيى اقرتاح خ ىل كام أن هذا  ن یعد ردا 
ليه املالعنة،  غى أن یق من تُْعَرض  م ی مين، فاملالعنة  ىل نصارى ا عرض النىب املالعنة 
لمبطلني  لكامت، ولسوف تظهر نتاجئها ىف احلال هالاك  ا إال النطق ببعض ا لكف ش وىه ال 

اقل ال بد أن رفضهوجناة ألحصاب احلق، وهو النىب محمد، أما خوض النار فلك  مث إن املالعنة .  
مين"ىل " النىب"قد عرضها  لكف "نصارى ا ردید لكامهتا الىت ال  ى أمرها بنكوهلم عن  هت ، وا
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ا، وإن اكنت نتاجئها وخمية العواقب اءا بعد . ش ن  اكمل، ا ألسزيى وامل ا القة لها  وال 
ا أصال، هنام، إن اكن حصي  ىف ماكن یبعد عن املدینة بعدا حسيقا، املالعنة بقرون، ودار احلوار ب

ن باینة أشد التبا ربط . وىف ظروف م ليه فهذه قصة، وت قصة أخرى خمتلفة متاما، وال ىشء  و
لهيا بأى معىن من املعاىن، إذ مل یقل القرآن إن املالعنة  هنام، وال یعد اقرتاح األسزيى جوا  ب

ه سمترة إىل األبد، بل  رها ف اء ذ ى  لهيا ورضامه بدفع ا مين من الرد  هتت هبروب نصارى  ا ا
ار املاىض ربا من أخ و املدینة، وصارت  لط خسيف ال معىن . اجلزیة  فاخللط بني األمرن 

د ى ال ميكن أن یق أ نون ا ني یعرض األسزيى ذ العرض ا وهذا لكه لو . ، وخباصة 
ة، وهو ما ال أظنه،  ة تفصيالاكنت القصة حصي فسكوت ت . وإال لتناوهتا املصادر اإلسالم

ه  رع ف الق من و األوهام مما  رحج أن األمر ىف معظمه أو ىف لكيته اخ املصادر عهنا جيعلنا 
رخيه ىل مدى    .الطرف اآلخر 

سمى م عز املسلمني، وإن مل یعرفوا أن هذا  رشاق أ س ب  ل أیضا ىف  : ومما ید
رشاقا" لهجرة، ،"اس دا أوائل القرن التاسع  سمل تورم س األسباىن أ ى وضعه القس اب ا ك  ا

ىل أهل الصليب"وعنوانه  لعربية  ". حتفة األدیب ىف الرد  وقد ألفه بعد اعتناقه اإلسالم، وكتبه 
ام الل  ه أنه أتقهنا ىف  ر  ف ىل ید قس طاعن ىف العمر من . الىت ذ واكن قد درس النرصانية 

ىل دینه القدميأب  زال  ع . ناء وطنه اكن خيفى اإلسالم ىف قلبه ویتظاهر بأنه ال  اب ت ك وىف ا
اء  ليه الصالة والسالم، ومهنا ما  لهيا اإلجنيل خبصوص نبوة سيد محمد  شمتل  شارات الىت  ل

ن سارة من العهد القدمي من أن هاجر ملا هربت م" التكون"ىف اإلحصاح السادس عرش من سفر 
لي ملاك،  لِت؟ قالت: فقال لها"َرضهتا رأت ىف ت ا ن أق ن؟ ومن أ رید هربُت :  هاجر، ما 

ك وذریتك، وعن قریب حتملني : قال. من سارة هيا واخضعى لها، فإن هللا سيكرث زر ارجعى إ
كون ی ني الناس، و ك أ كون و ك، و ا امسه إسامعيل ألن هللا مسع خشو ن و ده فوق وت

نيا كون أمره ىف معظم ا خلضوع، و سوطة إليه  ، وهذا مل یتحقق إلسامعيل "امجليع، وید امجليع م
د من ذریته إال حملمد   . وال حتقق أل

ا عن  ىل النحو التاىل مبا خير شارة جترى  رمجة فاندیك لهذه ال لنظر أن  والالفت 
د بعيد، إذ ال تقول ت الرتمجة إ ن ید إسامعيل ستكون فوق امجليع، وإن امجليع معناها إىل 

ىل اإلسالم، بل تقول إنه  نيا، وهو ما ینطبق  سع ىف معظم ا ، وإن أمره سوف ی سيخضعون 
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سكن"سيكون  ليه، وأمام مجيع إخوته  ٍد  ٍد، ویَُد لك وا ىل لك وا سا وحشيا یَُده  ". إ
شارة حبيث  جت من العبث بنص ال الف  خ   . ال تعطى معناها الصحيحوهذا 

شارات كذ ما نقرؤه ىف اإلحصاح الثامن عرش من نفس السفر من أن هللا  ومن ت ال
ه قم هللا م ل موىس من بىن إخوهتم، ومن مل یؤمن به ی ا م . سوف یقمي ىف آخر الزمان ن

ا من بىن إخوة اإلرسائيليني إال النىب محمدا، واكن ذ ىف آخر  رسل ن ومعروف أن هللا مل 
اءالزمان، مب امت األن بقوه بعد موىس فلكهم من بىن إرسائيل. عىن أنه  ومهنا أیضا . أما لك من س

اء ىف اإلحصاح الثالث والثالثني من سفر  ة"ما  انه وتعاىل " التث ىف العهد القدمي من أنه سب
ل من ل فاران، واملقصود بفاران مكة ألن فاران امس ر رحامته من ج رمحته مضن ما جتىل   جتىل 

مسه از وختومه، فسمى القطر لكه  ىل احل  َ َ ، الىت یقول "البارقليط"ومهنا لكمة .  العاملقة َم
سنا إهنا تعىن  أ " البارقليط"و. كام یقول النصارى" املعزى"ال " أمحد"قس ى ت هو الشخص ا

  .إىل آخر ما قا ىف هذا املوضوع... مبجيئه املسيح من بعده
دا ب  ىل ید السلطان احلفىص أىب  العباس أمحد، ومعره مخس وقد أسمل تورم توس 

ن محمد، لك من  ل أن یعلن اعتناقه  سأل عنه، ق ه طلب من السلطان أن  ك وثالثون سنة، 
ني  ن سالم  هيود مع عبد هللا  بار النصارى حىت ال یذموه بعد إسالمه كام صنع ا یعرفه من 

ىل ید النىب مع أهن لرسول أعظم مدحي، وجيلونه عرفوا أنه أسمل  ارشة ميدحونه  يل ذ م م اكنوا ق
لمه أميا ثناء لقه و ىل  ون  لونه وی لرتجامن . ویب ن سالم قد وقع  دث مع ا والطریف أن ما 

لُقذة ْذَوَك الُقذَة  لك . َ ا   اول صدیق  أسباىن نرصاىن أن یعيده إىل دینه األول ملو وقد 
ت امل لك صالبةاملغر ه أىب واسمتسك بإسالمه  ك ري املادیة،  رهن ىف كتابه أیضا . ادیة و وقد 

طل بطال مطلقا س إلها وأن التثليث  رش ول رش من ال ليه السالم  ىس  كام رد . ىل أن 
لهيم، وبني التناقض  ذوهنا  ىل اإلسالم والعيوب الىت یأ ت الىت خيتلقها النصارى  ىل املفرت

هنمو  لهم وىف عقائدمه وعباداهتم وطقوسهم وأرسار د ج ىل لك ما . األخطاء ىف أ وساق األد 
اج العقىل فقط َ ىل اِحل  .یقول من كتهبم وترصفاهتم، ومل یعمتد 

كرمي بعني البغض الرمداء فال  واكن الغربيون ىف العصور الوسطى ینظرون إىل النىب ا
ة نوره وهبائه، فشو  راهيهتم  زامعني مضن ما زمعوا ستطيعون موا هوا صورته انطالقا من 

ًسا نرصانيًا مث ارتد عن النرصانية، إذ اكن ىف البدایة لراهب حبريا، وبعد  شأنه أنه اكن قس تلميًذا 
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ركه ه املعلومات الالزمة  ا أن تلقى م لن نفسه ن فرتاض أنه . وأ ك ألنه، حىت  م مض وهو 
كن  القصة مزیفة، إمنا اكن ىف ذ الوقت صبيا صغريا، والصبيان الصغار ال  قابل حبريا فعال ومل 
ال القاف القرشية فال ميكن من مث أن  رفقة ر هتم، كام اكن  د ىف تن یفكرون ىف نبوة وال یفكر أ

لمه  ىل ید كون حبريا قد  النه النبوة وال یفضحوه بأنه إمنا تعمل  وا مه عند إ سك اإلسالم مث 
م القه وحمكه ولك تفاصي الىت نعرفها ىف . حبريا أما مث إن اإلسالم بعقائده ورشائعه وعباداته وأ

ال، وىه املدة الىت ال أظن حبريا  ة م الل نصف سا د ىف  القرآن والسنة ال ميكن أن یتعلمه أ
  .  أطول مهنا ىف ت املقاب الىت ال أظهنا قد وقعت أصالقىض

ليه السالم  ومن القصص الشهرية الىت راجت عند األوربيني ىف العصور الوسطى أنه 
ة، واكن امسه ماهومت، اكن اكثوليك سة الرومانية ا لك وبعد أن فشل ىف  اكردیناًال إیطاليا 

لجزر  رىس البابویة هرب  ىل  سة  ة العربية، وأسس دینهاجللوس  ن اكیة ىف البا و اجلدید 
ن محمد من إیطاليا؟ .روما ون رمسى، فأ هتام إال بأنه ج  وبطبيعة احلال ال ميكن أن یوصف هذا 

ني  ه  سخروا م هنم النبوة دون أن هيتكوا سرته و ىل إیطاىل یدعى ب ون  سك وهل اكن قومه 
يف تعمل العربية وأبدع هذا القرآن یقول هلم إنه عرىب وأبوه عبد هللا ده عبد املطلب؟ مث   و

هتمة السابقة ل ىف امحلاقة واجلنون من ا   . العجيب؟ إن هذا أو
لمسيح استطاع عن طریق السحر واخلداع  كذ وصفه الغربيون بأنه ساحر معاٍد 

سة ك يف یصح أن یوصف النىب بأنه ساحر، ولو اكن ساحرا. حتطمي ا رى   وعنده القدرة وكن 
ىل الصخور  سة، الىت أكد املسيح، طبقا لروایة العهد اجلدید، أهنا مؤسسة  ك ىل حتطمي ا

اال ه م لهيا، ما استطاع قومه أن ینالوا م مث هل السحرة . الصالب وأن أبواب اجلحمي ال تقدر 
ة اكإلسالم تدعو إىل التحرض والرىق وتنور عقول الناس وت ن راق ل یأتون بأد ذ بأیدهيم إىل س أ

ليه بغض محمد ودینه  دا ال یبغض السحر وحيب العمل وحيض  الرب واخلري؟ وفوق ذ فإن أ
لعمل   . لسحر وحهبام 
قت ليه وآ  ومما تف عنه عقول الغربيني ىف العصور الوسطى أیضا اهتام النىب صىل هللا 

دید من اله وسمل بأنه ة والشهوانيةالشيطان ذاته، وأن اإلسالم لون  وهذه لوثة . رطقة والوث
ضان ال جيمتعان أبدا من هنا إىل یوم  ة نق أخرى من اجلنون أفظع مما مىض، فاإلسالم والوث

امة نياكىن ىف . الق وم ة قصة الراهب ا ومن القصص الىت اكنت راجئة ىف الغرب ىف ت األزم
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ى زار ىل األور القرن الثالث عرش ا ة مفادها أن الشيطان، بغداد، مث خرج  وبيني حباكیة خراف
دیًدا هو القرآن، وجعل   ح جعز  ً رتع كتا شار النرصانية، ا اتية عن وقف ان بقدراته ا

ى جيسد املسيح ليه وآ وسمل، ا ال وسيًطا هو محمد صىل هللا  كن هل ميكن القرآن . ا
ر من الش  ذ ة إىل وساوسه ورشوره؟ أن یصدر عن الشيطان، وهو دامئ الت يطان ومن اإلصا

ة واإلبداع مضمو  يل ىف احلالوة والرو س  م ى ل م البدیع ا وهل الشيطان یقول هذا ا
الال وجمدا؟  را و ريبا وتصو   ولغة وتعبريا و

، وهو من أهل القرن الثالث "املهز اإللهية"كام یفرتى دانىت أليجيريى اإلیطاىل صاحب 
رش عرش امل  تو اكن ی قول إن موم ليه وآ وسمل ف ىل النىب صىل هللا  يالدى، األاكذیب 

رشه الشهوانية املقززة من ل نة، وإن الشيطان سوف ميزقه ىف  ة والف كرام . الفضي وأرجو القراء ا
مفرة هو من إبداع الشيطان، ومرة سوف ميزق : أن یتأملوا ختبط الغربيني ىف توصيف اإلسالم

ا والشيطان، والثانية . ن النىب ىف اجلحميالشيطا القة تعاون بني نب ، فاألوىل تقمي  وهذه ضد ت
عة داوة ش هنام  لواط. جتعل ب ساهل مع ا زمعون أن القرآن ی وها حنن . كذ اكن الغربيون 

رفضون  ملرة، ب املسلمون  اق  لواط، وفوقه الس نون ا رى الغربيني أنفسهم یق . ذأوالء 
ا وضيعا؟ س هذا كذ مفضو   أل

ليه وآ  ومن الصور الراجئة ىف أورو ىف القرون الوسطى أیضا عن النىب صىل هللا 
وب القمح من أذنه زاعام أن  وسمل اهتامه بأن اكن ة كتدریبه حاممة تنقر ح اًال یأىت بأالعيب خف د

ى ى اكن یبلغه الو اإلله ربیل، ا وحنن لو قلبنا السرية النبویة لكها ما رأینا . ت امحلامة ىه 
ل وأالعيب احلواة؟ . النىب ممساك حباممة قط ى النىب من الفراغ ما ینفقه ىف ا مث هل اكن 

اح ال یقو إال جمنون مغرق ىف اجلنون الق ُرصَ رى، اخ ىل من یفرتى . وهذا لكه، كام  بة هللا  خ

ري و ى  كرمي ا ت الهابطة املنحطةىل النىب العظمي ا  .ه التارخي تغيريا هذه املفرت

رشقني  رشاق واملس س  وىف هنایة هذا الفصل حيسن بنا أن نواىف :كتب عن 

رید  رشقني ملن  رشاق واملس الس ب املتعلقة  ك ىل طائفة صاحلة من ا القراء هبذه القامئة املشمت 
ة عن اإلسالم: "يةالتوسع ىف القراءة ىف هذا املوضوع الشدید األمه  رشاق " خمتارات إجنلزيیة اس

راهمي عوض رشقون الربیطانيون. "إل ى- آلررى" املس سوىق النوهي رخي حركة . " تعریب محمد ا
رشاق رشاق. "ليوهان فوك" س لرشق: س محمد :  تعریب- إلدوارد سعيد" املفاهمي الغربية 
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مترب . "عناىن راهمي "  نصوص وردود- اذا یقولون عن اإلسالم م٢٠٠١بعد احلادى عرش من س إ
رشاق. "عوض س ىل  بات  دیدى- إلدوارد سعيد" تعق املهز األرونية ىف . " تعریب صبحى 

راهمي عوض" املسأ القرآنية ات إجنلزيیة. "إ " نصوص ودراسات: اإلسالم ىف مخس موسو
راهمي عوض رشاق اجلدید. "إل س ل إىل األدب العرىب . "يىبلعبد هللا الوه " حول  مد
راهمي عوض" قراءة نقدیة: لهاملتون جب يا: األدب العرىب. "إل امة لبيري   عرض - "نظرة 

راهمي عوض اقشة إ ليب حىت. "وم رخي العرب لف ىل  راهمي عوض" هوامش  . إسالم د. "إ
فرى الجن الالت: ج ل :  قراءة ىف كتابه- التداعيات وا سالمالنضال من أ راهمي عوض" س . إل

ىس الفرىس" رشاق ىف الفن الروما رخي األدب . " لزینات بيطار"س رشاىق ىف  س املهنج 
كریوى" والنقد رشاق العرىب. "إلدرس ا رش" دراسة نقدیة ألعامل أرون: س ر . "حملمد   األ

رشاىق ىف موقف أرون من القرآن اىن" س ن سعيد الر ة ىف كتاب . "محلد  رشاق س الشبه 
كرمي" ل إىل القرآن ا ر " مد ا ىل . "الم  لعبد السالم الباكرى والصدیق بو"ىل لتفاف 

رشاق من" حماو التنصل من املصطلح: س راهمي ا ن ا رشاق والقرون الوسطى. "لعىل  " س
امن رشاق األمرىك اجلدید. "جلون  س رشاق . "دیفرلعبد هللا امل" مركز  س مسوم 

ة رشقني ىف العلوم اإلسالم رشاق. "ألنور اجلندى" واملس س شري و حملمد " أحقاد ومحالت: الت
رشاق. "عزت الطهطاوى س شري وضالل  لعبد الرمحن " اإلسالم واملسلمون بني أحقاد الت

ة. "معرية راسات اإلسالم رشاق وا راسات س . "لعبد القهار العاىن" س رشاق وا
ة من" اإلسالم راهمي ا ن ا رشاق واإلسالم. "لعىل  لطروح : س ات نقدیة  مطار

ة رشاق راهمي احملجوىب" س رشاق ىف مزيان نقد الفكر اإلسالىم. "إل آراء . " ألمحد الساحي"س
رشقني حول القرآن وتفسريه راهمي رضوان" دراسة ونقد: املس ن ا رشقني آراء . "لعمر  املس

كرمي رشقني) ص(الرسول . "ألمحد نرصى" الفرسيني ىف القرآن ا ت املس ر " ىف كتا لنذ

رشاق ىف السرية النبویة. "محدان رشقني. "لعبد هللا محمد النعمي" س " السرية النبویة وأوهام املس
ل محمد اجلربى رشاق. "لعبد املتا . د هللا الرشقاوىحملمد عب" دراسات حتليلية تقوميية: س

رشقون" رشاق واإلسالم. "لعبد اجلليل شلىب" اإلسالم واملس ة من املؤلفني" س رمجة - مو  
داد فاحل عبد اجلبار رشقون واإلسالم. "وإ رشقون. "لزر هامش زر" املس رشاق واملس : س

لهيم رش . "ملصطفى السباعى" ما هلم وما  ليل" قاحلوار دامئا وحوار مع مس السجع ."لشوىق أبو 
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وارت یفني س راهمي عوض" ىف القرآن  رشقون. "رمجة ودراسة إ قى" املس . لنجيب العق
رشقون والرتاث" یب" املس رشقون والقرآن. "لعبد العظمي ا راهمي عوض" املس رشقون . "ال مس

رشاق س ل  ستغراب. من ق ل  راهمي عوض" مستغربون من ق رش . "إل بعهم املس قون ومن 
اىن" وموقفهم من ثبات الرشیعة ومشولها دراسة وتطبيقا ن محمد السف مقاالت وحبوث حول . "لعابد 

رشقني رشاق واملس د الغورى- ألبو احلسن الندوي" س داد سيد عبد املا لو اكن البحر . " إ
ور: مدادا ة اكرا  ة األمرك رم ندوى- لصحف راهمي عوض عرض - " حوار مع الشيخ أ . وحتليل إ

ني املسلمني" رشقني والباح ت املس ات بني كتا رشاق. "ألبو احلسن الندوى" اإلسالم : س
رى" قراءة نقدیة ة. "لصالح اجلا رشاق س ة  رة املعارف اإلسالم طيل: دا راهمي " أضاليل وأ إل

ة. "عوض متعات اإلسالم رشاىق ىف ا س ر الفكر  ل " آ ة . "يفة أمحدحملمد  رشاق واخللف س

لرصاع احلضار  حملمود محدى " اإلسالم ىف تصورات الغرب. " حملمود محدى زقزوق"ىالفكریة 
ون. "زقزوق لوس ماسي رخي اإلسالم  ىب بإزاء القرن اإلسامعيىل ىف  رمجة وتعليق " املت

راهمي عوض رشاق والسياسة الغربية جتاه . "ودراسة إ س لعبد " العرب واملسلمنيمؤسسات 

رشون ىف العامل العرىب واإلسالىم. "هللا یوسف سهر محمد رشقون وامل ليل أمحد"املس راهمي  .  ال
لغویة" رشقون واملناجه ا رة" املس د مصویل " أصول الشعر العرىب. "السامعيل أمحد عام یف

ليوث راهمي عوض- مر رمجة وتعليق ودراسة إ رشقون والشع. "  ر اجلاهىل بني الشك املس
ة مرتمجة من اإلجنلزيیة. "ليحىي وهيب اجلبورى" والتوثيق راهمي عوض" دراسات دی . إل

لعربية" رخي صلهتم  رشقون و ة: املس رشاق س لظاهرة  إلسامعيل " حبث ىف اجلذور التارخيية 
رة رشق الفرىس بول اكزانوفا. "أمحد عام لمس راهمي عوض عرض- "محمد وهنایة العامل  اقشة إ .  وم

هيودى" رشاق  ا رشاق. "حملمد عبد الرحمي الزیىن" رؤیة موضوعية: س س " رخي حركة 
رمجة معر لطفى- ليوهان فك كرمي. "  رشقني الفرسيني ىف القرآن ا . ألمحد نرصى" آراء املس

رشاق" س ت  رشاىق: حفر س خلليل " لامء الغربمحمد عند . "لسالم یفوت" ىف نقد العقل 

هيود ىف  بالد العرب. "سني سون" رخي ا رشاق من السرية . "إلرسائيل ولف س موقف 
رم ضياء العمرى" والسنة النبویة رشقون األملان. "أل صالح . دراسات مجعها وشارك فهيا د" املس

د رشاق األمرىك املعارص. "املن رشاق والتار. "ملازن مطبقاىن" س لفاروق " خي اإلسالىمس
ادل زعيرت- جلوستاف لوبون" حضارة العرب. "فوزى رمجة  " ادات املرصیني وتقاليدمه. " 
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رمجة سهري دسوم- إلدوارد ولمي لني إلجنلزيیة. "  رشقون الناطقون  لطيف الطيباوى" املس  - لعبد ا
ن رشد والرشدیة. "رمجة قامس السامراىئ ادل- إلرست رینان" ا رمجة  نقد اخلطاب . " زعيرت 

رشاىق ره ىف الفكر اإلسالىم احلدیث. "لساىس سامل احلاج" س رشقني وأ ن " إنتاج املس ملا 
رولكامن" رخي األدب العرىب. "نىب ار وآخرن- اكرل  رمجة عبد احللمي الن رخي الفكر . " 

ا" األندلىس لن ثالث  رمجة حسني مؤس- آلخنل ج س . "  ر  راسات آ رشاق األملاىن ىف ا
عوة إىل اإلسالم. "ألجمد یوسف اجلناىب" القرآنية راهمي حسن- لتوماس آرنو" ا رمجة حسن إ   .

رشقون األملان" ر: املس شوء والتأثري واملصا رشاق الروىس. "لرضوان السيد" ال شأته : س
ة. "لسهيل فرح" ومرا رشاق س ة محمود ا" املدرسة  رها . تآلم رشاق وأ س فلسفة 

ش" ىف األدب العرىب املعارص رشن. "ألمحد سامیلوف رشقني وامل اجه املس لشوىق " اإلسقاط ىف م

ليل كرمي. "أبو  رشاىق لتفسري القرآن ا س د" الفهم  رشقني. "لعادل ما ة املس لعبد " موسو

رشقو. "الرمحن بدوى رشاق . "لعبد املتعال محمد اجلربى" نالسرية النبویة ويف حرفها املس س

ة راسات اإلسالم رشقون والتارخي اإلسالىم. لعبد القادر العاىن" وا لعىل حسن " املس
ة الربیطانية. "اخلربوطىل الو القرآىن ىف . "لفضل حسن عباس" قضا قرآنية ىف املوسو

رشاىق ونقده س  .إخل... حملمود ماىض" املنظور
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رشقنيط   ائفة من مشاهري املس
ا- ١ ب    فلهمل ش
ام  رشق أملاىن و  ام م١٨٥٣ وهو مس اته ١٨٨٣، ومات  اش شطرا من ح م، و

ب املرصیة ك ألملانية سنة . ىف مرص، وتوىل إدارة دار ا ى وضعه  اب ا ك وما هيمنا هنا هو ا
ة املرصیة ١٨٨٠ لعام د النحو والرصف اخلاصة  ه قوا ه لها من م یعرض ف ادا إىل معرف اس

الطه الواسع هبم لمرصیني واخ شته  اب إىل اإلجنلزيیة بعد ذ حتت . الل معا ك ُْرِجم ا وقد 
ة الىت أعمتد وىه، "An Egyptian Alphabet for the Egyptian People"عنوان  س  ال

ام  ىل طبعهتا الثانية الصادرة  سا١٩٠٤ىف هذا الفصل    . م بفلور
بوا  ك ىل املرصیني أن یرتوا العربية الفصحى و اب یقرتح املؤلف الشيطان  ك وىف هذا ا

ة املرصیة حبروفها الىت ا ل راحهتم، فهو حيهبم، ولهذا ال لعام لهم ومن أ رتعها كام یقول من أ
لعرص احلاىل،  هم یعانون ویقاسون جراء استعامهلم عربية القرآن القدمية الىت ال تصلح هلم وال  یرت
هتا  ا ك كون ىه لغهتم اجلدیدة  غى أن  ة، الىت ی نتقال إىل استعامل العام بل ال بد من جهرها و

ة. اجلدیدة ابة اجلدیدة تتكون من أربعة وثالثني حرفا لكها حروف التي ك رید أن . وهذه ا أى أنه 
ة ونتحول إىل  ركته لنا الثقافة العربية اإلسالم ى  لرتاث احلضارى العظمي ا یقطع صلتنا متاما 

سميهتا بـ ىل  ة املرصیة، الىت یرص دامئا  لغة"العام ة"ال " ا له رها دامئ". ا ا جبانب وهو یذ
ة من  ست له ريها ىك یو لقارئه املرصى أهنا لغة قامئة بذاهتا ول اإلجنلزيیة والفرسية واألملانية و
اهتا  اهتا الىت تتلكم هبا شعوهبا ىف ح لام لإلجنلزيیة والفرسية واألملانية له لغة العربية م ات ا له

اهتا الرسیعة املبارشة وتقىض  ا ة وتعرب هبا عن  رةاليوم   .هبا أشغالها العا
دث هبا املرصیون مجيعا؟ اجلواب  اصة یت ل لك ىشء هل هناك لغة مرصیة   وأوال وق

ة لغة دد العام لغة، وهذا إن  ل ت ا د م ال أهل . أنه ال تو لغة الىت یتلكم هبا م ملاذا؟ ألن ا
لغة الىت نتلكمها حنن ىف ق ال یقلبون القاف شفا، القریة املالصقة لقریىت، ختتلف عن ا ا، فهم م ری

افة ب حنن نقلهبا مهزة، ومه یعطشون اجلمي الفصحویة ب حنن ننطقها ج  الفصحویة إىل جمي 
ال نقول ما معناه َربِیه؟: "ىل النحو التاىل" ما اخلرب؟: "افة، وحنن م بإما املدة الىت تىل " َ

ا بني األلف والياء، قولونالياء، أى ننطقها ش یْه؟: " أما أهل شفا ف َربَ سمى ". َ وحنن 
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ا " ِبيَضة": "البَْيضة" ا أو لقریة قریبة من قری بإما مدة الباء، أما ساكن بعض العزب التابعة لقری
قولون ة: "ف ني نقول حنن" َوَخس ": "الرباز"، كام یقولون عن "دح وىف أول إقامىت ". َخرا: "ىف 

سكن ىف املدینة اجلامعية ىف ال لنا آتيا من الصعيد  نت أمسع زم ات القرن املاىض  تصف ست  م
مه لكمة  كرر ىف  فال أفهم ما یقصد، إىل أن سألت وعرفت أنه " ِضوْخت"معنا ىف نفس املمر 

عض املرصیني ). هذا الوقت" (دلوقت"، أى "ِدلَْوأْت: "یقصد ما نقصده حنن بقولنا كذ ف
ر  ني یأىت ذ ِر: "مصيبة أو اكرثةیقولون  لهم اسرت وأزح هذه الغمة"، أى !" سا ، وبعضهم "ا

ل ذ السياق".  ِستري: "یقول ، " َخَراِىش : "، وبعضهم" َخَراِىب : "وبعضهم یقول ىف م
لث" لَهِْوِىت : "، وبعضهم" لَهِْوى: "وبعضهم ىل من ".  َدْهِوِىت : "، وبعض  وبعضنا یدعو 
مي"و". ِنِصيِبة: "، وبعض آخر یقول"اتَْك مصيبة: "ئالكره قا ا ىه " الب ىف " الُقَرص"ىف قری

مي"واكنت لكمة . قریة أخرى تثري حضك كثري من زمالئنا ىف املدرسة الثانویة بطنطا ممن ال " الب

ملناسبة مففردها . یعرفوهنا عند هو " تاِوىالبَ "و". َكوِمى: "، ومسعت بعضهم یقول"َكوَمة"و

ني أنه عند آخرن نوع من اخلزب العادى،  لنب ىف  ق والسمن وا ق ق طرى مصنوع من ا رب رق
سكني الواو" بَتاوْ : "وینطقون امسه هكذا ساء القریة ىف . ب ى اكنت ختزبه  سمى اخلزب ا وحنن 

ْش ِمَرأَْرأ: "البيوت سميه قوم آخرون" ُمَرقْرق"، أى "ِ لث"ش بَط: "ب  : ، وبعض 
لظ كثريا من ". ش ِمَرْحَرح" ا من اخلزب طر وأ سمى نو ا  ش املرقرق"وىف قری ه " الع وف

اص: "لنب اص" (ِعْش ر أىن مسعهتا ىف أیة قریة أخرى أو ىف أیة )ش  سمية ال أذ ، وىه 
، ومن " و: "ناك من یقولوه ". َطْعمية: "، ومن یقول"فَالِفل: "كذ هناك من یقول. مدینة
َْ : "یقول َْ : ، ومن یقول" َوَال : "، ومن یقول" َو : ، ومن یقول"دْ : "، ومن یقول" 

د لغة مرصیة . إخل"... ْض " يفام اتفق، وىه جمرد إشارة رسیعة إىل أنه ال تو رهتا  وهذه أم ذ
ر، بل  رشق امل دة ألهل مرص كام یقول هذا املس لغة وا ، وىه "لغة: "إن مسيناها(ختتلف ت ا

نيا ات ىف مجيع لغات ا له لغة العربية شأننا شأن ا ات ا ة من له قة جمرد له من إقلمي ) ىف احلق
كون مالصقة لها كام هو احلال عند حنن  من أقالمي مرص إىل آخر بل من قریة إىل أخرى قد 

رياننا من أهل قریة شفا هيا ذهنيا دون أن نعى ذ ىف ولوال وجود الف. و صحى ورّد لك ىشء إ
سطنا رقعة املوضوع  لنا لو  دها، مفا  تلفة ىف مرص و ات ا الغالب ما تفامهنا حنن أحصاب العام
ى  هيا هبذا ا ا ش ا نفسه یقول ش ات البالد العربية مجعاء؟ والغریب أن شب وحتدثنا عن له
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ات ىف مرص، بل له اب أقول عن تعدد ا ك كون امس ا غى أن  ة " إنه أقر بأنه اكن ی ام د  قوا
ام ظهر "أهل مرص"ال " أهل القاهرة لرش  لك شيطان مرید ال یتوقف عن الوسوسة  ه  ك  ،

ج عنه ر املرة السامة الىت ت   .من معایبه وأخطاره وخمازیه وال
ث ىف أمر لغتنا حىت  ل ذ األورىب اخلب شغل  ى  النا كام مث ما ا ليه  ليصعب 

سمهيا اكذ لغة الىت  رتاع ت ا ه لنا حنو ا حركه ح ّا أهنا "لغة أهل مرص: "یقول، ف ، والىت ب
ست لغة أهل مرص، بل ىه ىف أحسن أحوالها لغة بعض أهل القاهرة؟ هذه أول مرة أرى أو  ل

رتع هل لهيم ف ذه الشفقة  دا غریبا عن أهل ب ما تأ دة أمسع أن أ ز ة  زیدمه معا م لغة 
كفى أن حروفها تبلغ أربعة وثالثني حرفا ال مثانية وعرشن، إضافة إىل أهنا حروف  هتا، و صعو
ىل  كون قادرن  لفصحى متاما، ومن مث لن  ة ال عربية، وهذا معناه أنه سوف تنقطع صالتنا  التي

راثنا ا ىل التعامل مع  كون الفصحى قراءة القرآن وال فهمه وال  لعرىب اإلسالىم أصال، وسوف 
ىل  رية  ا لنا و ىل األوربيني اآلن، مث یدعى أنه قد صنع ذ ح ة  لينا غرابة الالتي غریبة 

لينا سهيل حتصيل العمل  زمع أن املرصیني ىف ذ الوقت مل . مصلحتنا ورغبة ىف  واملریب أنه 
سبة هل ل نية كونوا یفهمون الفصحى قط، بل اكنت  ة ألهل إیطاليا أو اليو ل الالتي م أوانذاك م

ن احملدثني ليو لفصحى، . القدمية  سمتعون إىل القرآن، وهو  یقول هذا رمغ أن العوام ىف مرص 
ار  رشات األخ لفصحى، وسمتعون إىل  ريها من اخلطب، وىه  وسمتعون إىل خطبة امجلعة و

ك  ادیث اإلذاعية الىت یلقهيا ا لفصحى، ویلقون بآذاهنم واأل ن، وىه  لامء ا اب واملفكرون و
لامهئا وتفسرياهتم  هثا النبویة ومواعظ  اد كرمي بقرآهنا وأ ة القرآن ا هنار تقریبا إىل إذا طول ا
ب ویفهموهنا،  ك لفصحى، وأوالدمه یقرأون ا داث، ولك ذ  ىل األ اوامه وتعليقاهتم  لقرآن وف

لغة هتم وخواطرمهوىه مؤلفة  ر ب أولئك األوالد هبا أیضا دروسهم وذ ك مث .  الفصحى، الىت 
ف یظن أنه  ستطيعون التعامل مع الفصحى العربية فك امج  رشقني األ ر املس إذا اكن هو وسا
دمه مه  رى الغربيني و ىل أبناهئا مىت تعلموا واْرتَقَْوا؟ أم  اعنا بصعوبة الفصحى  ىل إق قادر 

ني سمى العربية الفصحىاآلدم ستطيعون الفهم، وحنن ال؟ وهذا الشيطان  ن  العربية : " ا
ة  سيك ىش مبا ىف ". العربية القدمية"أو " العربية القرآنية"أو )" أى التقليدیة(ا سميات  ولكها 

  .نفس هذا الشيطان
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ة احمل لغة اجلدیدة حبروفها الالتي ني یقول إن هذه ا كذب  ورة لن متنعنا ومن هنا فهو 
رشق الصغري سنا الشيطان األریب فكرا . من قراءة القرآن مل ذ عند املس رى؟  يف  

لغة . ورأ وختطيطا مدمرا سمهيا واستعملناها بدل ا لغة اجلدیدة كام  ذ أننا مىت ما اعمتد ا
سمهيا ذ الشيطان بـ لغة القدمية"الفصحى، الىت  سمية لها ما ب"ا نا أن ، وىه  ف ميك عدها، فك

بية متاما عنا؟  ب هبا، وقد صارت لغة أج ك   نفهم الفصحى وأن 
ب وتقرأ  ك ة، الىت اكنت  دث مع الالتي رشقني حياجوننا بأن ذ قد  إن بعض املس

بانية وفرسية اهتا من إیطالية وأس وكن من قال إن ما ... هبا أور مث جهرهتا وحتولت إىل له
ة  ال بد أن حيدث مع العربية؟ وإذا اكن هذا أمرا حيمته التارخي والتطور كام یقال فمل ال دث لالتي

جر زیدان ال ميكن اهتامه مبامألة الفصحى یؤكد  نرتك التارخي والتطور یقوالن لكمهتام؟ إن اكتبا 
لغة  ة إفساد  لغة العربية: "انظر كتابه(أن العام / ٤/ م١٩١٤/ مطبعة الهالل"/ رخي آداب ا

نة ). ٢٦٩ ى اكن یدعو ىف ١٨٩٢بل إنه ىف س ىل ولمي وكوس، ا ه  رد ف م قد كتب مقاال 
ة  ن جهروا الالتي ذو اإلجنلزي، ا لفصحى واحلذو ىف ذ  ة  دال العام ذ احلني إىل اس

ة حملية بدال مهنا سبة لإلجنلزي اكنت . واصطنعوا له ل ة  ىل أن الالتي لغة غریبة ویقوم رده 
دة ة، وبغريها ال تقوم هلم و ىس زیدان دور . خبالف العربية، الىت ىه لغة العرب القوم وال ی

قول يد ىف حفظ العربية ف ذ صدر اإلسالم وَعْوُد إليه : "القرآن ا ليه م لوال القرآن واحملافظة 
ت مشل الشعر العرىب كام حص ش ل ىف األمم الىت اكنت ىف إصالح ما تفسده الطبيعة من لغتنا ل

ا،  س لها أن تقوم مقا حطة عن الفصحى كثريا، ول ة م ة، فضال عن أن العام لغة الالتي تتلكم ا

/ القاهرة/ مطبعة الهالل/ خمتارات جر زیدان/ جر زیدان" (فإهنا أرىق لغات العامل
جر ز ). ١٨٩ - ١٨٧/ م١٩٢٧ ، وهو نرصاىن  راهمي الياز رى إ ملثل  یدان فال ميكن و

غى حماربته  ة فساد ت لفصحى دینا، أن العام عصب  ة والفصحى: "انظر مقا(القول بأنه م / العام
  ). ٢٨٨ - ٢٨٢/ م١٨٩٧أول أغسطس "/ البيان"جم 

ح اإلسالىم  لت ىف مرص بعد الف ا ىف كتابه أیضا أن العربية قد  ومما تناو فلهمل شب
طية، الىت ی  لغة الق ن . صفها بأهنا لغة البالد األصليةحمل ا لضبط كام یقول البعض إن اإلسالم د

اهال أن النرصانية قد  ن مرص األصىل، م ى د ىل مرص، أما النرصانية فه طارئ من اخلارج 
لها وحىت  لمرصیني، ق كن دینا مرص أصيال هبذا املعىن، إذ اكن  أتت ىه أیضا من اخلارج، ومل 



 

                                                               68 

ت أخرىبعد اعتناق طوائف  س ألن لغة . مهنم لها، د س ىف تدل ا تدل ى یقو شب وهذا ا
نا  رى ميك البالد األصلية ىه أقدم لغة اكن الناس ىف بالد یتلكموهنا أول ىشء، ويف  

عد متاما لغة؟ إن هذا أمر مس لغة العربية ىه لغة البالد اآلن، وىه . التوصل إىل ت ا ومن مث فا
ليا .لغة أصلية كتفى مر طية حمل العربية فقد  لغة الق الل ا ستطيع املناداة بإ ا ال   وألن شب

سمهيا ة، الىت  لجوء إىل العام لغة : عوة إىل جهر الفصحى وا لغة، ویقول اكذ مدلسا إهنا ىه ا
ىل أساس أن یفعل الزمن فع ویصري املرصیون بعد. املرصیة  نبذمه وأتصور أنه اكن یضع ختطيطه 

طية ألن التحول آنذاك لن یثري احلساسية والنفور  ة إىل الق لتحول من العام يئني  لغة القرآن 
سمهيا هذا الشيطان بـ لتحول من الفصحى، الىت  ن یثريهام املناداة  لغة القدمية"ا ، إىل "ا

ة، الىت ینعهتا بـ لغة اجلدیدة"العام   ".ا
رى أن تعلمي العوام كتا ة وهو  ابة من الفصحى إىل العام ك ة وحتویل التأليف وا بة العام

د  اج أ ى لو اح لفصحى، وا ابة  ك ستطيع القراءة أو ا ى ال  ف الشعب األىم ا ق الن ب كف
ه إىل كتابة رسا جلأ إىل اكتب حمرتف اكذب. م م ا ىل هذا ا سور  د م سور  ذ . والرد م

لعامة الرسائل مفن أنه ما دام هناك من تعمل ى حيرب  اكتب ا هتا كذ ا  قراءة الفصحى وكتا
ىل العامة أن یتعلموا الفصحى قراءة وكتابة حىت لو أخطأوا ىف حنوها ورصفها فاملسأ . السهل 

اىم  ة أى  ستطا اكن  ة، الىت لو زالت  ست صعوبة الفصحى كام هو واحض، بل مسأ األم ل

هب ك ىل آخرأن یقرأ الفصحى و ىل حنو أو  رى . ا  ىل العوام ىف لك لغة، أم  وهذا ینطبق 
ب شكسبري أو ملتون أو  ك ب كام  ك اء اإلجنلزيیة سوف  رد تعلمه األلف العاىم اإلجنلزيى 
ته ال ألن  ب  خطا ك أ إىل من  كتور جوسون أو بوزویل؟ إن العاىم عند اكن یل ا

ستط  ب أصالالفصحى صعبة بل ألنه ال  ك وأوالد العوام یتعلمون ىف املدارس . يع أن یقرأ أو 
لك أرحيية لون معها  لغة الفصحى ویتفا   . واجلامعات 

ىل عن لغة القرآن حىت ال یقع  ابة والقراءة یدعو إىل الت ك ب جعز العامة عن ا س وهو 
ىل أمو  ىل بياض وستوىل  ه وجيع یوقع  اهل هذا . اذ العاىم فرسة ملن خيد ویت

ا  ني ألنه ما دام أم اد ة لظل ذ العاىم عرضة خلداع ا الشيطان أننا حىت لو انتقلنا إىل العام
ة ومعرفة القراءة . فستظل املشلكة قامئة ة والفصحى بل ىف األم ست ىف العام فالعربة إذن ل

ابة ك ه عوام أو خواص . وا ن . أما اخلداع فلكنا ميكن أن نقع ف م قضية بني أخو بع هذه األ وأ أ
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كتوراه من أرىق اجلامعات  ىل ا اه األكرب احلاصل  ادى، أ دع أصغرها، وهو مدرس  علمني  م
ن من أرضه دة فداد ع   ىل أوراق بأنه  د . األوربية وجع خيمت  دون أن یدرى  بل إن أ

ني ىف قریة أعرفها زور أوراقا بأنه ا ار قد اشرتوه، العوام األم شرتى فدان أرض اكن بعض الت
مك وال جيوز  لهيا أمام احمل نازع  راها الغادى والراحئ بأن األرض م ىل رأس الفدان  ة  وكتب الف
يه نظري  ه حىت رىض بثلث مليون ج ن إىل مساوم ور ار املذ الترصف فهيا، مما اضطر الت

اب من امليدان، إذ مه یعلمون أهنم لو جل مك لطال األمر سنوات تقف فهيا دورة س أوا إىل احمل
ر فلوس البيع ىف رشاء أرض  ن واس ریدون بيع األرض مس الفلوس وینعدم املكسب، ومه 

كسب من وراهئا ث بأن زادوا . دیدة وبيعها وا ى دفعوه لألىم اخلب وقد عوضوا املبلغ الضخم ا
لك قري  ددوه  ى اكنوا قد  يه، وكأهنم مل یدفعوا لألىم ىل سعر البيع ا اط عرشة آالف ج

ا دوع فهيام هو الطرف املتعمل . الرشر ش لتني اكن املرضور ا ك الواقعتني ا ا ىف ت مفا رأى شب
؟   أو األرىق تعل

رشقني، وهو ولمي وكوس، سنة  اب ١٩٩٣وقد تناول بعض املس ك م اخليط من هذا ا
ب الىت یدعو  ك ة بدال من العربية الفصحى فأكد وأشباهه من ا دام العام فهيا واضعوها إىل است

رشها بعد ذ ىف جم  ة سيؤدى إىل دوران " األزهر"ىف خطبة   دام العام املرصیة أن است
ث أن  اهال عن قصد وخ ات، م رتا شافات وا ك ليه من  جع التقدم العلمى وما یرتتب 

ستط  ة بطبيعهتا فقرية ال  ة العام ات اليوم ات العمل، إذ وظيفهتا ىه قضاء احلا يع أن تقوم حبا
ضية  سانية والطبيعية والر الرسیعة العملية، وأما ىف جماالت الفكر والفلسفة واآلداب والعلوم اإل
اعون  زمع ا ستطيع أن تقوم ببعض ما  ست مؤه لها، وحتتاج إىل أشواط طوی مرهقة ىك  فل

هيا أهنا قادرة  عاتهإ هنوض ب ا وجوهنا حنن . ىل ا ىل متامه مىت عطف مث إن كذب هؤالء یتضح 
رخي العرب واإلسالم، إذ سوف جند أن لك الرتاث الفلسفى واألدىب  املاىض املتحرض الزاىه ىف 
ذ  ابة واجلدل واخلالف واأل ك الف ألوانه وأشاك إمنا مت التفكري وا ىل اخ والنقدى والعلمى 

ه ة أو توالرد ف له لغة الفصحى ال هبذه ا دى .   ك ینا اجلاحظ والقاىض عبد اجلبار وا و
ن املعزت وأبو الفرج  يبة وا ن ق ن سالم وا ن رشد وا ل وا ن طف ا والغزاىل وا ن س والفاراىب وا

ن الندمي والطربى وامل ان والبتاىن واخلوارزىم وا ن ح ر  ا اىن و قرزى األصفهاىن والقاىض اجلر
ن املقفع والباقالىن  ن رشيق واآلمدى وا ن زیدون وا ن عبد ربه وا قوت امحلوى والسيوطى وا و
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ني، ولكهم  ء والنقاد واملفكرن واملؤر اب والعلامء واألد ك ات بل آالف ا والشواكىن والزبيدى وم
رید التعبري عنه من فكر وأدب ونقد و دم الفصحى ویعرب هبا عام  ست لوم اكن  رخي وفلسفة و

ة ىف  ة رمغ أنه یتلكم العام ستعمل العام د مهنم قط أن  ضيات وطب ومل خيطر لوا طبيعية ور

كني واألسواق ه من ا ه وىف رشاء ما حيتا   . الشارع وىف ب
ار  ة والسياسية ورشات األخ ی سمتع إىل اخلطب ا ، كام قلنا،  والعامة ىف عرص

اىن الفصحویة  لفصحى واأل ل معها، والطالب ىف املدارس واجلامعات یتعلمون  وتفهمها وتتفا
لفصحى ة  ت الرمسية ىف لك ماكن مصو لفصحى، والتعل ان  م ىل أسئ  . وجييبون 

ح لنا أبواب التقدم؟ مث هل  ة وأهنا كف بأن تف ث ما یقول عن العام رشق اخلب ف یقول املس فك
رشق أو ىف عرص هذا أو لامء أور ومفكرو ؤها ونقادها وفالسفهتا ىف عرص ذ املس ها وأد

رید هو أن نفعل  ة وهيملون الفصحى ىف تفكريمه وتعبريمه كام  ستعملون العام ىف أى عرص اكنوا 
رشق  ة؟ إن ذ املس قل إىل العام ارض ون راثنا و ذ لغة  غى أن ن ب؟ فمل ی ني نفكر وك

ا سان رید م نع هبا أى إ رددها والىت ال ميكن أن یق اكذبة الىت   أن نلغى عقولنا ونصدق املزامع ا
ليه . یه ُمْسَكة من عقل وفكر رددون الباطل ویلحون  وكن الشياطني ال یيأسون ویظلون 

ىن ما یقولون رمغ عواره الفاحش اهز لت لفة من هو  ول املت  .معرفة مهنم أن هناك دامئا ىف ا
ة، ومن  سعامل العام وقد مسعنا، بتأثري من هذا السخف الساخف، من یدعو إىل جهر الفصحى وا

ىن حروف الالتني ا العربية ونت ذ حروف ا أن ن ا هو َعَرٌض من . وهكذا... رید م وهذا وأم
لينا  لهوان وتصدیق لك ما یقو الغربيون املتفوقون  لف والشعور  كن أعراض الهزمية والت ام 

لمنطق والعقل ه وتفاهته وتضعضعه واحنطاطه وجمافاته    .  من هتاف
ة  اه إىل أن موسو ن ه  بيد"وال بد، ىف هذا السياق، من توج ك ت ت " و قد تب

ة وسميهتا بـ عوة إىل استعامل العام لغة املرصیة"ا ىل أهنا لغة قامئة بذاهتا"ا . ، والتعامل معها 
بيد"ع وهو ما مل تف ك اهتا" الو فلامذا مل . مع أیة لغة أخرى رمغ أنه ما من لغة ىف العامل إال ولها له

يد"تصنع  ك ت" و دة مرات ف كت ري لغة الضاد؟ ولقد أرشت إىل ذ  وقد . هذا الصنيع مع 
ل إىل هتا، فمل یعد هناك من س دة بيا رمجىت من قا ذفت  ة قد   الحظت أن ت املوسو

هيا ادة ت الرتمجة فمل یفلحوا قط . الوصول إ اولوا إ ذى وأصدقاىئ أهنم  ربىن بعض تالم وقد أ
يد"ألن  ك مسى" و ال أیة مادة  عت إد بيد"وهو ترصف جعيب من . قد م ك فهل لت ". و
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اب واألساتذة املرصیني والعر  ك ر ا ات دون سا رمجىت  ذف  ستلزم  ة أغراض  ب املوسو
ة مهنا ملا  س ة  اكرى الشدید إلفراد ت املوسو س القة  اىل؟ وكن ملاذا؟ وهل لهذا  من أم

لغة املرصیة"سميه زورا وهبتا بـ ة أخرى "ا ة املرصیة، وهو ما مل تفع مع أیة له ، واملقصود العام
ات أیة لغة من لغات العامل؟   من له

ةامل"وىف مقال لنارص عبود قامس مبوقع  ْعَوُة "نقرأ ما یىل حتت عنوان " دارس اإلسالم ا
ةِ  َاُهتا- ِإَىل العاّم َْشأُهتا وُد ً مل خيمد أواره ىف ": "  ً فكر راك دثت  ة قد أ عوة إىل العام إن ا

دمه،  عقول لغة العربية، وّمشروا عن سوا ىل ا ن  ا هذا، وقاَم بعض الغيور ني إىل یوم الباح
راعهم، بومشقوا  ك ىل ذ بتأليف ا القمية، والرسائل واألطارحي   وسلّحوا بإرادهتم، ورّدوا 

اد ىل لغتنا العربية الفصحى، حىت إن البعض  املعتربة، واملقاالت والبحوث الرصينة، مما  لنفع 

امع كن إّال  رى أن فكرة ا ول العربية مل  ريها من ا ْت ىف مرص وسور و ِش لغویة الىت ُأ مثرة  ا
ىل لغة العرب ة لت امحلالت الشعواء  ا .ن دا رون برضورة است ة  ة العام له اة ا  واكن د

اطب ىل مستوى الت س  ىل  ل ث أكّدوا  اليوىم حفسب، بل ذهبوا إىل أبعد من ذ ح
الها ىف امةرضورة إد راسية بصورة  ب، واملناجه ا ك الت وا   . كتابة الصحف وا

ام  قت  كن هذه الفكرة وليدة اليوم، بل ان ىل ید١٨٨٠ومل  رشق  م ىف مرص  املس
ني قام بتأليف كتابه املوسوم بـ ا  د"األملاىن ولهمل سب ة ىف مرص قوا لغة العام لرمغ من أن ". ا و

ّاب واملف ُك ري من ا ك شريیة  كرن قدا تعامریة وامحلالت الت س ول  هتام حنو ا أشاروا بأصابع 
اكتبة املرصیة لوقوف كرمي فقد ذهبْت ا ت الشاطئ إىل أن  وراء هذه الفكرة حملِق لُغِة الُقرآِن ا ب

طلق استعامرى، بل اكنت كن ینطلق من م ا مل  شارلز  سب ًرا بفكر العامل الربیطاىن  أ راه م
ن صاحب كتاب ر  رت دارو رتقاء"ونظریته املوسومة بـ" األنواع أصل"و شوء و ونقَل " ال

اصة، إذ تطبيق هذه النظریة لغة العربية بصورة  امة، وا لغات بصورة  اكئنات احلية إىل ا  من ا
لغة العربية شأ ویتطور مث ميوت، ورى أن ا ن  ی لغة بأهنا اك ً  د ا تة رسر ، الفصحى م

و ب استعامر ا س ًال  ًال أو أ ا لوطن العرىب وسياسة  وستوارى الرثى  نية الغازیة  الع
ل البقاء" الترتیك املتبعة لها، ویُطبّق فكرة اضت، وما " الرصاع من أ َة  رى أن العام لهيا، إذ 

نتصار، وأن معلية  زالت ختوض اب ا"املعركة مع الفصحى، وأهنا ىف طور  أو  "ىلطبيعنت
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راها بأهنا األقوى "بقاء األصلح" ة، إذ  ىل العام ىل  :وبطبيعة احلال. تنطبق  األقوى هو األقدر 
ت الزمان اد ه    ".الصمود بو

ت الشاطئ موجود ىف كتاهبا م املعزّو إىل ب ط / دار املعارف" (لغتنا واحلياة: "وهذا ا
عد أن یع).  وما بعدها٩٩/ م١٩٩١/ ٢ س ستعامر الربیطاىنوىه  ة  ا األملاىن ملصل . مل شب

ألملانية الىت ال یعرفها املرصیون كهنا مل تتطرق إىل نظریة . مث إنه، كام تقول، قد كتب كتابه 
اكتب الناقل ىل عكس ما قا ا رتقاء  شوء و ن ىف ال كن . دارو ت أنه مل  ورمغ ذ حفىت لو ث

تعامریة حترك شب  ن عن التطور، إذ مل هناك أصابع اس طلقا من أفاكر دارو ا، فال أظنه اكن م
رسیع التطور ىف أى نوع من األنواع ل ل ريه إىل التد ا  ل بنفسه أو  د . سمع أن دارون قد تد

ة عهنا  و لول لغات أخرى م فاءها و ة واخ رى أن مصري الالتي ا لو اكن  وقد قلت آنفا إن شب
ى لقد اكن األحرى به أن یرتك العربية لنفس املصري تصل إليه وصوال حملها هو أمر طبيعى حمت

ل ید من اخلارج ري املعروفة ىف مرص مبا یرتتب . طبيعيا دون تد ألملانية  وأما أنه كتب كتابه 
ساءل وملن كتب كتابه إذن، : ليه من أن ما كتبه لن یؤر ىف املرصیني ولن یؤىت مثاره املرة فإننا ن

ة حملها؟ مث إن ولك ما ف  الل العام ه إىل املرصیني والعقل املرصى وخيطط حملو الفصحى وإ ه مو
إلجنلزيیة،  ب الربیطاىن  ك لام  ه م ب بلغة ب ك رشقني یعرف بعضهم لغات بعض، فهو  املس

رشقون اآلخرون ذ قرأ املس إلیطالية، ف إلسبانية، واإلیطاىل  لفرسية، واإلسباىن   والفرىس 
م ومؤلفاهتم رشونه ىف أحبا لون بل یتعاونون معه، ویضيفون إليه، وی   . ویفهمونه متام الفهم، ویتفا

الف  ىل اخ ن ىف مرص  رشقني املوجود دة، والثانية أن تتاىل كتابة املس هذه وا
ىل أن كتا ت بليل، و ىل أنه أمر بُ عوة دليل  بة سياهتم ىف هذا املوضوع ودعوهتم بنفس ا

ري األملان كام وحضُت  رشقني من  ائقا أمام املس ست  ألملانية ل ا كتابه  ال لقد . شب ىل أیة  و
دى بذ من . رمج كتابه إىل اإلجنلزيیة ريه ممن  ا وال  ؟ والثالثة أنه ال شب مفا القول ىف ذ

ن ونظریته ىف  انب قد أشار إىل دارو رتقاء"األ شوء و اكء وأ هنا ". ال ىل دعوى ا أراد 
ت الشاطئ مل تتطرق، حس رشحت، إىل هذا  د ذاهتا رمغ أن ب ىل نظریة دارون ىف  ا  شب

ائال بني جامهري املرصیني  ا بأن الفصحى تقف  ىس زمع شب غى أن ن املوضوع؟ ورابعا ال ی
ارویىن امسا فإن التطور ا اص والتعمل، فهل هذه أیضا تنطلق من نظریة دارون؟ و م   هو 

ة املرصیني؟ . اكئنات احلية ال األفاكر ل مصل ا اكن یعمل من أ وسادسا هل یعقل أن شب
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، مل یدع إىل  يت؟ ولو اكن یعمل لصاحل مرص فلامذا، بدال من ذ رىم احلدأة كت ذ مىت  رى م
رش  يف یعمى هذا املس ستعامر الربیطاىن؟ وسابعا  قة استقالل مرص وختليصها من  ق عن احلق

ىل مدى  لكته، وىه أن الرتاث العرىب واإلسالىم  ىل ش ه وعيىن لك من اكن  الىت ختزق عي
اىم؟ مث هل ميكن أن  كن هناك ىشء  ا ىف قالب الفصحى ب مل  بضعة عرش قر اكن لكه مصو

هنضة من كتب العرب واملسلمني  ت عرص ا رمجه األوربيون ىف بدا ىف الطب نصدق  مبا 
ري ذ ىف خمتلف  ت والفلسفة و اء والنبا ا والصيد واألح ضيات واجلغراف والف والر

قة؟ د م ت احلق رى جيهل وا يف   االت؟    ا
رشقني من كتاهبا ملس ت الشاطئ ىف الفصل اخلاص  رت ب راثنا بني ماض : "ولقد ذ

ارض ات األلوف من خمطوطات أن الغربيني قد استطاعوا بطرقهم وو" و تلفة إحراز م سائلهم ا
ىل . راثنا هذا واستعانوا به ىف هنضهتم احلدیثة ه یعمل رمغ ذاك  ك يد یعرف هذا  لك تأ ا  وشب
ارج أسوار احلياة ة بلغة القرآن  ت . اإلطا ا ك ىل ا كن مطلعا  ت الشاطئ إنه مل  تقول ب

ىل النصوص العرب  ة بل  ذره ىف العربية الراق لهيا، ومن مث ف  ة بتأثري لغة الرتك  ية املمسو
س . تصوره أن الفصحى ال تصلح لتعلمي املرصیني ول، إذ ل ري مق ت الشاطئ  م من ب وهذا 

ىل مدى القرون  ى جيهل الرتاث العرىب واإلسالىم  ب املرصیة،  ك ر دار ا ا، وهو مد شب

ىل أى املتطاو وجيهل أنه اكن مصبو لك لسان الرتىك  ة الىت مل ميسها ا ه ىف قالب الفصحى الراق
كون. وضع ذ زمن، واكن . هذا ما ال ميكن أن  لغوى الرتىك م مث لقد حتررت العربية من التأثري ا

ن األفغاىن ومحمد عبده ولك شعراء  شة وجامل ا ا ه  ميور وأخ ق وأمحد  ة وتالمذته والشد رفا
ستعملون ال لسان الرتىكالعرص  ري املَُشوبة بأى َشْوٍب من ا ة  بل لقد اكن . فصحى الصاف

ق یصدر حصيفة  رش " اجلوائب"الشد ة، وی لعربية الفصحى الراق تانة ذاهتا  العاملية من قلب اآلس
لغة والسياسة من هناك   . كتبه ىف األدب وا

ة أقوى من الفصحى وسوف حتل حملها فلامذ ا لو اكنت العام م ريه و ا أو  ل شب ا یتد
ل لصاحله ىك  ة إىل من یتد رى مىت اكن القوّى حبا لغویني؟  ىف هذا الرصاع بني املستویني ا
تقلت عهنا وظهر فهيا  ىل الرتية واس سعا فإن العربية اكنت قد انترصت  یرصع الضعيف؟ و

هيا كتب العمل والقصص، وألف فهيا رمجت إ لبنان، و هيم  شار إ ة شعراء  ري رفا ة و  رفا
ن  اد ب القمية ىف م ك ريمه ا ستاىن والياز ویعقوب رصوف وجر زیدان و ق وال اكلشد
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؟  عوته ت ت الشاطئ هذه النقطة تربرا  ا أو ب ستدعى شب ف  قة، فك لمية وأدبية دق
نوزها الفكریة والعلمية واألد رخي العربية و ا عن  كن یعرف فعال ش بية فمل إذن أقدم وهبه مل 

اقل راه اكن جمنو أو أمحق . ىل احلدیث ىف موضوع جيه لك هذا اجلهل؟ إن هذا ال یصنعه  أ
ه أو یدع؟  دا جيه وال یعرف ماذا یقول ف حم م   أخطل حىت یق

لغات األوربية؟ سيقول إن هذه  سبة  ل عوة  ا بنفس ا رى مل یَْدُع شب ارشا مل   و
لغات ال  داا دا وتفهمها ج ذ . وهنا مربط الفرس. حتتاج إىل ىشء من ذ ألن شعوهبا تعرفها ج

ة وفصحى بل مسأ تقدم ثقاىف نتج عنه أن امجلوع األوربية تعلمت  ام ست مسأ  أن املسأ ل
اق أمام الغرب وتعرف أن العمل  س لهوان و لص من الشعور  وتثقفت، ویوم تتعمل شعوبنا وتت

قى فلسوف یتقدمون كام تقدمت هو  ستقالل احلق أساس التقدم والتحرض والقوة والرفاهية و
رى فرض . الشعوب األوربية لمرصیني فمل   اة  ة ىه طوق الن ادى عرش لو اكنت العام و

ستعامر الفرىس ىف   ة، ودعنا من  لتعلمي ىف مرص ومل یفرضوا العام اإلجنلزي لغهتم وسي 
ر، د اجلزا لك ما وسعه من  ىل أهلها العرب واملسلمني ومعل  ى فرض الفرسية فرضا   ا

لغة العربية ىه املرادة ة ا لغة العربية؟ اجلواب هو أن رق ىل حمو ا وقد . وختطيط ومكر وعسف 
ىل  ا  لغته زم الل فرضه  ة من  الل الربیطاىن لبالد احلب ح حتقق ىشء من ذ ىف عهد 

لتعملاملرصیني   . أداة 
ركته ىف نفوس بعض املرصیني  ليه ىف هذا  السياق اإلشارة إىل ما  غى التعرجي  ومما ی
ة،  امصة الفصحى حلساب العام َدْوا مب لكته من الغربيني ممن  ىل ش ا ومن  آنذاك دعوة شب

ال مضن من ظهروا سال ة، فقد ظهر م مة موىس وإهامل احلروف العربية لصاحل احلروف الالتي
ه  د بعيد، ویتضح ذ بو ة إىل  ب هبا كتابة حصي ك لفصحى رمغ أنه اكن  ه  لن خصوم وأ

ة العرصیة: "اص ىف كتابه لغة العربية والبال وهو ىف واقع األمر ال خيامص الفصحى فقط، الىت ". ا
، بل خيامص احل"لغة القرآن: "سمهيا ستعملها م ني  هتا  سمية لها دال ضارة العربية ، وىه 

ن أىب  ن أىب طالب ومعاویة  ىل  بون عن  ك نا  يف أن مؤلف ستغرب  ة لكها حىت إنه ل اإلسالم
ا من  بون بدال من ذ عن هرنى فورد وأم ك بت وال  ن  ن الوليد وحسان  ا  ان و سف

ه من ختلف ىف هذه ا. الغربيني وأساليب احلياة ىف بالدمه رخينا وقد عزا لك ما حنن ف ملر من 
ليظ ه بل بغض وتعصب  طق ف ما مهتوسا ال م لغة مرددا  ىل . حنن العرب واملسلمني إىل ا و
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ىل احلروف العربية داعيا إىل  اجلانب اآلخر ظهر عبد العزز فهمى وشن مح شعواء محقاء 
ة هبا دال احلروف الالتي مرأة مجي ذا. اس ر  عوة یذ ت شعر حررى ظل وهو ىف هذه ا

ه شعرا  س بدال م زن لها أن حتلق شعرها وتل يح  ليفى الق ساء من ذوات الشعر ا بعض ال
ة أن هذه ىه تقليعة الوقت،  ل لها حب ه، فصدقت ونفذت ما ق الوة ف مستعارا خشنا ال 

نهتا، وىه تظن محقا مهنا وبالهة أهنا مبسا ة ففقدت هبذا العبث ىف شعرها حسرها وف لبد رهتا 
نة، وحسرا إىل حسرها األصىل ىل ف نة    . السائدة قد ازددات ف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

                                                               76 

ليوث- ٢ د مصویل مر    دیف
ليوث ڤ دی  ) م١٩٤٠ -١٨٥٨ (David Samuel Margoliouth د مصویل مر
رشق سة إجنلرتاریطاىن معروف معل قسا ىف  مس لغة   لبعض الوقت، واشتغلن تاذا  أس

سفوردىف  العربية عصب أشد . م١٩٣٧م إىل ١٨٨٩من  امعة أ وهو هيودى األصل، وم
ىل نية والالتي  وقد بدأ. اإلسالم التعصب  اته العلمية بدراسة اليو لغات ح ة، مث اهمت بدراسة ا

ة ا قد حتوال من. وتعمل العربية السام هيودیة واكن أبوه و ومن مؤلفاته . األجنلياكنية إىل ا
هيود "، و"احملمدیة"، و"محمد وظهور اإلسالم"، و"ىف اإلسالم التطورات املبكرة" العالقات بني ا

ل اإلسالم رش كتاب ". أصول الشعر العرىب"و" والعرب ق ءمعجم "كام  ، لياقوت امحلوي "األد
رة املعارف " وشارك ىف حترر... لتنو" شوار احملارضة"، وأىب العالء املعري ورسائل دا

ة ة، واكن عضوا ىف "اإلسالم سها بني ١٩٠٥من  امجلعية اآلسيویة امللك داً، وصار رئ م فصا
مع العرىب العلمى بدمشقوانتخب عضًوا ىف . م١٩٣٧- ١٩٣٤ لغوى الربیطاين ا مع ا وامجلعية  وا

ة األملانية ريها الرشق   .و
ه رشقني بغضا لإلسالم وكتابه ون ليوث، كام قلنا، من أشد املس رغب . واكن مر ومن 

ال فلريجع إىل كتابه ذ فكرة عن هذا البغض الق  Mohammed and the Rise of: "ىف أن یأ
Islam" از دامئا لمسلمني األوائل، وین هبم  ىي مكة حىت ىف تعذ انب وث ذ فهيا دامئا  ى یأ ، ا

ياسيا  ه نظاما س حلسىن وإقام ليه السالم رمغ مده یده هلم  ل النىب  ىل ق ن تآمروا  لهيود، ا
ىل قدم املساواة مع املسلمني ویلزم لك طرف من أهل املدینة  مبعاونة كفل هلم حرهتم ویضعهم 

لهيم  ن أرادوا أن یدمروا اإلسالم تدمريا هنائيا، ومحل  األطراف األخرى وقت اخلطر، وا
ىل دینه ليه و ىل القضاء  دا ویتعاونوا  ليوث مح شعواء ألهنم مل حيمكوا أمرمه ج   . مر

ليه وسمل  بأنه  رشق الوحق النىب صىل هللا  : a robber chief"ولقد وصف هذا املس
رسشيخ  سكت" م ىل العدوان الوثىن مبث وال یتلقى الرضبة مث  رد  وهو . ال لىشء إال ألنه اكن 

رب  ى اإلسالم من فوره وصار ىف  هت ليوث وأشباهه ال رید مر متناه "اكن"لو فعل كام  ، وهذا ما 
نة والسالم حرمه السك ل الغيظ ىف قلبه ف ى یغىل مر دأ ومل حيدث مرة أن . ذ احلقود ا

ًدا بعدوان ليه السالم أ ليه السالم إنه . الرسوُل  شيخ "مث هل یصح أن یقال عن النىب 
رس ليوث تغزال "م ة املنحطة الىت تغزل ىف جاملها مر د الراىق بدل الوث لتوح اء  ى  ، وهو ا
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ساءل س : جعيبا جيعلنا ن ة هبذا امجلال فمل اكن  تعامر الغرىب یرص إذا اكن األمر كذ واكنت الوث
ستعمرها ال یرتك وسي تؤدى إىل  ة الىت  ة واألسرتالية الوث رش النرصانية ىف البالد اإلفریق ىل 
رشاح؟ واكن  ه من سعادة وا مترغون ف ىل ما مه  هيا  ا، ومل یرتك أها د ست ت الغایة دون أن 

ليه من و  ىل قومه ما یزنل  ليه السالم یتلو  م حبدیثه الرشیف خماطبا الرسول  رمي أو حيد
ه، والتأمل  كون ومظاهره ونظامه وقوان مه إىل وجوب النظر ىف ا ا إ ريا تفكريمه والف عقوهلم وم
هتم،  و عثا ح ىف أنفسهم وأوضاعهم وىف التارخي املاىض وىف احلارض احلاىل، ومطلقا طاقاهتم و

الق ولك طا مه إىل لك راق من األ ىل وداعيا إ ا العمل واإلتقان  هر من السلوك، وموج
س فقط حقا من حقوقهم  ه فریضة من الفرائض ول ال إ ا ىل طلب  العمل و ا هلم  ه، و أتبا
اضا  ه، و ا حياَسبون أشد احملاسبة إذا ما قرصوا ف ا دی ازلوا عنه إذا شاؤوا بل واج ميكهنم أن ی

ىل النظافة والنظام، و  بريةهلم  كرامة، ورافعا من  شأن املرأة رفعة  إخل، ... فهيم معاىن العزة وا
حوا البالد ورشوا هذه القمي واملعاىن  ال، فف ال إىل  هرا ىف أن ینقل العرب من  ا  وجنح جنا

ى . ىف لك ماكن وصلوا إليه ىل التحرض، ا د، واهلمجيَة  ىل التوح َة  ٌد الوث أیصح أن یفضل أ
ا إليه ا زائفا، أستغفر هللا؟ د    محمد حىت لو افرتضنا املستحيل وقلنا إن محمدا اكن ن

بري ثقة ليه السالم  غى أن نعري أقوا  رى أننا ال ی ليوث  ساءل املرء. واكن مر : وی
لق  انب ودماثة  اكمل تواضعا وصدقا ورما ولني  سان ا ال اإل ملاذا، وقد اكن رسول هللا م

اًة  وساًحما ودعوًة إىل وُرِىق ترصف رشى ومرا ل وصٍرب ومعرفًة جبوانب الضعف ال  وطوَل 
الرىق والتحرض ىف لك جماالت احلياة حىت صار العرب أسياد العامل ىف الثقافة والسياسة ىف وقت 

مه به ى أ ن ا ه ا حوا هبا أبواب العامل ىف و اىل ىف الِقَرص وىف السهو العظمية الىت ف  رسول م
لن أنه سوف یقع مث وقع فعال  ا إليه، فإذا انتقلنا إىل ما أ اء به محمد ود ة ما  ح هللا؟ هذا من 
يد  بري ثقة؟ ومن ذ تأ غى أال نعري أقوال محمد  رشق الربیطاىن احلقود إننا ی ف یقول املس فك

ىل ا رص  ة أن اإلسالم سوف ی كر من الفرتة املك ذ وقت م ن لكه، وأن الروم القرآن م
لهيم لتومه، وأن املسلمني سوف  ن اكنوا قد انترصوا  سوف هيزمون ىف بضع سنني الفرس، ا

حون مكة ة من أیدى البزينطيني، . یف يغمنون القسطنطي ه بأهنم س شري الرسول أتبا ه أیضا ت وم
هنار، مث وقع األمر كام ليل وا اء األرض ما بلغ ا لغ من أر أ فعال وصدقا وأن دینه س  قال وت

رشیة والعسكریة اكنت شدیدة الضآ وال قمية لها ت اإلسالم املادیة وال فانظر . وحقا مع أن إماك
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رش، إذ مينعهم من رؤیة الشمس ىف رائعة  أهيا القارئ إىل مدى فعل احلقد ىف نفوس بعض ال
هنار   . ا

د إال ليه وسمل، وما من مرة و القه صىل هللا  ت الصحيفة بني .  أوىفوتبقى أ كت

لهيا أى خروج،  ىل أال خيرج  ىل بنودها وحيرص  ا وحيافظ  طوائف ساكن املدنية، فظل حيرت
لك،  ي وحييكون املؤامرات، وخيتلقون املش ر ق ي مهنم إ لهيا ق هيود رشعوا خيرجون  كن ا

ىل سيدة مسلمة أَ  ليه وسمل ویعتدون  رون لق صىل  هللا  مْت سوقهم فكشفوا سوأهتا وید
ني  ة والوثن ليوث، إىل الوث از مر وهتكوا سرتها وأساؤوا إىل مسعهتا وعرضها، واحنازوا كام ین
هيود مه حفظة  ارسني الغربيني كذ وزورا وهبتا من أن ا سمعه من ا والرشك واملرشكني رمغ ما 

ىل لسا د ىف العامل مع أن العهد القدمي یقول  لهم التوح د وم اهئم ىف احنرافهم عن التوح ن رهبم وأن
ني  ن ما قال ما ىف امخلر، ووضعوا أیدهيم ىف أیدى املك لئمية إىل األو املغروس ىف طباعهم ا

لهيم ليه و ه رضبة تقىض  ه وأتبا ىل رضب اإلسالم ون ن  عاهد وبلغ األمر ذروته ىف حرب . م
اكن ا رب األحزاب، ولوال أن هللا سرت  ولقد سأل املرشون أسالف ". اكن"إلسالم اآلن ىف 

هيودى األصل ا ا رشق كني: مس كذابني األف ال؟ فاكن جواب ا ري وأقوم ق ینني  بل دینمك : أى ا
ن محمد   .ري وأفضل من د

ى انعقد قریبا من مكة ىف العام  ة ا ليه السالم ىف صلح احلدی ملثل جند الرسول  و
ه مىك مسمل السادس من الهج ى هو وأهل مكة لتومه من إقرار ذ الصلح، فأ هت رة، وقد ا

ود  ليه السالم أن ینقذه من الق ستغيث به  سه مبكة  ود هار من حم رسف ىف الق مضطهَد 
ستطيع   ليه السالم أنه ال  ى یتعرض  ليل هنار، فاكن رده  والهوان والتضييق واألذى ا

ا ألن رشوط الصلح  ا من الفارن من مكةش ه هو وأم و بني أتبا واكن من بني . متنعه من ق
حنياز إىل املرشكني ضده ىف غزوة األحزاب  ذرمه من الغدر مبحمد و هيود ىف املدینة َمْن 
لصدق  اال  در بل اكن م انة وال  هيم ىف حرهبم  ألنه مل تصدر عنه خ لن أن لن ینضم إ وأ

اة  اه، واكن وقهتا ىف الشام . تفاقاتواألمانة ومرا ني استد رص  ان لق وهناك ما قا أبو سف
ستطع أبو  لكمته، إذ مل  رتامه  ىف قاف جتاریة، وسأ عن الرسول ومدى صدقه وأمانته وا
ني ال  ليه أن املك ا معيبا ىف حق النىب، فاكن لك ما قدر  رتافه هو نفسه، أن یقول ش ان  سف

ةیدرون ماذ ملعاهدة الىت وقعوها معه ىف احلدی ىشء . ا سيصنع  هتم النىب  ستطع أن  أى أنه مل 
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قا بعدما  رسب لكمة یتصور أهنا قد متس النىب ولو مسا رق ىل قول احلق دون أن  ه مل یقدر  ك
قى ىشء حق ان ملزا لإلسالم ورسول اإلسالم . جعز عن أن یغمزه  فهذا لك ما استطاع أبو سف

ني رأوا أن .  الوقتىف ذ ل اإلسالم ومعه لك أهل مكة بعد قليل  ان هو هو من د وأبو سف
محمدا موفٌق ُمَعاٌن ال ميكن هزميته وتبني هلم أهنم ىف حرهبم حملمد إمنا حياربون احلق والصدق 

ه القدر ذاته ستقامة والنظافة، ویقفون ىف و   . و
رتام العهد  ليه السالم، وهو الصدق والنبل والرشف وا ليوث محمدا  ف یصف مر فك
غى أن نعري أقوا أى قدر من  غى أن نعري أقوا أیة ثقة؟ الواقع أن من ال ی بعينه، بأننا ال ی

هيودیة الصقة بأعامقهم وأعامقه  كن ا لوا النرصانية  ن د ، ا ليوث نفسه وأه التصدیق هو مر
ة كأسالفه من ساكن  كرمي ویفضل الوث د اإلسالىم ا هيود ضد التوح انب ا ذ  حىت إنه ليأ
ر  هيود والعرب خصوصا دون سا ب عن العالقات بني ا ىل اإلسالم، وك هيود  املدینة ا
ىل دینه ىف لك ساحنة، ویعيد ویبدئ ىف  ليه و شنع  ىل محمد ف شغ حقده  ات، و املوضو

ابة عنه ل  ك ليها د فرصة لنفث حقده    .ي
امر الراهب،  ه ال یتوقف هنا، إذ قال عن أىب  ىل اإلسالم ون ليوث  ىل أن حقد مر
یىن،  ل إىل اإلصالح ا ل جهرة الرسول إىل املدینة م یه ق لروم، إنه اكن  هذا اليرثىب العميل 

عه بأفضل  هيا قد أق ربه من محمد بعد جهرته إ ى  ةبيد أن القليل ا ري . ية الوث والواقع أن اجلزء األ
ونه حبق  امر الفاسق كام اكن املسلمون یلق ه ومن أىب  فري م ل ب ليوث كف م مر من 

حط زنمي. وصدق ىل اإلسالم إال م ة  م . ذ أنه ال ميكن أن یفضل الوث وىك نعرف أبعاد 
هيودى املستخفى ىف ردا ليوث ا ق وكذب فلنقرأ السطور التالية مر ه من تلف ء النرصانية وما ف

امر هذا ة، یدعى أنه واكن    ،"امر الراهب   أيب"اكن معروفًا بـ  لقد: عن أىب  ن احلنيف   ىل د

ِس املُُسوح،  َ                                                          . اجلاهلية   واكن رأس األوس يف   ول

سبة لنا  ل ليه وسمل  من وقت دخول النىب وتبدأ قصته  إذ    املدینة املنورة،  صىل هللا 
امر ي :  سأ   ذهب إليه أبو  ن ا ت به؟ قال   ما هذا ا ليه وسمل ج ت :  صىل هللا  ج
راهمي ن إ ة د امر .  حلنيف لهيا  : قال أبو  لهيا:  فقال   .فأ  امر .  إنك لست  لهيا :  قال أبو    .بىل 

لت  س مهنا    محمد يف   إنك أد ة ما ل ليه .  احلنيف ت    وكين   ما فعلت،:  وسمل فقال صىل هللا  ج
ة امر .  هبا بيضاء نق دا  : قال أبو  اكذب أماته هللا طریًدا وح ليه وسمل .  غریبا   ا : قال صىل هللا 
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ل،  امر أن    ومل . َمْن كََذَب فََعَل ُهللا تعاىل به ذ   أ املدینة بعد أن فشا    ميكث يف   ستطع أبو 
ادة فهيا لرسول فهيا اإلسالم  ليه وسمل   هللا ودانت الق اجرا إىل  ،  صىل هللا  خفرج من املدینة 

ن والرشك  تعاىل، ث األصنام واألو ىل رسولواشرتك ىف حتزیب األ   مكة ح   ، هللا حزاب 
امر مبكة مظهًرا لعداوته  فلام ردمه هللا بغيظهم ظل  ح اإلساليم أبو  اء الف املكرمة  ملكة   إىل أن 

لهجرة،   يف ة  سع من    ملا أسلمت الطائف يف مث   ففر من مكة إىل الطائف،   السنة الثام سنة 
ً إىل الشام الهجرة  ىل رسول هللا،  رید   خرج هار ًرصا به  رص الروم مس اش هناك حىت  ق و

داً  ا هبا هو نفسه غریبًا،   مات طریًدا وح ليه لعنة هللا الىت د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .  وحقت 
ليه وسمل واكن رسول هللا  ًدا يف   صىل هللا    بين   ملا قدم املدینة وقت الهجرة بىن مس

ن عوف،  اء،   معرو  د ق ، وهو مس ال من بين    ورشف القوم بذ نئذ ر   معهم،   حفسدمه ح
امر مهنم واكن فهيم نفاق،  ىل    ، واكنت أمه من الروم،  واكن أبو  ستعني به  فذهب إىل هرقل ل

ال  د الشام كتب إىل قومه املنافقني مهنم  ومن   املسلمني،ق مك مضادا ملس ًدا ىف ح أن ابنوا مس
اء، ش من الروم أخرج به محمًدا وأحصابه من   سآيت   فإين   ق َنَْوه أمال ىف أن یأ   املدینة، جب أبو    ىتفَ

َُرسّ به عبًدا و ذه م ليه وسمل   وأثناء عودة رسول هللا . امر ویت أراد  تبوك  غزوة   من   صىل هللا 
،   رسول هللا   یصيل   املنافقون أن د إقرارا  وونه، فأرسل ِمْن    ىف ذ املس ربه مبا ی كن هللا أ

                                                                                                                                                                          .حصابته َمْن هدمه
ى باله من رسول  كذاب أن القليل ا ا ا رشق ى زمع مس امر الفاسق، ا هذا  هو أبو 

ة كره دینه ویفضل الوث ه هذا الفاسق من الرسول أول َمْقَدمه مفا. هللا جع  َربَ َ رى  ى    ا
ىل هواه ومل یتعرض   ركه  ليه السالم  ه  ك كفر،  الَنَه الفاسُق  ليه السالم املدینة؟ لقد 

لفعل م وال  ىل . بأدىن سوء ال  ة  ر الوث ة ما آ حلنيف متسك  ولو اكن الفاسق صادقا ىف ا
ال د بأى  ، هو أو رسول هللا، أن مييته هللا غریبا طریدا، . التوح ىل أهيام اكن اكذ ا  كام أنه د

الية ونرصه ونرص دینه نرصا  عوة وأماته هللا ذليال ىف الغربة وَرفََع رایة محمد خفاقة  ليه ا حفقت 
ت قرآنية كثرية ده ىف آ ليوث هو الصورة الربیطانية من أىب. مؤزرا كام و امر واحلق أن مر  

لطهارة والنور والنبل والرشف، وقد أماته هللا واحلقد هيرى قلبه ودیدان الغيظ  كراهيته  الفاسق 
ه وتألكه أ كون هذا املبغض لرسول هللا ولإلسالم عضوا ىف بعض . رعى ف ومن جعب أن 

لغویة العربية امع ا هذه اخليبة؟  . ا بة    أرأیمت خ
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رشق كذ ب هذا املس اج معناها ىف األصل " مسمل" دعواه املضحكة أن لكمة ومن أ

ن" م؟ أوال". اخلا كذاب هذا ا : نيا. ال وجود لهذا املعىن ىف املعامج: رى أَىن لهذا اجلهول ا
لثا ن ذ ىف النصوص الشعریة أو النرثیة ىف اجلاهلية أو بعد اإلسالم؟  إن هذه املادة : أ

ىل ا سلمي، ولكمة لعكس مما قا تدل  ىل إسالم " مسمل"لسالم والسمل والسالمة وال تدل 
ن اخليانة هنا؟ رابعا. النفس  لمرشكني : فأ اكنت فرصة  ا  رشق اجلاهل حصي م املس لو اكن 

ليه السالم ومن دینه والختذوا املسلمني هزوا ولعبا وخسریة  ه  سخروا م هيود والنصارى ىك  وا
قارا لكام مر هب ن  بـواح اد طاردونه ىف الشوارع م د مهنم ف ویضحكون "  مسمل.  مسمل"م أ

رشق ملا اقرتب الرسول : امسا. ویصيحون ى یقو املس ا من هذا ا لكمة تعىن ش لو اكنت ا
ه ىل أتبا ه . مهنا وال فكر ىف إطالقها  ا لصاح ليه وسمل لكام رأى اسام مس وقد اكن صىل هللا 

ه عنه و  ري امس . أعطاه عوضا عنه اسام مجيالز ألن امسها " ذاهتا إىل املدینة" یرثب"بل لقد 
ري طيبة ه ال یعرف معىن احلياء. القدمي به إحياءات  ِ الو ليظُ  ليوث  ومن . الواقع أن مر

اسبة ري م اسبة وىف لك  ىل اإلسالم ىف لك م هتجم    .الواحض أن هيودیته ال ترتكه هيدأ دون أن 
ت العصبية و ال تقف خسافاته وتنطعاته عند هذا بل یقول إن الرسول اكنت تعرتیه النو

ت عصبية ال نصوص تزنل من السامء. كثريا دث أن . یقصد أن الو ما هو إال نو وكن هل 
ت  شأه محمد؟ إن املرىض بت النو ى أ ت دینا عظ حضار اك شأ مصاٌب بت النو أ

دید  قوامه ماكهنم هو عيا ن  ات إىل د عوة األفراد وامجلا متحض  لعالج، أما ا دات األطباء 
ىل لك ذ دون  كرمية املتحرضة، والتعرض ألذى الناس ومؤمراهتم، والصرب  ة ا املبادئ الراق
هنایة فهذا ال یقع ىف طوق املرىض من هذا  اط، واملىض ىف إیصال  الرسا حىت ا ور أو إح ف

ىل الفور، وخيرج كام. النوع سقطون من طوهلم  هيم النوبة،  ني تأ ت العصبية،   أن أحصاب النو
سارع  هتم أثناءها، وقد یقطعوهنا ومه ال یدرون، و الزبد من بني شفاههم، وكثريا ما یعضون ألس
كون أذهاهنم مشوشة  قظون  س هتم من أنفسهم، وعندما  لحظة إىل حام من حوهلم ىف التو وا

اللهاوال یت ا مما مر هبم  رون ش ليه السالم، . ذ ا النىب  ىل  وال ىشء من هذا لكه یصدق 
شنج، ومن  فمل حيدث أن سقط من طو وال خرج الزبد من مفه وال عض لسانه وال رصخ وال 
ت  ىل الفور آ اشية الو اكن یتلو  ق من  ني یف دته، و د ممن حو هيب ملسا كن أ مث مل 

َ فورا أو قرآنية جم  ىل سؤال ُسئِ ة أسلوب ورّىق مضمون وحمكة معيقة ردا  ة ورو يدة لكها بال
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ه دا من أتبا ه أ ه أو وا سق أبدا مع عوارض . موقف وا كام أن أعراض النوبة العصبية ال ت
هنا وبني . الو هتم ال ص ب وقد اهتمه املرشون بأنه اكهن وبأنه شاعر وبأنه كذاب، وهذه ا
كونوا یعرفون ماذا یقولون أو یصنعون. نَوب العصبيةال  ىل أهنم مل  إمنا ىه اهتامات . وهذا یدل 

مه هبا كرمية الىت أ عوة ا راهية مهنم  رددوهنا  لوا مجيعهم بعد . اكذبة  س أن العرب قد د مث ال ن
هتمونه به زورا وهبتا   . ذ ىف اإلسالم مكذبني بذ لك ما اكنوا 

ليه السالم قد واسمت زمع أن النىب  راه  ليوث ىف نفوره وتنفريه من اإلسالم  رارا من مر
وكن لو أن هذا هو الواقع . ارش بعض النصارى واستفاد مهنم كثريا مما ىف القرآن من قصص

لمه ما ىف القرآن من قصص حىت  ى  ه بأنه هو ا فض د من أولئك النصارى ف فلامذا مل ینرب أ
دا ل  االت كثرية عن یضع  ىل دینه ىف  القرآن؟ مث إن قصص القرآن ختتلف ىف  هجومه املسمتر 

ىل رس وسبة  دیف ىف حق هللا والتجرؤ  ث إهنا ختلو من الت اب املقدس من ح ك قصص ا
هيود والنصارى هيم، وهتامج كثريا من عقائد ا سة إ الق اخلس كذ لو اكن . اجلرامئ املنحطة واأل

ليه النىب هو  اء السابقني حىت ال یتعنت  ا من معجزات األن مؤلف القرآن ملا أورد ىف القرآن ش
هيم مبثلها د. هبا قومه ویطالبوه بأن یأ ه الصمت عن هذا املوضوع، فإذا ما طالبه أ . لقد اكن ميك

ني واملرسلني حتدامه بأعصاب مسرتحية أن ی  ادا إىل معجزات السابقني من النب وا أنه مبعجزة اس ث
ستطيعون إثباته ألن املعجزات قد راحت مع املاىض، وما  اكنت هناك معجزات أصال، وهو ما ال 

ه أن یعود هيود، . راح مع املاىض ال ميك ن هللا ىف عرصه كثري من النصارى وا ل ىف د مث لقد د
انون  ء وف لامء وأد ن و ال د ، ومهنم ساسة ور ات املالیني بعد ذ ومشاهري وتالمه م

ول الغربية املتقدمة دا مهنم من ا ضيون، وكثري  ون ور الم فهل اكنوا ليفعلوا ذ لو رأوا .  وإ
لموه؟   كون بعض النصارى قد    أنه من املمكن أن 

اوش عن  لكمة التالية الىت كتهبا الشيخ عبد العزز  يثا، وا ليوث ملتو خ لقد اكن مر
ى حنن بإزائه اآل اب ا ك ىل ذ أقوى دالا اوش. ن تدل  اُب : "قال الشيخ  ك ظهر هذا ا

ني بعِة أعواٍم، ونُفوُس اإلجنلزي واألمرك ل عندمه من املاكنِة الِعلميِة  من حنِو س ه ِلَما  الر ُ َرقُ
عة، وال بانية سيام وهو مشغوٌف بدعوى أنه حميطٌ بأكِرث لغاِت العامل، فرتاه یَدَعى الِعملَ  الرف إلس  

اِب ىف . والفارسية والِعْربانية والفرسيِة واإلیطالية واألملانية والعربية ِك َن ُظهوِر ا وقد ُكنُت ِإ
سفورد مدینة َد أن یُقدمَ  أ رُت  رغبىت ىف رشاِء كتابه َو ث املؤلّف، ولَما َذ ًة، مث  ح ُْس ه  ىل م
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اىس أخرى، حىت رًة، وی اطأ  اِب ِمن رس   َمِللُْت ُوعوَده،َجَعل ی ِك ُت أنه ال بد لهذا ا وَظن
ُ الظن  ُریُد إخفاَءه عىن، وال سيام رشقني، س ري من املس ك واملؤلُف یعُمل أنىن ضعيُف الثقِة 

ُت غَْورَ . هبم َربُهتم، وَسَربْ َ نُت ىف الواقع كذ وكْن بعد أن  لغَ  وقد  عُت َم َ  معلوماِهتم، وت
هنم. كفاءَهتم دُت ِمن ب ٍد مهنم ولوال أنىن َو دا لََما اطمأنت نفىس إىل أ فلام . أفذاًذا قليلَني 
ُت  َحصلُت  ً ولكمًة لكمًة حىت ِج  ً ُته  اِب وتصفحُته مث درس ِك دتُه عند  ىل ا ىل آِخِره و
اَرَب : ظىن به اَرَب التارخي كام  دتُه  ليه وسمل اإلنصاَف، وَمحَ  و ىل الرسوِل صىل هللا  ل 

كرةً  ، .َمحالٍت م ِ ْ ليه إّال األغراُر،  ویَظهُر أن املؤلَف توقع أال یَقََع كتابُه إّال ىف أیدى الُب وال یَطلع 
ٍت لو َد ه ُمب اء ف لهيا فمل یُباِل أْن  ىل اإلقدام  رتأَ  ر لََما ا   ".أنه تَد

دیثه عن اوش ىف  حلذلقة اجلاهومىض  ليوث وغرامه  َر هنا : " مر ال أریُد أن أذ
امعة كتفاًء حبادثٍة وقعت لنا ىف  رشق الشهِري  سفورد رأىي ىف هذا املس نُت .  أ ذ أنىن 

ىل املائدة نا  هل َسبَق ىل أُلك حلم  :سألىن بعُض احلارضن مدعوا معه ىف بعض املنازل، فلما 
، ورمبا اتفق ىل هذا وأ صغري ُر ذ ته أنىن ال أذ تاذ. اجلَُزور؟ فأج ليوث فلما مسع األس هذا  مر

م قال ىل لك مسمل فَرٌض أن یأَلك لَحَم اِجلاملِ : ا ، و اته ألنه  يف ذ دًة ىف ح ولو مرًة وا
ُته وأ ِد اإلسالم؟ عند ذ أج َد : ٌش مما قالَدهِ  من قوا  سيدى، إنَىن أَعِرُف أن قوا

َذ هذا  .السادُس فال أعرفُه اإلسالم مخس، أما هذا َر ىل مأ تاَذ َعْفًوا أن یذ بَْيَد أىن أسمتيُح األس

ار "فقال إنه َوَرد ىف ! احلُمك ليه "ىحصيح الب هيود إىل رسول هللا صىل هللا  ُد ا اء أ  أنه قد 
َ إّال هللا وأنك رسول هللاإىن : وقال  وسمل ت أشهُد أال إ ليه . ج لََسه الرسوُل صىل هللا  فأ

ط ِمْسرت. "وسمل وأََمر  بلَْحم َجزورٍ  ليوث وِمن هنا است ىل لك مسمل أن یأَلك  مر أنه جيب 
ا هندا ن  َهندم ا ة الىت  إْن َحص  :قلت فلما فََرغ  .لَحم اجلَزور وأن هذا من العوائِد اإلسالم

ار " وجود هذا احلدیِث ىف د أمرن"ىالب ه أ لغَة العربيَة م ى یَفقَه ا ى یَفهُمه املسمل ا  فإما : فا
ًا من الطعام ألنه َضيُفه ىف  هيودى ش ليه وسمل أراد یُقدم  ا كون الرسول صىل هللا  أن 

هيودى ه، وإما أنه أراد أن ميتحَن إمياَن ا ىل بىن إرسائيَل ىف التوارة ب ًا مما َحرمه ُهللا   بإطعامه ش
لحم ، فُهبِت األستاذ، وكْن مل َجتْرس ُقوةُ   مث.من أجزاِء ا دَة  َ املف َرة وِشدة  تَلَْوُت األد املاك

لهيا األوربيون، وال سيام ىل أن حتو عن رأی العناِد الىت فُِطر  رشقون مهنم،  م . هاملس ومبثل 
ِب التارخييِة القانونية ك دى واِضعو ا   ". هذا األستاِذ یق
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ذلقة الىت ت عن عقل طفوىل ىف البحث  رشق املت ليك طریقة هذا املس فانظر  
اج ست اوش، ومعىن العبارة أنه اكن هناك حلم  . و ره  ى ذ ل األول ا ح ل إىل  وأ أم

اح، واكن ا عادى . لوقت وقت طعام، فأمر  الرسول به  املسمل اجلدیدجزور م ورس اس
ليه لسالم قد جلأ إىل  سمع أنه  د، ومل  كن من  طبيعته إحراج أ ل الثاىن أن النىب مل  ح

ه یعلن إسالمه د أ ل ذ اإلجراء مع أى أ   .م
اؤه الضال املهتافت أن النىب وا ليوث أیضا اد وا به اكنوا ومن خسافات مر ن آم

ىل حنِو ما یفعل املاسون، وأن هذا اجلَْمعَ  ًة ِرسیًة   الرسى قد اختذ  ِبْضَعة ُرموزٍ  كونون جام
ليمك: "مهنا قوهلم ة ". السالم  اء أنه لو اكن الرسول قد شلك جام د ة ىف  هذا  ه الرقا وو

لن دعوته بتا ىل الطراز املاسوىن ملا أ ل رسیة  ىل املإل ولظل أمرها رسا ال یعمل به إال من د  
لنية كـ ليمك"فهيا وآمن هبا، وملا جعل رموزها  ىل "السالم  ىل رؤوس األشهاد و ، الىت تقال 

د بأیدهيم یضغطون ضغطة . أسامعهم ىل أ  سلمون  ني  ال  ، اكنوا م فاملاسون، حس قرأ
كف، فإن اكن ا ة ا ىل الضغطة بضغطة معينة من ُلكْيَة را لطرف اآلخر ماسونيا هو أیضا رد 

هنام التفامه  ل  ىف املاسونية واطمأن إليه ومت ب لها وعرف لك من الطرفني أن اآلخر زم م
شعر أنه بإزاء ماسوىن، وظل أمر املاسونية  سالم فمل  كن ماسونيا مر األمر  والتعاون، وإن مل 

ا   . رسا خف
كرا بأ زل الو م بل اكن بعض املسلمني یتعرض . ن یصدع الرسول مبا یؤمر بهولقد 

لمه بأنه سوف یؤَذى أذى  كعبة مع  لهيم ومه جممتعون حول ا قرأ القرآن  لمرشكني ف تعرضا 
كفار ومياسهيم بتالوة القرآن وال خيافت به وال جيمجم بل یقرؤه . عنيفا وقد اكن الرسول یغادى ا

ىل فهل هذا ِفْعل ا. بقوٍة وحتد  رص  نيا لكها بأن اإلسالم سوف ی ملاسون؟ ولقد حتدى القرآن ا
ساح بطول العامل وعرضه، وقد اكن ن، وسوف ی داء ومجيع األد ع . مجيع األ ولو اكن الرسول ی

ىل هذا النحو ولظل یعمل ىف الظالم ُصْنع املاسون حىت اليوم دائه  رز أل مث . مهنج املاسون ما 
ليمك: م وظل املسلمون وظللنا حنن حىت اآلن نقولقامت دو اإلسال غى أن . السالم  واكن ی

هيا ة إ هتت احلا ردیدها بعدما أدت دورها وا باه . كف املسلمون عن  القة املاسون وأش مث ما 
ه هللا  عوة إىل اخلريات ابتغاء و عتقاد ىف اجلنة والنار وا ده و إلميان  وتوح املاسون 

انه ب   ؟س
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ليه السالم قد أىت  كون محمد  كر أن  ليوث عند موضوع املعجزات فأ كذ وقف مر
سورة من م فمل . بأیة معجزة مبا ىف ذ القرآن كفاَر أن یأتوا ولو  فأما القرآن فقد حتدى ا

ىل ذ ردوا به  ليه السالم، ولك ما استطاعوا أن  هنم وبني النىب   یفعلوا رمغ الرصاع الطویل ب
دى هو قوهلم ل هذا: "الت شاء لقلنا م ، مث مل یقولوا ومل  "إْن هذا إال أساطري األولني. لو 

ة، كام أن . شاؤوا ؤات لكها حصي ل ت ملستق أ  كذ حيمل القرآن طابعا إلهيا واحضا، ویت
ا ليه وسمل رمغ اتفاق املوضو الف عن أسلوب الرسول صىل هللا  خ ت أسلوبه خيتلف متام 

ري ك للت األمر ىف كتاىب ا  - القرآن واحلدیث: "والسياقات والظروف وامجلهور والتارخي حس 
ليه ". دراسة أسلوبية ا مهنا أمره  وأما املعجزات املادیة فإن القرآن لكام طلب املرشون ش

لهيم بقو رد  ان رىب: "السالم أن  رشا رسوال؟! سب نت إال  ت عند"، "هل  ".  هللاإمنا اآل
م ال یقو كذاب أبدا   . وهو 

ليه السالم ىل ید النىب  ت متت  ادیث أن هناك آ ورمغ أن . ومع هذا خترب بعض األ
ة  ىل اجلوانب احلضاریة التقدم مه  ركز اه اكتب هذه السطور ال یقف كثريا عند املعجزات بل 

ىل یده   كون قد وقعت  عد أن  ليه السالم ت املعجزات الىت أوردهتا ىف اإلسالم فإىن ال أس

كفار ىل ا ليه وسمل  هنا وبني ردوده صىل هللا  ذ أن . كتب احلدیث، وال أرى تناقضا ب
ات  ابة القرتا ست است ه ول ليه السالم وبني أتبا ه  ورة ىه معجزات ف ب املعجزات املذ

ىل ما قالوا، إذ أكد القرآن سلموا بناء  هيم عن كفرمه بل املرشكني ىك   أن املعجزات لن تفلح ىف 
، بل مل یطلهبا وال حىت املسلمون أنفسهم، وفعلها النىب من تلقاء نفسه  سزتیدمه عنادا وطغيا

ىل املعجزات . فال تناقض إذن بني األمرن. بقدرة ربه وإذنه بطبيعة احلال ومرة أخرى أ ال أعول 
ىل القمي احلضاریة الن نتصار كثريا بل  حت  الطریق حنو   الباهرة الىت تضمهنا القرآن وف

، وقدرته  دت قرو س حضارة عظمية ام ن وتأس داء احلاشد ات واملعوقات واأل ىل لك العق
ه إىل  ى مه ف لف والضعف ا نتقال من الت كرة و ادة ا ه لو أرادوا بإ ىل إلهام أتبا حىت اآلن 

ادة ىف قاطرة ال    . رشیةمقعد الق
ليه ىف و  ها  ة وتفضي إ د وتغز ىف جامل الوث ن التوح ىل د ليوث  رمغ جهوم مر

لكم عن  ل اإلسالم"كتابه عن الرسول وظهور اإلسالم فقد سبق أن   ىف م١٩٠٤ام " مستق
س را امع العلمية،  فأورد قوَل  د ا ر ما قاإن اإلسالم مل أ ن، وذ ُد   یَْبَق من ُمعِره إّال قَر أ
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َن الثلْج بني رشن ِمن أن اإلسالم ال یَلبُث أن یَذوَب َذَو متدِن والنرصانية،  امل یََدى العلو وا
كتور ى أكد أن  ونَقَل رْأى ا ن، ا نية"رو ِ الع و ه لن یَبقَى وأن، "اإلسالم یذهُب بَذهاِب ا

ُد ُكتاب التغریب من أن  ، وساق ما كتبه أ َ متدِن احلدیث، بل ميوُت ال حما ِكه   بعَد اح
باٍب  َرجع إىل أس ُشه املسلمون ىف هذه الفرتة  ى یَع إلسالم نفسه ألنه ال  حنطاَط ا  ٍ ص م

ليوث مل یوا متدِن، ورمغ ذ لكه فإن مر م ورأى أن یوافُق ُروَح ا ىل معظم هذا ا فق 
ه التواؤم مع املدنية والعمل احلدیث وأن مستق ال یعلمه سوى هللا وجيد القارئ . اإلسالم ميك

دد نومفرب  ف یقول . ٩٤ - ٩٠ص " الهالل"م من جم ١٩٠٤تلخيصا لهذا البحث ىف  فك
لك سنة یعيب اإلسالم  ور مث بعد ذ  ليوث هذا ىف البحث املذ ليه مر  وسي ویدعى 

اوى اجلاه احلاقدة ىف كتابه عن  اقشة بعض "محمد وظهور اإلسالم"ا ى فرغنا لتو من م ، ا
اَوى؟ ه من ت ا اء ف   ما 

ل حملها اإلحلاد أو  فت تقریبا من البالد األوربية و ال فإن النرصانية قد اخ ىل أیة  و
ذ وأما اإلس. الالأدریة: ىف أحسن األحوال ليه أور م شهنا  الم فرمغ لك احلرب الرضوس الىت 

ذت  قرون صار یعتنقه كثري من الغربيني من لك األطياف، وخباصة من الطبقات املثقفة، وأ
د ىف  شاره ىف بالدها، وكرثت املسا هتا الشدیدة من ان ه وخش الم تعرب عن رعهبا م وسائل اإل

د مألو  ِ رى املصلني املسلمني یصلون امجلعة ىف الشوارع املدن األوربية وأصبح مشهدا  ف أن 
د، الىت تغص هبم ع كثري من . حول املسا االت ضعفهم وت لك هذا واملسلمون ىف أحط 

ایة الىت تقوم هبا  حكوماهتم خطا احلكومات الغربية تبعية معياء وال یقومون بعرش معشار ا
لهي س األوربية ىف لك ماكن وال ینفقون  ا ك رش ا ىل  رسا ضئيال مما تنفقه دول الغرب  ا ولو 

هتم   . نرصان
افل عن أن  ف یغفل  لف فك ن الت وأما أن احلضارة احلدیثة تناقض اإلسالم بوصفه د
اشت ىف ظل اإلسالم بل  شأت و اهتا وابتاكراهتا إمنا  ا وإبدا ة بعلمها وتقد احلضارة اإلسالم

ىل حتصي  رتاع اشت بفضل اإلسالم وحتضيضه  مل ونظام ونظافة ومعل وكد وإبداع وا لها من 
زدهر ىف  كرامة، وأن النرصانية مل  ىل مقومات القوة والعزة وا لق واجهتاد ىف احلفاظ  واستقامة 
هثم  اد ليوث أ ن أورد مر ىل أولئك ا ع؟ نقول هذا ردا  م ختلف األوربيني الش أور إال أ

ل اإلسالم   . عن مستق
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ة بل اكن  مع الشعر ىل أن خس ی ات ا ليوث ال تتوقف عند املوضو افات مر
هتافت ىف جم امجلعية . اجلاهىل قصة، وقصة جعيبة ىل كتابة حبث شدید التفاهة وا فقد أقدم 

نة  ة س ه وجود " The Sources of Arabic Poetry"م امسه ١٩٢٥اآلسيویة امللك ینكر ف
اهلية مصنوع ىف ىشء امسه الشعر اجلاهىل والشعر  ل سوب  اء اجلاهليون، وادعى أن الشعر امل

دوا أشعارا  قظوا فو ، مث اس مئني ذات لي العرص العباىس صنعا، وكأن العرب واملسلمني اكنوا 
ل، فصار هلم  كن لها وجود ومعها شعراء مل یعرفوا احلياة من ق ل اإلسالم ومل  یقال إهنا نظمت ق

ت  ا، ورمغ هذا وجود وِسَريٌ وحاك رتا رتعون ا رتعها ا عية ا القات وِمهٌَن وأوضاع اج و
ت شفة مع أن سنة هللا أن خيتلف الناس حول  سوا بب خرس العرب واملسلمون أمجعني فمل ین
ا إال إذا تواطأوا لكهم  ىل أسالف كرام  ل هذه ال ميكن أن متر مرور ا لنا مبسأ م لك ىشء، مفا 

ل الباط كون؟ىل تق ، وهو ما ال ميكن أن  ا   ل والرضا به والصمت ح
ليه الصالة والسالم بأنه  لنىب  ما عن الشعر واهتام املرشكني  رى ىف القرآن  كذ 

ا إلهيا س وح ومعىن هذا أن الشعر اكن موجودا . شاعر ال رسول وأن القرآن شعر من الشعر ول
ف اهتموا الرسول بأنه شاعر  سمعون به إذ هو مل آنذاك، وإال فك ومه ال یعرفون الشعر وال 

ور ىف القرآن  تنطع ویدعى أن الشعر املذ ليوث إلينا ف د بعد عند العرب؟ وهنا یقفز مر یو
انب  ليه وسمل بأنه اكهن عراف إىل  افال عن أن املرشكني قد اهتموه صىل هللا  معناه العرافة 

كهانة والعر  ىل أن ا ري الشعرأنه شاعر، وهو ما یدل  د ىف . افة  فضال عن أن هذا املعىن ال یو
ره أى اكتب أو شاعر من كتابنا وشعرائنا   .أى معجم من املعامج وال ذ

ه،  شك ىف ىشء م ليوث السخيف وال  ى یقر به مر كام أن ىف الشعر األموى، ا
دد من شعراء اجلاهلية بأسامهئم ل . إشارات إىل  لعرب ق أى أن شعراء اجلاهلية اكنوا معروفني 

ليوث السخيفة التافهة لهيم بعد ذ ىف العرص العباىس طبقا لنظریة مر   . زیيف األشعار 
ليوث ىف نفى وجود الشعر اجلاهىل وأحصابه أن ىف ذ الشعر ومما اركن إلي ه مر

دا مل یقل إن لك أهل  ال مع أن أ ما عن البعث واحلساب م ة و ة إسالم ات دی مصطل
آلخرة والثواب والعقاب رفضون اإلميان  ات الروع والسجود والقسم . اجلاهلية اكنوا  أما مصطل

ا"بـ ى أمات وأح ل" ا ى حيوهيا إنه ىل س ن شداد ا د عن شعر عنرتة   املثال فمل یقل أ
س من یطالعه  ليه ىف السرية الشعبية الىت حتمل امسه، ول حول  شعر حصيح، بل هو شعر م
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ه وكهته وأسلوبه تقول ذ بأفصح لسان وأبلغ بيان ا إىل إثبات أنه مصنوع مزیف ألن رو . حمتا
اب ك ه الشعرىوقد فصلت القول ىف ذ ىف ا ه عن الفارس األسود املغوار وعن ف ى ألف   . ا

لتاىل  لون فهيا ذ الشعر إن اكن  وجود، و س هيم أوراق  كن  وأما أن العرب مل 
ليوث،  ساءل مر نه كتابيا كام ی لوه ىف ح س متعوه مل  ظموه أو مس ف وصلنا ما دام  فك

هت ب أم س سري، إذ اكن العرب،  رة ىف حفظ أمورمه وخطهبم فاجلواب سهل  ىل ا دمه  م واع
هاهنم، حيفظون أشعارمه ىف أدمغهتم م  ساهبم و هيم . وأشعارمه وأ ادیث ن وكام حفظوا القرآن وأ

وأقىص ما ميكن قو ىف هذا السياق هو أن الشعر اجلاهىل ميكن أن . فقد حفظوا قصائد شعراهئم
ىل ه بعض التغيريات  دثت ف ه إىل هذا الشاعر كون قد  س لطت   هذا النحو أو ذاك أو اخ

ريه أو ُصنِع بعض الشعر وأضيف إىل شاعر مل ینظمه ىل ذ أن اجلاهليني مل . أو  رتب  أما أن 
ليظ ل    .یعرفوا الشعر أصال فهذا تنطع ثق

فأما . وهناك األشعار املو ىف القدم والىت تصل إىل عرص إسامعيل، وبعضها إىل آدم
د من أبنائه الشعر، وأما آ دم فال أظنه أبدا اكن مي لغة اكم فضال عن أن یعرف هو أو أ

ىشء من  كىن ال أجزم  ة نظمت ىف عرصه،  كون هناك أشعار حصي عد أن  إسامعيل فال أس
دا من . ذ ة وكثري  د النحویة والرصف لغة بنفس القوا ستعمل ا وها حنن أوالء ما زلنا 

س وزهري وعنرتة وأشباههم ونفهم عهنم ما قالوا املفردات و  ستعملها امرؤ الق التعبريات الىت اكن 
سوب . ىف أشعارمه رمغ مرور ما یقرب من ألفى سنة كر لك شعر م ن سالم قد اس وإذا اكن ا

كن  كرمي، ومن مث مل  د عن آخرهام بنص القرآن ا ادا ومثود قد  اد ومثود حتت جحة أن  إىل 
هيام هناك  يلتني مبؤم دمه ال لك الق اكفرون و دوا مه ا من ینقل لنا أشعارمه، فقد فاته أن من 

ني ىف أكرث من موضع ىل جناة املؤم ني نص  كرمي  ومعىن هذا . واكفرهيام، وهذا ما وحضه القرآن ا
ة املبدئية س مستحيال وال مستغر من الناح يلتني ل ىل أن ورود شعر إلينا عن هاتني الق  

ن سالم ىل لك حفىت لو قلنا مع القائلني بأن معر الشعر اجلاهىل الصحيح . عكس ما یظن ا و
د  م شعر  ليه هذا ا ى ینطبق  ن فإن الشعر ا ر قر ىل أكرب تقد ى وصل إلينا هو  ا

  . كثري
لغة العربية قد مت اك ة ىف ا ة املوسيق ليوث من أن األمر من الناح : آلىتوأما ما قا مر

زي، مث تلهتا األشعار ىف العرص األموى، مث ُصنَِعت  اكن القرآن أول نص مسجوع، مث ظهرت األرا
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ل اإلسالم بقرنني . األشعار اجلاهلية ىف العرص العباىس، فهو خطأ بواح ذ ما ق فالشعر موجود م
لرأى السائد ىف ت القضية، كام ُعِرف السجع ىف خطب اجل ر طبقا  اهليني وىف ىل أقل تقد

ليوث  زمع مر تالية كام  بة ال م و از م ال، واكنت األشعار واألجساع واألر كهان وىف األم م ا
ري أساس، بل مبحض التحمك والتنطع   . ىل 

اهتم  ليوث أیضا ىف نفى وجود الشعر اجلاهىل أن العرب اكنت هلم له ليه مر ومما یعمتد 
ن ىه ىف الشعر اجلاهىل لية، فأ ح بل الق ات البالد العربية بعد الف ؟ واجلواب هو أن له

ده  ل لك ب عرىب طول معرها خمتلفة، ومع هذا فإن الشعر والنرث لكهيام ال الشعر و ات دا له ا
ة دمة ىف احلياة اليوم ات املست له ر ت ا ر . ال حيمل آ ىل أن ىف الشعر اجلاهىل بعض آ

ائل ىف هذا ا الف الق ةمن اخ ال: ال، ولكها فصي ائل من یقول م احلََمكُ الْرتَىض : "مفن الق
ُه ه"حكوم رىض حكوم ى  ، "وبرئى ذو َحفَْرُت وذو َطَویُْت : "ومهنا من یقول. ، أى احلمك ا

هتا"بدال من  ارة"برئى الىت حفرهتا وطو حل رشا: "ومهنم من یقول. ، أى وبطنهتا  ومن " ما هذا 
ومهنم من ". ذاك، ذ"عوضا عن " هذاك، هذا: "ومهنم من یقول". رشٌ ما هذا : "یقول
َْت خبري: یقول اطئ یدل . إخل"... عساك خبري: "، ومهنم من یقول"َعَس ليوث  هنا  م مر ف

بري ل    .ىل 
امني اثنني حفسب عام قال بعد لك ت  ليوث بعد  ومن أجعب العجب أن یعود مر

رها، ففى كتابهالعواصف والزوابع الىت ى ألقى "Lectures on Arabic Historians: " أ ، ا
ام  ارضات  دیث املطمنئ ١٩٢٧فصو مك دث عن أشعار األوس واخلزرج ىف اجلاهلية  م، یت

ك  ل اإلسالم من معارك بني ت رخييا ملا اكن یقع ق كون مصدرا  هتا ألن  إىل حصهتا بل وصالح
يلتني، وكأنه مل ینكر  ة ویقول إن العرب مل الق اوى الفار ليه ا الشعر اجلاهىل لكه ویدعى 

ري قصري زمن  ومن أجعب العجب أیضا أنه ال حياول إزا هذا . یعرفوا الشعر إال بعد اإلسالم 
ه فعاد عنه را ف ال بأنه فد اتضح  خطأ ما اكن سا قر م  Poetry as" قال ىف فصل . التناقض ف

a Vehicle of History "اب ما نصه ك  one of the sources which the: "من هذا ا
historical portions of the Old Testament acknowledge for early 
narratives is a Book called “And he sang”, i.e., a collection of tribal 
ballads which commemorated victories or defeats. We read similarly of 
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odes wherein the struggles of the Aus and Khazraj prior to the arrival of 
the Prophet were recorded, which the Prophet, whose purpose was to 
institute fraternity between the tribes, forbade to be recited. Clearly only 
such odes as were of transcendent merit or recorded some 
overwhelming triumph or defeat would stand much chance of being 

preserved."  
يل ذ لك أرحيية ق س ذ وحسب، بل یقول   If history was in a: "ل

measure commentary on the Qur’an, there is reason for thinking that it 
was also to some extent comment upon verses. We meet at times with 
the theory that poetry was the tribal method of recording history, and 
the earlier historians cite verses in illustration of the chief events; this 
they can the more easily do because the military organization is still 
tribal, and the successes or disasters which they sing belong to the 

tribe ." ب یدفع إىل التفكري بأنه ىل القرآن فمث س ىل حنٍو ما تعليقا  ومعناه أنه إذا اكن التارخي 
د ما تعليق  ان النظریة القائ بأن الشعر هو . ىل األشعارأیضا إىل  ونقابل ىف بعض األح

داث  ألشعار لتوضيح األ شهدون  س ني األوائل  ن التارخي، وأن املؤر ىل لتدو األسلوب الق
سية نتصارات واملصائب . الرئ ليا وأن  زال ق لهيم أن النظام احلرىب ال  زید سهولتَه  وهذا أمر 

ش هباالىت اكنوا ی ي ومصا   .دوهنا ىه  انتصارات الق
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  اكرلو نَللينو- ٣
ة العربية"ىف ) م١٩٣٨ - ١٨٧٢" (اكرلو نللينو"اء ىف مادة   السوریة ما یىل " املوسو

رشق الطلياىن رشٌق Carlo Alfonso Nallinoاكرلو ألفوسو نَللينو : "تعریفا بذ املس  مس
َ ىف مدینة تُورینو  ِ ٌم واسٌع .  اإلیطاليةTorinoإیطاىل ُو لغوى فلىك مؤرخ ٌجغراىف  اه

اته واملذاهب  مين القدمي وله رخي ا مل الف العرىب و لغة العربية و راسات العربية، والسيام ا
ة ة اإلسالم ی   .ا

ىل تعِمل العربي  لغویة ىف شب  نية، وتلقى هذه العلوَم ا ذ العربیة والرس ة، فلما أتقهنا أ
امعة تُورینو اإلیطالية ليتابع حتصي العلمى ىف Udineمدینة أوِدىن  سب إىل   ىف إیطاليا، مث ان

لغات، وما إن خترج فهيا حىت أوفدته احلكومُة اإلیطالية إىل القاهرة سنة م، وأقام ١٨٩٣ ت ا
ة  له رش كتاٍب عن ا لته إىل مرص فعمل ىف  اد إىل إیطاليا، وأفاد من ر فهيا بضعة شهور، مث 

  . املرصیة
بوىل  لغة العربية ىف املعهد الرشىق ىف  ام Napoliقام بتدرس ا ذ  م حىت ١٨٩٤ م

لغة العربية بني املثقفني ا١٩٠٢ام  رش ا مث . إلیطاليني ىف هذه السنوات الطویم، فأسهم ىف 
اه املرصیون سنة  لغة ١٩٠٩د مل الف العرىب، فألقى ىف اجلامعة حمارضات  ارضة ىف  لم م 

ْت هذه احملارضات بعد ذ ىف كتاٍب مستقل حتت عنوان  ُِرشَ ، و  - مل الف"العربية عن ذ
  ".رخيه عند العرب ىف القرون الوسطى

ه احلكومُة اإلیطالية ىف  الل إیطاليا لطرابلس الغرب عي لتارخي اإلسالىم، وبعد اح اهمت 
نية، واكن آنذاك یدرُس Romaوزارة املستعمراِت ىف روما  لجنة تنظمي احملفوظات الع ًرا   مد

ٍ . ىف اجلامعة اإلیطالية" رخي اإلسالم" ىل مج نية الىت وال خيفى أنه اطلع  من احملفوظات الع
مةٍ  ىل خمطوطاٍت عربيٍة ق شـمتُل    .اكنت 

اول احلضارات القدمية  مين، وقد وضع دراساٍت تتعلق به مهنا ما ی م  ه اكن واسع 
ه اِت واخلطوط العربية ف له مين، ومهنا ما یتعلق  ة ىف ا رخي . املتعاق مين ىف وقد ُرَحش لتدرس  ا

ام  ذ  ام ١٩٢٧لكية اآلداب مبرص، ودرَسه أربَع سنواٍت م      .م١٩٣١م حىت 
ىل بعض  حلضارة العربية، فعمل ىف اإلرشاف  شاط نَللينو ىف تعریف اإلیطاليني  سع  ا

راسات العربية الت الىت تصدر ىف إیطاليا وتُْعَىن  راسات الرش "مهنا جم . ا ةا وجم " ق
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لتني ". الرشق احلدیث" ر إصدار ا حلضارة العربية فقد آ ه ىف توسيع نطاق التعریف  ورغبًة م
  . لغة اإلیطالية مما أسهم ىف توسيع رشحية القراء من اإلیطاليني

ة م رشاق س راسات  لميٍة هتمت  مع العلمى "هنا اكن نَللينو عضًوا ىف جمامَع  ا
ام "Accademia d’Italia: اإلیطاىل َُني ىف أعضائه  مع "م، كام اكن عضًوا ىف ١٩٣٢، و ا

لغوى مبرص   .م١٩٣٣ام " ا
لغتني اإلیطالية والعربية ً أاكدمييًة  ره العربية . صنَف كتبًا ومقاالٍت وأحبا مل "من آ

رخيه عند العرب- الف لغة العربية العامة "و" رخي اآلداب العربية"و"  ىف القرون الوسطى  ا
َد وخماطباٍت "مبرص ىل قوا شمتل  مين من األوربيني"ومن املقاالت الىت وضعها . ، وهو    ".رواد ا

ه شق لها  مار نلينو رىب اب رشقة ومستعربة ال  ت مس لغة العربية، فش ىل تعمل ا
 ".غبار

شور ىف حصيفة  رشق م / ٢/ ٢٥القاهریة بتارخ " املساء"وهناك مقال عن نفس املس
لينواك"م عنوانه ٢٠١٢ رشاق اإلیطاىل- رلو  س ات مضيئة من   لعبد امحليد صبحى " صف
ى : "وهذا نصه. صف لينو، ا تاذ اكرلو  ىك  القاهرة أمّ إنه األس بطلب من اجلامعة املرصیة 

مل الف رخي  لغة العربية  ة  یدّرس فهيا  ً بفصا كن تالمذة اجلامعة أقل أجعا عند العرب، ومل 

ام  أستاذمه األوروىب وسعة ه طي املدة الىت قام فهيا بتدرسهم حىت أواخر   من ١٩١٢اطال
ان املغرب العرىب كثرين ان الىت زارها هذاىف مرص وسوریة ولبنان وب املستعرب،   ولك الب

ر أهل العمل ال ّ ولك جملس ّمضه موضع تقد حلسن نطقه وطالقة لسانه  فاكن ىف لك ماكن 

امهيا حفسب، بل لسعة   .معارفه بتلفظ العربية فصيحها و
ام  لينو ىف تورینو  بتدائية والثانویة وتعشق،   وفهيا تلقى دروسه١٨٧٢و اكرلو 

ذ  ىل مطالعة كتبم كب  ان وا مل الب رتياد األسفار  داثته،  دثته نفسه  الت، ولطاملا  الر
اهل شاف ا ك كن. و اص  ومل  ا، وشعر مبيل  بية دون شغفه بعمل اجلغراف لغات األج شغفه 

لغة یة إىل ا بة ب ة عربية وقعت  ىف مك ىل دراسهتا ىف مجمو كب  ب اكن و . أودیىن العربية، فا
هيامك  ىل دراسة أخ ىل درس العربية عكف  لتني تعمق فهيام تعمقه ىف : ا  نية والعربیة، ا الرس

  .العربية
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ام  رىس فهيا ١٨٩٩وىف  خول فرع اآلداب ىف لكية تورینو لوجود   رّحش نفسه 
ة روس لينو ىف العربية  الرشق ىل یده تضلع  دهام إیطالو بيزتى، و املان شهريان أ یتوالها 

افًظا مجلي اته لكها  ة. وظل ح د أمه  ىل أن م إىل األحباث اجلغراف ىل أ لتتلمذ  اكن حيفزه 
ورا صاحب ة ىف لكية العل " وزموس"جم  أساتذة هذه العلوم، وهو جویدى  مية وأستاذ اجلغراف

ورا ىف ". روما تورینو مث ىف لكية رشه  أستاذه  ى  ال البحث ا ورة أعام ىف هذا ا واكنت 
ملق"جملته بعنوان  هنار وتعدیلها  ة من قوس نصف ا اس العرب در وهذا البحث . "ىاملرت  اسق

ة ة والفلك ألحباث اجلغراف اه إىل التخصص  رشها  األول د دة  رس لهذا القصد مقاالت  ث  ح
برية ىف مخسني ة عند ىف ا مهنا مقا  رخي اجلغراف لغة ىف  ة ذات أمهية  ، عنواهنا صف

ة بطلميوس عند العرب" رس العميق"اخلوارزىم وجتدید جغراف ر تناو  ىل أ ة  ، وذ  س
بة سرتاسبورغ من كتاب  لهيا ىف مك رث  دة   .لخوارزىم "صورة األرض"خطية وح

ة بطلميوس، بل ومما كن تقليًدا جلغراف اب مل  ك لينو هو أن هذا ا ليه  حماو  أقام 
دیدهتدف  ل أن. إىل اإلصالح والت راسة، كام ىف ما كتبه ق لينو ٢٥یبلغ الـ وىف هذه ا ، أظهر 

رىل املستعرب لمية دفعت العاملني ساك ام  مقدرة   مسؤولية ١٨٩٤مهنام والفلىك إىل حتمي 
د أمه ىل طبع أ ، وهو كتاب  اإلرشاف  مل الف طوطات العربية ىف  . اىنلبت" الزجي الصا"ا

ث وهذا س عند العرب حفسب بل ىف الغرب أیًضا ح مل الهيئة ل اب یعد من أسس  ك رمج  ا
، ومل تأفل مشسه إال ة وأصبح دستوًرا لهذا العمل ىف أورو ورنيكس  إىل الالتي بعد تغلب نظریة 

ني القدماء مل الناس مبا سيع.ىل الفلك طوط، وهو أ لينو العمل ىف هذا ا رتض س  وأمكل 
ام  ه  و دة املعروفة  ىف  مدرید  إىل١٨٩٤من املشاق، ف ة الوح س ىل ال ىك یطلع 
د نفسه ل مث أ لهيا أبعاد النجوم وتث  اإلسكور َْت  ق لك العمليات احلسابية الىت بُنِ  ت منبتحق

به ا املشرية إىل لك جنم مبفرده، وبفضل انصبابه املنقطع النظري وتنق لكل سعيه  أرقا املتواصل 
اءت ىف  ات خضمة  اح فأحتف العمل بثالثة جم شمتل  ١١٣١لن ري  ك ة من القطع ا صف

ىل النص العرىب لـ ة ویليه اجلزء الثاىن، وهو " الزجي الصا"األول مهنا، وهو ثلهثا،  رمجة التي
لصا وتأليفه وماكنته بني فلكىي  لنص العرىب مع رشوح رخيية تعّرف  وتعليقات ومقدمة 

ة مع فهارسه ومعجم العرب، لغة الالتي اب  ك رمجة جلداول ا تضمن  ات  أما الثالث ف لمصطل
لتعایري العربية ة  ا التي ً ة ورشو اب. الفلك ك . إىل لك مادة من موادهفهارس هتدى  وىف هنایة ا
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مل الف ابة مواد ىف  ك ة"وأحاكم النجوم لـ وعهد إليه  رة املعارف اإلسالم ة أخرى " دا وملوسو
لكزيیة  .إ

ام  ىل ليه  يار  خ ارشة هو وقوع  ا م روس ىف اجلامعة ١٩٠٩أن ما یعن  إللقاء ا
مل الف عند العرب وسوامه ممن تقدمومه، فل لامء العرب ىف  ّىب الطلباملرصیة ىف  موًحضا رأى 

ب وأصلها وأحاكم النجوم، كو اها بني  طبيعة األفالك وا وأورد املناقشات الىت دارت ر
ّمة ىف  املتعاملني والفقهاء والفالسفة روس الق واملنجمني ىف تأیيد هذا العمل أو بطالنه، جفمع هذه ا

ة طبعه ىف ٣٧٠أىت ىف  كتاب من ارتياح معدة اجلامعة املرصیة إىل   وبلغ.١٩١١ام  روما صف
ددت التعاقد معه ام  دروسه وأحباثه أن    .١٩١٣دورتني أخریني حىت 

رخي األدب بري ىف  ع  ا  رشق ىب كام اكن ملس كه ألج ىل وعورة مسا  واكن من. العرىب 
كتور طه ن ا تاذه بني تالمذته املعدود ن ألس رتف بأنه مد ى طاملا ا وأیًضا فإن ت . حسني وا

ه رشهتا اب ر عندما  ند مل األدب عند العرب أصبحت ىف مأمن من  رخي  روس ىف  مار  ا
دة ة وفهارس  رشهتا . مع تعليقاٍت وحواٍش ضاف " ا اخلدیویة املرصیة" ولنالينو مقاالت كثرية 

ة( ا وأسامء١٩٠٧ام ) ا اجلغراف ىل األخص ما   ىف اجلغراف ة، و ان اإلسالم ة ىف الب األمك
د لنقل ة ىف  وصفه من القوا ة التوصل اىل ضبط األسامء اجلغراف األسامء العربية إىل اإلیطالية ويف

 .ورقة طرابلس
لغة من خمتلف نواحهيا وإذا راه قد ام: نظر إىل ا ئدها  امهيا و صيهتا  فصيحها و

د رصفها وحنوها، وأصدق لك ما دّق وخفى من قوا ىل ذ كتابه  حىت لياكد یّمل  شاهد 
ى صدر"العربية املتلكم هبا ىف مرص" لمرة األوىل، ا ام ١٩١٠ام    . ١٩١٣ مث أعيد طبعه 

ل ذ یقال ىف امللحوظات الىت أوردها رشها ىف جم  وم ة التوسية والىت  له الرشق "شأن ا
ًا طویالً . لغة اإلیطالية الىت اكن یصدرها" احلدیث . كام أوىل اجلاهلية عنایة فائقة ورس لبحهثا وق

ام  ، وهو ١٨٩٣ففى  ائل العربية"بعد فىت، حبث عن  ظهر  ل اإلسالم نظام الق واكن هذا ". ق
سوعى إىل س ال ألب الم دا  اًما  العمل من الرصانة ما  ر هذا العمل بعد انقضاء حنو عرشن  ذ

وىب .ىل صدوره ه بلغات ج ت معرف رش مهنا یث رش، وكن ما  رشق أحباث مل ت  ولهذا املس
ةالعربية، وىه امل اجلزرة دة مهنا املعي ات  محلريیة، الىت تفرغت مهنا له ة  عروفة  والسب

ة ه. واحلرضم ت معرف ات البائدة وأث له لينو لهذه ا التامة هبا ىف مقال طویل تناول  وقد عرض 
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ً أصدره العامل ليل كتا لنقد والت ه  ة عنوانه  ف لالتي ىن  ونىت روس ة "اإلیطاىل السيد  مجمو
وبية ربيةنصوص ع   ". ج

الت لينو یتحف بعض ا ب اكن  ك ىل أحباثه ىف ا الوة  العربية ىف مرص والشام  و
رشهتا  جم  ة مهنا مقا  نو  اكنت من اجلرأة واألمهية العلمية م١٩١٧ام  "الهالل"مبقاالت م

لغة"مباكن حتت عنوان  شأت ا رين بأن قرًشا وىف ثنا هذا املقال ینفى زمع". العربية؟ يف  ك  ا
اة الشعر والنحو اكنت أفصح ذ الرواة والن عن قرش  العرب، إذ ىف رأیه أنه لو حص هذا الزمع أل

ستغلق ىف تفسري ما ا مكةولو اكن التزنیل بلغة قرش العمتد الرشح أهل . وأمهلوا عرب البادیة

غ فهيا. من غریب القرآن ىل ذ أن قرًشا مل ی ور زد  فال شك . شاعر مشهور وال خطيب مذ
كن مصدره سوى حب الرسول  إًذا ىف أن ما ذهب إليه الناس من القول بتفضيل لغة قرش مل 

يلته) ص( كرمي ق    .كرميًا  واعتبار 
هثا حىت د شؤون الرشق قدميها و لينو معنيًا  لشؤونوظل  هبت إیطاليا إىل ما    ت

ة و الرشق ة من األمهية ىف سياسة ا ا من احلرب العظمى . واإلسالم ر خرو ىل أ واكن ذ 
انني ىف  شأ أمادیو  لينو بإدارته العلمية، ورش املعهد  رومااألوىل، فأ معهد الرشق وعهد إىل 

ایته" الرشق احلدیث"جم  ة اآلسيویة ىف .ر لينو عضًوا ىف امجلعية امللك وىف  لندن انُتخب 
ومضته إىل سلكها ابتداء  امجلعية األملانية، أما ىف الرشق فقد عرفت  مجعياتنا العلمية ماكنته

ة املرصیة  وبغداد، وىف  دمشقاألعضاء العاملني ىف مجمعى  كام أصبح من. م١٩٣٣مجلعية امللك
ة حىتم١٩٣٨ الل وطاف من العق رام واإل إل ل  رميته  الطائف  زار السعودیة فاستق بصحبة 

  ."مار
لينو حتدث د م: "الثالث من كتابهطه حسني ىف أكرث من موضع من اجلزء . وعن  ، "األ

ابة، : "ومما قا عنه ن ميألون اجلامعة فاكهة ود دمه مه ا كن األساتذة املرصیون و مل 
انب مصدًرا من مصادر  ة، وإمنا اكن األساتذة األ ویتعرضون لعبث الطالب وجراءهتم املاج

ات العبث ًا من موضو ك، واكن اكنت لهجهتم العربية متأل . الفاكهة وموضو لض أفواه الطالب 
ون هذا األستاذ أو ذاك من  لعربية یق هتم  ن یَلُْوون ألس أساتذهتم اإلیطاليني أو مهنم ا

لينو اإلیطاىل ألن . األملانيني تاذ  ه الطالب أن یُرضبوا عن درس األس َس الفىت یوًما قرر ف ومل ی
ىل  لنت احلرب  ازیة لطرابلس، فأزمع الطالب أن جيمتعوا ىف  ريا، وأرسلت سفهناإیطاليا أ
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ًدا روه فهيا وح ل األستاذ وارتقى إىل جملسه خرجوا من الغرفة و رس، حىت إذا أق وقد . غرفة ا
كون  ظرون ما  رس، ووقفوا أمام الغرفة ی ًدا ىف غرفة ا أمت الطلبة ما قرروا، فرتوا األستاذ وح

ة عربية .  من أمره ذه وقال هلم ىف له ىل تالم ل  ولبث األستاذ ىف الغرفة دقائق مث خرج، فأق
ة یلتوى هبا لسانه بعض اليشء ة فصي ى أَراَد أَْن یَِغيظَ اْمَرأَتَُه : حصي ِل ا ُ َُل الر َلُُمكْ َم َم

ذ ذ الي! فََخَىص نَْفَسهُ  ًا ممضا، وم ره الذ وم مل یفكر طالب اجلامعة واكن السهم صائبًا، واكن أ
روس  ذ ذ اليوم استقر ىف نفس الفىت بغض شدید إلرضاب الطالب عن ا ىف اإلرضاب، وم

كن الظروف  ". ام 
ىل ب  ة، فها ىه ذى بالده تعتدى  لينو اكن ىف رده هذا وحقا شدید الوقا والواقع أن 

دث، وبدال من أن عرىب مسمل جماور ملرص، ومن الطبيعى أن یثور الطالب و  یعلنوا خسطهم ملا 

راه  اطرمه ویعلن تعاطفه معهم وتفهمه ملوقفهم ولو من وراء قلبه  لينو عن دولته ویطيب  یعتذر 

ال مصميا مؤملا دامه ویرضب م ىل أنه أورىب، ومن حق األورىب أن . یت ذ أنه ینظر إىل نفسه 
شاء ا یعتذر عنه بل فعلت ما هو من حقها، فقد وإیطاليا مل تفعل ش . یصنع بغري األورىب ما 

ا دون  الل لي ى خيول لها اح ا ضعيفة، واكن ىف حوزهتا اجلنود والسالح ا اكنت قویة، ولي
سوم أهلها الویالت والثبور  ا وأن  ات أو عقابيل، مفن حقها إذن أن حتتل لي خوف من أیة عق

لينو أوربيا وحقا . ى اكنت تعده جمالها احليوىإذا ما قاوموا متددها ىف اجلوار اجلغراىف ا لقد اكن 
ن من  كني ا مه إىل الطالب املس دث و ىل ما  كربا، وهذا ما یربزه موقفه وتعليقه  م

د وال حىت من إدارة اجلامعة أیضا   . الواحض أهنم مل جيدوا تفهام وال تعاطفا من أ
ل موقفى ه كون موقفه م ىل طه حسني أن  اليا من املشاعر واكن  ه بدا  ك ذا، 

ل ت الظروف ال ىف وقهتا  غى أن هتيج ىف نفس لك عرىب مسمل ىف م ة الىت ی العربية اإلسالم
ى جيرى ىف  م ا ه ذ بعدها بعقود، وكأن ا ى كتب هو ف حفسب بل حىت ىف الوقت ا

لج ى اكن ط. عروقه ماء م بة فقد اكن أمحد لطفى السيد، ا ملناس ه حسني مرتبطا به آنذاك و
ا،  ست م ا ل ا، فلي ىل لي شغل أنفسنا بعدوان إیطاليا  غى أن  رى أنه ال ی ارتباطا شدیدا، 

ا ىف ىشء ات من . وحنن لسنا من لي لترب بل لقد وقف أمحد لطفى السيد ضد مجع املرصیني 
ني ليب ل ا لينو وهو ىف ب عرىب مسمل. أ ، وموقف لك من أمحد لطفى فانظر الفرق بني موقف 

  . السيد وطه حسني من األمر
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دمة ذ  مل ومعارف ىف  ا ووضع ما عنده من  لي لينو بالده ىف استعامرها  ان  وقد أ
تعامریة الىت  س لسياسة األوربية  دمة  ة ىف ت الظروف  تعامر، وهامج اخلالفة اإلسالم س

و ا ك ا ل تفك لك قواها من أ ستطيع لك حكومة أوربية معلت  دة ىك  ة املتو إلسالم
نية بـ عتا اخلالفة الع ليىب،  ب إیطاليا الشلْو ا " املزعومة"ابتالع ِشلٍْو من أشالهئا، واكن نص

رمجته  بـ. طبقا ملا كتب د رشقني"عبد الرمحن بدوى عنه ىف  ة املس س ". موسو مث یأىت 
رش  رشقني، املس قولون إن املس ةف لقد اكنوا . قني بإطالق، اكنوا خيدمون الثقافة العربية اإلسالم

ستعامریة اهتا  ز   .ىف الواقع خيدمون دوهلم وأممهم و
ه ىف كتابة . هذا، وقد وصف د دید " رخي اآلداب العربية"عبد الرمحن بدوى مهن بأنه 

ب ف كتباه عن  ق العدل ومحمد د سبق إليه مع أن حسن توف رخي األدب العرىب قد سبقاه مل 
ر أن . ىف هذه النقطة بأكرث من عرش سنوات، وإن اكن هو أكرث تفصيال لينو نفسه قد ذ بل إن 

جلامعة املرصیة ىف ذ الوقت قد  صف زم  رخي اآلداب"حفىن  اد ىف وصف  ني قال ... أ
ل ىف ذ التارخي َوْصُف ا ُ م من شعر ونرث ىف لك عرص من ف طبع من حمارضاته أن یَْد

م ىف من بعدمه  اب واملؤلفني وبياُن تأثري  ك عصور التارخي وِذْكُر نوابغ الشعراء واخلطباء وا
هنم واإلملاُم مبؤلفاهتم لهم وما حوهلم واملوازنُة ب رمه مبن ق رخي اآلداب العربية من اجلاهلية " (وتأ

ة   ).م١٩٥٤/ اهرةالق/ دار املعارف/ حىت عرص بىن أم
شور مب الرسا بتارخي  م ىف مقال عنوانه ١٩٥٠/ ٢/ ٢٠وهناك مدحي لنالينو م

ه ما یىل) من العصبة األندلسية(بقمل یوسف اخلورى " اكرلو نلينو" رخي : "نقرأ ف ولك من یدرس 
اهد ىف حقل العربية دون لكل وال ملل اثة ا رىهذا الب ة    أنه تعشق العربية واألحباث الرشق

د راسات  داثته ورع ىف هذه ا ذ  سيطر الفكر  م هولته إىل ال ىل فعا حىت توصل ىف  ى 
رشقني، وقو هو القول الفصل ىف  لك ما یتعلق هبذه العلوم، لكمة العليا بني املس فأصبحت  ا

ائللك نوا الفكر العرىب من حضارة و ات وق ادات  رخي ىف اجلاهلية واإلسالم لغة وله و
يف أن قَُوى ا، حىت إن املرء ليعجب  اة  وأد وحنال وسياسة وفلسفة واج د وح ل وا ر

از انب إنتاج خصب ام عاب لك ما تقدم، إىل  كفى الس دة  مة  وا ق ومعرفة  قة والتحق
ساٍم ىف القصد وتزنه ىل  ه العلمى رفعاه إىل .  عن الهوىلنصوص  فَعَمُل األستاذ نلينو ونتا

بار ة بني  ك  مرتبة سام رى، ونو ل سنوك هورجرنيه الهولندى، وجو زهير ا رشقني م املس
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ء : " وقال یوسف اخلورى أیضا."وولهوزن وریت درس األد ىل املألوف ف وبدال من أن جيرى 
ب احلروف األوىل من مل األدب من تطورات أس تبعا لرتت ىل  رخيهم وقسمه ملا طرأ  سق  امهئم 

ينا رضم واألموى والعباىس ودرس  من هذه احلقب م اخلاصية  جوهریة ىف عصوره اجلاهىل وا
قصيا ىف لك ية الىت متزيت هبا عن سابقهتا والحقهتا، م ى  األدبية والف ة النتاج الفكرى ا حق

ز ىف األوساطتفردت به نظام ونرثا، مما  ر بني ىف  أ ازع وجع ذا أ ه فهيا م األدبية مزن ال یناز
لغة العربية ىف الربع األول من هذا القرن التقدم العجيب ى أحرزته ا   ".ا

م مالحظات ىل هذا  ا رخي األدب عند : ولنا  لينو ىف كتابة  دة  فأما خبصوص ر
ىل أساس الرت  ىل أساس زمىن ال  اىئ نقول ما قلته ىف الفصل األول اخلاص العرب  ب اله ت

اجه النقد العرىب احلدیث: "ملرصفى من كتاىب غى متحيصها : "وهذا نصه". م ومن القضا الىت ی
سلسل  اته ال ىف هذا الفصل أیًضا ما قا األستاذ محمد عبد الغىن حسن من أن املرصفى، مبرا

رولكامن واألستاذ حسن الزمىن ىف تقسميه لطبقات الشعراء ا رشق األملاىن  لعرب، قد سبق املس
سلسل العصور من اجلاهلية  اة  ريمه ىف مرا ت و ق العدل وجر زیدان وأمحد حسن الز توف

الطبقة األوىل : قسم أولئك الشعراء إىل طبقات ثالث"إىل اإلسالم مفا بعده، إذ إنه، كام یقول، 
ني من امل  اهليني وإسالم ن اكنوا حيرصون لعرب  َدثني ا ْ لُم رد، والثانية  ن  شار  هلهل إىل 

َْل عبد الرحمي املعروف  ىل موافقة العرب وجيهتدون ىف سلوك طرائقهم من أىب نواس إىل َمْن قَ
اة البدیع،  لهيم استعامل النّاكت واإلفراط ىف مرا لب  ن  لشعراء ا لقاىض الفاضل، والثالثة 

  ".  الفاضل إىل هذا الوقتومه من القاىض
اب احملققني املدققني، وإذا كتب ىف موضوع ما  ك واألستاذ محمد عبد الغىن حسن من ا
رش تفوته  رش من ال لنا لكنا،  اكد، ومع هذا فهو، م ب حىت حييط به أو  ك فإنه یظل ینقب ىف ا

ًال ىف كتابه ن سالم م قد قسم الشعراء " ت الشعراءطبقا: "أشياء، ومن ذ ما قا هنا، فإن ا
ل  عتبار الزمىن ق ىل أنه قد راعى  ني، وصنيعه هذا یدل  اهليني فإسالم رمج هلم إىل  ن  ا

يبة ىف كتابه ن ق رمج هلم "الشعر والشعراء: "املرصفى بقروٍن طوال، وم ا ه من  ى رتب ف ، ا
ا زم  رت ِداُدمه أكرث من مائتني،  دئا بأقدم الشعراء اجلاهليني مروًرا من الشعراء، و ام  ه  يا بو

هتيا بأجشع  ة فشعراء بىن العباس إىل أن بلغ شعراء عرصه م شعراء صدر اإلسالم فشعراء بىن أم
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ن سالم تقریبا من الزمن، إذ توىف ىف . السلَمىّ  ه وبني ا يبة واملرصفى نفس ما ب ن ق وبني ا
ى  ن سالمالسبعينات من نفس القرن ا ه ا االن اثنان حفسب. مات ف   . وهذان م

ستقمي  رخي األدب العرىب حىت العرص األموى  لينو ىف كتابه عن  واملالحظ أن لغة 
إلضافة إىل بعض  ، وكهنا مفهومة ىف احلالني،  ا ر العجمة أح لهيا آ َِرّك وتظهر  ، و ا أح

رتباك ىف استعامل حروف ا يب وتعابري جز . جلراألخطاء النحویة و ر ومع هذا ففى أسلوبه 
بار كتاهبا وشعراهئا فظت هبا من قراءته كتب  رته أهنا اح واملالحظ أیضا طول صربه . حيسب 

ن الشعراء كام هو احلال عندما اكن  رید التوصل إليه ىف كتب الرتاث واملعامج ودواو ىف التنقري عام 
مبعىن الشعر والنرث الفىن ىف ت املظاّن، وخباصة أنه اكن " أدب"ليه أن یبحث عن معىن لكمة 

ة كام هو  رس رید  دان ما  ىل و د الباحث  سا كن هناك أدوات  یبحث عهنا ىف وقت مل 

اكتوب  م ا ا، أ م ر(الوضع ىف أ مكبيو ني )اإلنرتنت(واملشباك ) ا ، وإن اكن قد أبعد النجعة 
ام هبذا التعر  ليه الق ى حنن بصدده تعني  یف بنفسه رمغ أن بعض القدماء طرحوا تعریفا لألدب ا

ى ىف آخر اجلوالن إىل ىشء قریب مما قالوه هت   . هنا، فرفضه هو لي
لغة واألدب ستفاد من كتب ا دد شعراء اجلاهلية قال إهنم مثانون ونيف حس  . وىف 

لغة واأل رى هل فر لك كتب ا يف توصل إىل هذا؟  مه؟ ويف؟ وال أدرى  دب كام یو 
بري هائل دد شعراء اجلاهلية  ستطيع أن نقو  هو أن  ر الشهرة : لك ما  مهنم املشهور الطا

ن  ن لكثوم وَطَرفة  بْيَاىن ومعرو  ن أىب ُسلَْمى والنابغة ا س وعنرتة واألعىش وُزَهْري  اكمرئ الق
ىش مة، ومهنم من ال حيَظْون  ن سعد وأوس العبد وزرقاء ال ذیفة وأعرص  ء من الشهرة كأىب 

ت دوشن ومجل  اء ورسة ب متميى وأرطأة الفزارى وابنة أىب اجلد ع ا قذ وس ن م اب  الهجميى وج
رص  ن األ ل َعِبيد  بية وُسْعَدى األسدیة، ومهنم من اكن بني ذ قََواًما م السلمية وزهراء ا

لقمة الفحل و  ن ربيعة و ن الورد وتأبطَ رشا واملهلهِل  ن یَْعُمر وعروة  ط  املرقش األكرب ولَِق
ن األرشف النَرضّى  عب  دل وعبد یَُغوث احلارىث و ن ج ن مقيئة وسالمة  والشْنفََرى ومعرو 

فة ت ُمرة وليىل العف لي ب اٌت أو . و ومهنم أحصاب املطوالت، ومهنم من مل یصلنا عهنم إال مقطو
دد صغري من القصائد . أو أبياٌت مفردةنُتٌَف  واون، ومهنم من هلم  ومهنم كذ أحصاب ا

س هلم إال بعض أبيات أو أقل من ذ ات، ومهنم من ل ٍة . واملقطو ومهنم من اكن یَْنِظم ىف أ
يبة ىف  ن ق ل أن یذیعه ىف الناس حىت ليقول ا الشعر "وَریٍْث ویعيد النظر ىف ما ینظمه ق
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ا طویال، وإن احلَُطْيئَة " ءوالشعرا دة وق من الشعراء (إن زهريا اكن ینفق ىف إبداع القصيدة الوا
رضمني ن الرقاع )ا َِدّى  ن ُكَراع و ة(، وُسَویْد  ال هلم ) من شعراء بىن أم ذونه م اكنوا یت

ا شدیدا كام اكن یصنع ل أن یذیعوه تنق ه وینقّحون شعرمه ق  املقابل من ومهنم ىف. حيتذون طریق
ة ما یبدعون  ىل هتذیب ما ینظم بل اكنوا مييلون إىل إذا كن یعكف لك هذا الوقت الطویل  مل 

َُسمْون ىل امجلهور مبجرد ما یفرغون من نظمه، وهؤالء  ، وهو ما "أحصاب الطبع: "من شعر 
ني: "تناو اجلاحظ ىف كتابه ا من اكن ملاك أو ومن أولئك الشعراء أیض. وهكذا"... البيان والتب

امت الطاىئ،  ن األسلت و س  س واملهلهل واألفوه األودى وأىب ق ي اكمرئ الق أمريا أو شيخ ق
ن  ة  َ ْ ب وُأَح ن الطب ن اخلطمي وعبدة  س  لقمة الفحل وق دل و ن ج سالمة  ومن اكن فارسا 

دة، ومن اكن  ن سا ن أىب الصلت وقس  ّة  صعلواك كتأبطَ َرشا اجلالح، ومن اكن حك كأم
اس  ن شداد وُحسَْمي عبد بىن احلس عنرتة  ن السلَكة، ومن اكن عبدا  اهىل (والسلَْيك  وهو 

شكرى وأىب زبيد )إسالىم ذ من املدحي مرَزقا اكلنابغة واألعىش واملنخل ال ، ومن اكن یت
  ...الطاىئ

د من أولئك ا لك وا لينو عقب ذ إن  نني والنيف أبيا وصلت إلينا إال أن قول  ل
لك یقني، إذ ما أكرث الشعراء اجلاهليني  اطئ متام اخلطإ  فرقة ىف مج من التصانيف هو قول  م

هنم، وما أكرث من وصلتنا أیضا قصائد اكم هلم ن وصلتنا دواو حن معه ىف أن . ا ومع هذا ف
هيا نا التوصل إ الدمه ووفاهتم ال ميك هيود من اإلشارة إىل . توارخي م لو شعر ا سبة إىل  ل أما 

ل ت اإلشارات عد ضياع شعر كثري هلم جيوز أن حيوى م س هنم فهو ال  مث هو یقسم شعراء . د
ن  لزة ومعرو  ن  س واحلارث  دیة، ومهنم الشعراء الصعاليك ومهنم امرؤ الق اجلاهلية إىل شعراء 

ون . ساءلكثوم وعنرتة وزهري ولبيد، ومهنم   وأما الصنف الثاىن من شعراء اجلاهلية فهم شعراء وث
رص وطرفة  ن األ عبيد  اكنوا ميدحون امللوك ىف احلرية وغسان  فاخنلعوا من خشونة البادیة 

وأما شعراء الصنف الثالث من اجلاهليني فهم الشعراء النصارى، ومه كام یقول . والنابغة واألعىش
ى أطلق العنان وجعل لك . بىن غساناملقميون ىف احلرية وعند  وهو خيطئ هنا لوس شيخو، ا

دث عن هيودیته نرصانيا دى . من مل یت لينو من شعراء اجلاهلية النصارى أ دؤاد اإل ویعد 
عد أن  ري املس روى  أبيا زهدیة مث یعقب بأنه من  ى  ن زید، ا دى  وّصاف اخليل، و

نياكون أبو العتاهية قد اختذ  وا ىف الزتهيد ىف ا ىل م ا ینظم  الها عنده أمنوذ . مهنا ومن أم
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اه لك الشعراء ىف اجلاهلية واإلسالم والعرص األموى  وهو رأى ضعيف إذ ال یعقل أن یت
ره ولو مرة ىف شعره، وهو ما  ره جفأة أبو العتاهية املسمل، وخباصة أنه مل یذ وبعض العباىس ليتذ

ىل أنه مل  دا من مؤر األدب والنقاد القدماء قد أومأ یدل  ىل  قط، فضال عن أن أ كن 
س . جمرد إمياء إىل هذا ویبقى الصنف  الرابع من شعراء اجلاهلية، ومه شعراء أهل املدر، ومهنم ق

ن أىب الصلت ة    .ن اخلطمي وأم
ى صنفهم إىل ه تقسمي جر زیدان، ا دا، وأجود م  شعراء وهذا التقسمي واسع 

املعلقات، والشعراء األمراء، والشعراء الفرسان، والشعراء احلكامء، والشعراء العشاق، والشعراء 
لخيل،  اؤون، والشعراء الوصافون  ساء الشواعر، والشعراء اله هيود، وال الصعاليك، وشعراء ا

ىق الشعراء اجلاهليني دیثه عن لك شاعر وشعره أوسع. والشعراء املواىل، مث  ام عن و ه   بو
لينو   .دیث 

راه یؤكد أن تأثري القرآن ىف املسلمني أقوى كثريا من تأثري  ن احلدیث عن القرآن  و
سبة إىل القرآن فهناك  ل الق، أما  حرص ىف العقائد واأل اإلجنيل ىف النصارى ألن اإلجنيل م

رشى ى هو عند النصارى معل  رشیع، ا د كث. ال شار العربية كام أن القرآن قد سا ىل ان ريا 
لوم شىت ة .  ارج بالدها، واكن مصدر  وح اإلسالم ل قدميا من أن الف راه خيالف ما ق كذ 

شهدا مبا تعج به كتب األدب القدمية من شعر إسالىم ... قد شغلت العرب عن قول الشعر مس
اب ك   .وهكذا إىل آخر ا

ه أیضا ما قا عن لغة ال بعنوان ) س(ففى حوار أجراه معه . ضادومما أرید أن أنظر ف

تاذ نلينو" رشق اإلیطاىل ١٩٢٨ مارس ١بتارخي " الهالل"مب " دیث مع األس م أبدى املس
لغة العربية وأدهبا وشعرها قائال ّة أكرث من األدب : "رأیه ىف ا ود الُعْرِف إن األدب العرىب یلزتم الق

برية عنده املىمث هو . األورىب، ولقدمي حرمة  یضع الشاعر قصيدة ىف . خشىص أكرث مما هو 
اص وال یؤلفها ىف موضوع من املواضيع قطعة قصرية . خشص من األش ولشاعر العرىب أنفاس م

رأسه ا قامئا  كون موضو ت ميكن أن  ه . حىت إن لك ب ٌد، وك أما نَفَُس الشاعر الغرىب فوا
ا و  ك أن تقطع من القصيدة ب لغة . جتع مستقال مبعناهطویل ممتد ال ميك ث قدرة ا أما من ح

ال بعض األصول،  ىل ذ أهنا قادرة بإد ىل التعبري عن العلوم واآلداب احلدیثة جفواىب  العربية 
نية ة واليو ىل . أى اجلذور، الالتي لغات األوربية لالستعانة هبا  لت ىف ا فهذه اجلذور د
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ستعني هبا أیضاالتعبري، وميكن األدیب أو العامل ىف  مك استعملمت مج . مرص أن  وقد رأیت أ
ل  كميياء م قولون" اوز"ایك و"لواحق ىف ا كربونيك واجللووز: ف مك أ تتوسعوا ىف . امحلض ا فميك

دم اإلفراط   ...".ذ مع 
اكتب واملؤرخ  ال السياىس وا ك عن األدب العرىب قد قا ق ونفس هذا احلمك املض

اش العقود الستة األوىل من القرن التاسع عرش، إذ  ى  وىل ا كتب ذات مرة أنه "الربیطاىن م

ساوى رفا  كرة أبيه  ىل  عه بأن األدب الرشىق  ة استطاع أن یق لغات الرشق مل یقابل أى دارس 
دا  ات األوربيةوا سيك ليه آررى بأنه ". من ا لق  لينا أن "وقد  اكن  لو حص هذا احلمك 

رشاقهم س ن أهدرهام مواطنو الفخورون  ىل الوقت واجلهد ا ه، واحلق یقال، . نأسف  ك
حلقائق ما  ال  ه، ویعكس لألسف  ة م ح يث ىف  مه هذا عن ". سوء تعبري خ وقد نقلت 

رشق الربیطاىن أ" British Orientalists"كتاب  آررى، وهذا نصه ىف أص . ج. لمس
اب ك   : اإلجنلزيى، وهو موجود ىف الفقرة الرابعة من مقدمة ا

“Macaulay once wrote that he had never met any student of 
eastern languages who could convince him that the whole of oriental 
literature was worth a single shelf of the classics of Europe. If this 
judgment were true, then clearly we must deplore the time and energy 
wasted by our brilliant but misguided countrymen who have taken pride 
in their Orientalism. But it is, of course, a partly malicious and, one 
fears, wholly ignorant misrepresentation of the facts”. 

وىل م م ىل  لق به  خلبث وأول وآخر ىشء أ  هذا هو أن آررى ذاته قد نعته 
ا . واجلهل ي ا ق لينو فأقول إننا لو أخصنا إىل نصيحته النقلبت لغتنا مس م  سبة إىل  ل وأما 

نية ة أو یو لغات األوربية، وىه . فال تعود عربية وال تصري التي إنه إذا اكن ما قا یصلح ىف ا
ة لغویة خمتلفةقریبة بعضها من بعض، فإنه ال یصلح  متى إىل مجمو سبة حلمكه . لغتنا، الىت ت ل أما 

مين  ر ا خصصا ىف األدب العرىب، بل ىف آ كن م ىل األدب العرىب وتقلي من شأنه فهو مل 
ىل  ف تواتيه نفسه  إلغریق القدماء، فك القة الفلسفة العربية  ة و والف وشوء الفرق اإلسالم

ل هذا احلمك ألدب إصدار م اليا ومعرفة مفص  ى حيتاج ذوقا لغو  كرمي ا ر ىف أدبنا ا  اجلا



 

                                                               103 

ماته من هذا لكه؟ مث هل یعقل أن  رخيا ونصوصا، ب هو حمروم حبمك ختصصه واه العرىب 
ىل نصوص أدهبا شعرا ونرثا وقصة ومقامة  ىل لغة اكم و هذا  علن حكام  حث ف یتغشمر أى 

ىل أقل وخطبا وفلسفة و  ىل مدى ستة عرش قر  ، و ري ذ لوما ورسائل خشصية ورمسية و
لك یقني كذب  طقا وال عقال وال ذوقا، وهو  ل ال حيرتم م ر؟ هذا ر كن عن معد، : تقد إن مل 

ملوضوع وجعزه عن تقدمي تقومي حصيح اطته  دم إ لسان احلال حبمك    .أى بلسان املقال، ف
ة أكرث من األدب األورىب، ولقدمي حرمة وهو یقول إن األدب العر ود العرف ىب یلزتم الق

د . عنده فهل األدب العرىب ىف عرص صدر اإلسالم هو نفسه األدب العرىب ىف اجلاهلية، وقد 
كهان؟ وهل األدب ىف  كهانة وجسع ا هتت ا ة، وا ی ادیث النبویة واخلطب ا ليه القرآن واأل

ن عرص األمویني هو نفسه األدب سان وكثري عزة وا ة والق ؟ وهل مجيل بث ل ذ  العرىب ف ق
رتى وأبو  ف وأبو العتاهية والب ن األح ات وشار وأبو نواس وعباس  س الرق ن ق أىب ربيعة وا
ريمه  ن سودون، و ن زیدون والبوصريى وا ن سكرة وحيىي الغزال وا ن جحاج وا ىب وا متام واملت

دا، ال یقدمون ن املقفع واجلاحظ وأبو كثريون  اكتب وا دیدا؟ وهل عبد امحليد ا  ىف أشعارمه 
ىل التقاليد؟ فأى تقاليد  ريمه اكنوا جيرون  ريون و ك ان واملعرى وإخوان الصفا والنقاد العرب ا ح
اب؟  ك هؤالء ا د  كون عندمه أ رى؟ هل اكن ىف اجلاهليني ُكتاب أصال، فضال عن أن   

دى وهل اكن خطباؤمه د التوح د كام ق ال؟ وهل اكنت هلم جمالس تق ة م خطباء الفرق اإلسالم  
اب  ك ة الىت اكن حيرضها وشارك فهيا؟ وهل اكن هلم كتاب  ة الراق ة والفلسف الس الثقاف ا

اىن" اب " األ ك ن املعزت أو كتاب " طبقات الشعراء"الساحر العجيب أو  ساء"ال ات ال " بال
رنم "أو كتاب  ن فضالن"أو " الب الوز قذ " ر ا ن م رات  أسامة  إىل بالد البلغار أو مذ

ل  القاته هبم؟ وهل اكن هلم ىشء م ني و ري"عن الصليب ن ج ن بطوطة"أو " ر ا أو " ر ا
ه أغناطيوس  ر كثريا م ال مما ذ امنارك وأشعاره ىف ملكهتا م ر حيىي الغزال إىل م ا

شكوف  سرية "رخي األدب اجلغراىف عند العرب"سىك ىف كتابه عن را ؟ وهل اكن هلم سري 
زن"و" الزر سامل"و" عنرتة" ن ذى  ألف لي "؟ أم هل اكنت هلم "الظاهر بيربس"و" سيف 

ن عرفهم األدب " املقامات"و" ولي القصصية الفاتنة؟ وهل اكن عند العرب نقاد وبالغيون اك
طول القرون املتتالية وسبقوا به كثريا مما طنطن به النقاد الغربيون ىف العرص العرىب بعد ذ ب

ط عشواء، ولك مهه أن یقول إن  لينو یقول ما ال یدرك أبعاده بل خيبط خ احلدیث؟ واحض أن 
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لف عن األدب األورىب أشواطا وأشواطا لينو ذ . األدب العرىب أدب م والغریب أن یقول 
ىن، وقد بعد أن انفكت عن ود الىت اكنت تعوق طالقة حركته أواخر العرص الع  أدبنا كثري من الق

راهمي ویعقوب  افظ إ راهمي رمزى و ه املنفلوطى وجر زیدان ومحمود طاهر حقى وإ ظهر ف
ستاىن  ارك والياز وبطرس ال شا م ىل  ق و ة الطهطاوى والشد لهم رفا رصوف، ومن ق

شا وأخ  ميور  ة البادیة ومحمد املویلحى وعبد هللا وأمحد  ح دة و ة وىم ز شة ووردة اليازج ا ه 
ىك امحلىص ورو اخلطيب لينو هيرف مبا ال . إخل... شا فكرى وابنه أمني وقسط واحض أن 

ىل عره  مه  ل  كن تعصبه قد أعامه عن قول لكمة احلق، وظن أننا سوف نتق یعرف أو یعرف 
  .رىبوغره مبا أنه أو 

أما قو إن األدب العرىب، األدب العرىب لكه بتارخيه الطویل املتناوح مما ال یعرفه أى 
قطعة  املى، وإن أنفاس الشاعر العرىب أنفاس م أدب أورىب، هو أدب خشىص أكرث مما هو أدب 
ال م ال یقل تعصبا أو  رأسه، فهو  ا قامئا  كون موضو ت ميكن أن  . قصرية حىت إن لك ب

هف انب ضيق م اص إال ىف  ىل األش اص دامئا بل ال یدور  ىل األش . األدب العرىب ال یدور 
ه بأنه أدب مدحي رم لب الظن أنه  د من أغراض الشعر. وأ وهناك . واملدحي جمرد غرض وا

ه الغزل  لظى احملرق، وم ات ا ه القارئ لف ىل و ه  ى هتب م س ا ه العذرى اليا الغزل، وم
هبيج ك اتا س الرق ن ق ه الغزل السياىس كغزل عبد هللا  وىف . غزل معر والعر واألحوص، وم

ستطيع  ني تقع ىف رشاك احلب وال  سانية  رع معيق ألغوار النفس اإل الغزل العذرى حتليل رائع 
ال ه بأى  لص م ات . الت ر ووصف القصور ووصف اج وهناك وصف  الطبيعة ووصف اآل

ن الروىمالرشاب واج وهناك التفلسف . ات العزف والغناء كام ىف شعر األعىش وأىب نواس وا
لواجع احملرقة املتدفقة من قلب أب ملكوم وهناك األشعار . ىف احلدیث عن املوت والفقد، وا

ى زینة راز انتصاراته ىف أهب وهناك . السياسية واحلربية ووصف املعارك ومتجيد اإلسالم ودولته وإ
ة واجلدال مع أحصاب الفرق األخرىأشعار امل  ی وهناك أشعار . ناحفة عن املذاهب والفرق ا

عوة إىل العمل الصاحل وهناك قصائد الشعراء ىف دمار املدن وسقوطها وقصائدمه ىف . الزهد وا
ون وأشعار التظرف وأشعار . خروج اإلسالم من األندلس اء وأشعار ا وهناك أشعار اله

الوهناك . البذاءة ن املعزت م ن الروىم ىف الصداقة . أشعار التارخي كام عند ا وهناك أشعار ا
ن زیدون، وىه لو . وهناك الشعر القصىص العجيب. والصدیق وىف موت ابنه وهناك نونية ا
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ليه لشعر األورىب لكه لرحجت  ىل . وزنت  وىف العرص احلدیث تتالت املالمح كام هو معروف، و
لها"رمجة شيطان"رأسها  ستطيع أن ینظم م وهناك الشعر . ، وال أظن أن مثة شاعرا أوربيا 

. إخل... وهناك وهناك  وهناك. القصىص الغراىم، والشعر القصىص احلرىب، والشعر القصىص العام
راهمي الياز وجنيب احلداد،  افظ ومطران وإ لينو هناك شوىق و وىف العرص احلدیث حىت 

ىل ا لينو  ف یقدم  ناسيا فك لقهقهة؟ ويف یقول ذ م اهرة هبذا الرأى الفطري اجلاهل املثري 
ري، ومهنا  ك ري وا ك ن ألدبنا العرىب  د اإللهية"أن اآلداب األوربية تد كوم شّدىن "ا ، الىت مل 

  ومل تغرىن مبتابعة قراءهتا بل أََملْتىن؟ 
اص؟ هذا رى هل هناك أدب أو شعر أمة اكمل یدور لكه من أو  آلخره حول أش

س  وصف إال هذا ل ىف العقل ل أما قو إن الشاعر العرىب اكن یضع محولته الفكریة أو . خ
ري مرتابطة فإنه مرة أخرى مل یفهم طبيعة الشعر  كون األبيات  د ف ت الوا الشعوریة لكها ىف الب

كون الفعل والفا ل معا، العرىب، إذ املقصود امحلو النحویة حبيث  ئب الفا ل أو الفعل و
ت  ت، واخلرب مبتعلقاته ىف الب علقاته ىف ب لك م وكذ املبتدأ واخلرب، أو إن اكن ال بد فاملبتدأ 
رتباط الفكرى والشعورى بني األبيات فقامئ  كون هناك نوع من التوازن، أما  ى یليه حىت  ا

دا من األحوال ال وهذا ال مينع إماكنية أ. ىف كثري  دة أبيات واستعام حمكة أو م ت أو  ذ ب
، ومجيع القراء یعرفون هذا. أو ما إىل ذ ريه من شعراء أور . وهذا موجود عند شكسبري و

لينو بتعصبه و أن یومهنا رید  عث خفار ال انتقاد وعيب كام    . وهو م
ىل هذا  النحو هو ذ اب شعر وأدبنا  ى  لينو ا ى قال ىف ذ والغریب أن  اته ا

ه الترصف : "األدب ىف العرص اجلاهىل ومن املشهور أن العرب القدماء من أكرث األمم شعرا هلم ف
لطيف دار ا ق رخي اآلداب العربية من " (دونوا عواطفهم وأعامهلم ومفاخرمه. العجيب و
ایة اإلتقان "ه ، ووصف ما وصلنا من شعر اجلاهلية بأن)٥١/ اجلاهلية حىت العرص األموى ىف 

د والوعيد والتأدیب  ار والتحضيض والزجر واإلغراء والو ف ة وىف هنایة التفنن من  وز وتقف
يب  انة الرت ء، وهو جيمع رقة العبارة إىل دقة اإلشارة، وم اء والوصف والر واملدح والغزل واله

شعر ). ٥٤/ املرجع السابق" (إىل رشاقة األساليب تأبط رشا والشنفرى، وخباصة وهو یعجب 
ایة اإلجعاب  ة الثاىن  ملعلقات إجعا ). ٥٨ - ٥٧ص(ما كتبه األول عن الغول، والم كام یعجب 

الف األسباب الىت تدفعه إىل اإلجعاب هبذه املعلقة أو ت ر . شدیدا مع اخ ل ذ ىف سا وقل م
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ات الىت راز املوضو ىل إ ام مع حرصه  ه   نظموا فهيا، ومعظمها بعيد عن شعر اجلاهليني بو
اص عكس ما زمع هو نفسه ىف حواره بعد ذ مب  وقد . بنحو عرشن سنة" الهالل"األش

ات قو دة صف ایة امجلال واإلتقان لفظا وعروضا: "أضاف بعد  اكن الشعر دیوان "، "وهو 
ه عوائدمه وا دوا ف اهلم أفاكر العرب وخواطرمه وعواطفهم كأنه دفرت عظمي ق عتقاداهتم وأم

رمه وهو وما قا بعد ذ عن الشعر اإلسالىم والشعر األموى مصداٌق ملا قلته ىف . إخل"... ومآ
اواه السخيفة عن الشعر العرىب، إذ حتدث عن الوصف والسخریة والقصص ورسد  ىل د الرد 

ء والتأمل ىف معاىن املوت والفقد د... وقائع املعارك والر   . إجعابه بذوهمل جرا م
ىل العكس من موقفه من األدب  لينو،  رى اكرلو  ومع هذا لكه مما قلناه ومما مل نق 

لنه ىف حواره مب  ى أ ىل العمل العرىب والعلامء العرب القداىم "الهالل"والشعر العرىب ا ىن  ، ی
تلفة  دان العلوم ا ودمه وإجنازاهتم ىف م رمغ أن العمل احلدیث قد ویؤكد أننا جيب أن ندرس 

ودمه ما اكن العمل احلدیث. َجب معظم ما اكن یقال قدميا ومن . ذ أنه لوال أولئك العلامء و
ىل القفطى صاحب  ري  ك ليه ىف كتابه من أخطاء وأسهاء، إذ " احلكامء"ذ ثناؤه ا رث  رمغ ما 

رشیة ال معدى لها عن ذ ا اإلیطاىل وهو ما ی . إن هذه ىه الطبيعة ال رشق غى أن حنىي مس
اتنا القدمية واحلدیثة  ىل الغض من آدابنا وإبدا ني رأیناه یعمل  ه انتقادا شدیدا  ليه كام انتقد

ىل الزیف والتنف  ألنف، إذ هو مشوخ قامئ  لشموخ  ري موضع  اكذبشاخما بأنفه ىف  ال بل . ج ا
اب یقول لطالبه ىف اجل ك لف حتوزون إنه ىف  مقدمة ذ ا لعمل و ممك  ه مك  امعة املرصیة إ

نيا واآلخرة م ىف هذ. ريى ا م جعيب، إذ ال یقول هذا ا لطالب املسلمني اوهو   السياق 
س إال. إال مسمل ام ل ل ا ىل س لينو مسلام بل قال ما قال  كن  ه ىف . وبطبيعة احلال مل  وك

رمجها د ة: "الرمحن بدوى ىف كتابهعبد . دراسة   ىن ىف احلضارة اإلسالم  دراسات - الرتاث اليو
رشقني ار املس هنضة املرصیة" (ك بة ا سوا أحرارا ىف الفكر) م١٩٤٠/ مك . هتم املعزت بأهنم ل

لمية هبم،  ، اكنت  ص  َ ن َجْز د العلامء النصارى، وهو ا هتمة أن أ ب اهتامه هلم هبذه ا وس
ليه اإلسالم مرارا حىت أسملفعرضو  اقضا حلریة الفكر . ا  لينو ذ م وأ ). ٩٧ - ٩٦ص(فعد 

ن ت املناقضة املزعومة دا إىل اعتناق . ىف الواقع ال أدرى أ س معناها أال أدعو أ حفریة الفكر ل
ىل اعتناق هذا املعتقد ره اآلخرن  سان یتصور أ. معتقدى، بل معناها أال أ ىل ذ أن لك إ نه 

ه ىك  ليه أن یدعو اآلخرن إىل هن ه یفرض  رى أن واج ريه أخطأ الطریق، ومن مث  احلق وأن 
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ة احلسىن لعاق ا بعد هذا الوقت بقليل . یفوزوا معه  ليب الل إیطاليا  لينو نفسه عقب اح مث إن 
دمه ىف متكني أقدام إیطاليا هناك، واكنت إ الل وسا ح ىل قد انضم إىل سلطات  یطاليا تعمل 

  . رش النرصانية ىف ت البالد كام هو معروف
لينو املسمى سوبة إىل  اجلاحظ عن القرآن: "وىف مقال  واملوجودة " حول فكرة غریبة م

ة"رمجته ىف كتاب  ىن ىف احلضارة اإلسالم رشقني- الرتاث اليو ار املس ك لعبد الرمحن "  دراسات 

ا اإلیطاىل رشق ن الراوندى أن اجلاحظ اكن یقول إن بدوى ینقل مس القرآن جسٌد جيوز " عن ا
وا ال، ومرة ح الها من "أن یُْقلَب مرة ر ت بني هذه املقا وأم ل ىف حبث طویل ومقار ، وید

ا حمققا مدققا مفصصا الشعرة  املقاالت عند هذا املفكر أو ذ من مفكرى املسلمني شار
رمجه ة، وعند من  لك یقني، والشَعْريَ رشقني وأخطاهئم ىف الرتمجة، وهو ما حيسب   ا من املس

ام لو أنه قام به ىف املبتدإ ما اكن هذا املقال أصال أو فصال دا  ا وا ىس ش ه  هل : أال وهو. ك
د  رها عنه أ ؟ وملاذا مل یذ ن ىه من كتبه ورسائ قال اجلاحظ هذه املقا فعال؟ فإن اكن قالها فأ

ن ل ا هن العميق العمل ق ري ا ك  الراوندى؟ وهل یعقل أصال أن یقول اجلاحظ الواسع العقل ا
ك  م املض ل هذا ا لتجرید التام م املوسوعى الثقافة احلارض النادرة العميق اإلميان املعتقد 

ىل هذه األسئ ال مي ابة  بوطني ىف عقوهلم أشبه؟ احلق أن اإل ى هو بعقول العوام أو ا كن ا
ات عقل اجلاحظ وقلمه َ ورة ىه من بُ ى كتبه . أن تقود أبدا إىل أن املقو املذ لقد بدأ املقال ا

ان  لغرابة، وكن رس لينو نفسه  ن الراوندى إىل اجلاحظ نعهتا  ىل لسان ا سوبة  لينو بعبارة م

لامء آخرن، حىت إذا ما مضينا ق  م عن اجلاحظ إىل  ا اجلاحظ ما ابتعد ا س ليال ىف القراءة 

، وحىت إذا ما بلغنا هنایة املقال اكن اجلاحظ  نا لنكون هنا لوال ت املقا املعزوة  ا أننا ما  وس
رات الىت وراء الشمس عنا؟    قد ابتعد ابتعاد ا

 
  
  
  
  
  



 

                                                               108 

   شارل بيال- ٤
رشق فرىس و سنة ) Charles Pellat( شارل بيال اش  ر، ىف اجلزام١٩١٤مس و

ىل ث حصل  ا من الزمن مث فرسا ح ه رد ى درس ف ر واملغرب األقىص، ا  بني اجلزا
و ىف اآلداب ىل دكتوراه ا لغة العربية، مث  رس األجرجياسيون ىف ا امعة  وصار . من 

اد إىل ش، وبعدها  دة وظائف تعلميية، أستاذا  مدرسا ىف مر ث صار، بعد تقلب ىف  رس ح
راساتىف  را لهذا معهد ا ة، مث أصبح مد كام انتخب عضوا ىف أاكدميية النقوش . املعهد اإلسالم

 .واآلداب امجلي
شئة" حول اجلاحظ، ومهنا وتدور معظم أعامل بيال  الوسط العلمى ىف البرصة وت

 والنرصانية اجلاحظ، واإلمامة ىف مذهب اجلاحظ، واجلاحظ ومذهب اخلوارج، واجلاحظ والهند،
رسا "ىف نظر اجلاحظ لعربية  احظ، سواء  ل رشها  ة من الرسائل الىت  انب مجمو ، إىل 

ر" ه"و" الرتبيع والتدو ش ل " رسا ىف نفى ال الء"أو مرتمجة إىل الفرسية م ومن ". كتاب الب
جلاحظ  لغة واألدب العربيان"كتبه األخرى الىت ال تتعلق  لغة العربية احلية"و" ا ل إىل "و" ا مد

لغة العربية احلدی  ات ىف العامل العرىب"و" ثةا ن سهل األندلىس"و" املوسو ، )لعربية" (دیوان ا
ة"نصوص عربية"و ىل مجمو ة والفارسية  ، وهو كتاب حيتوى  نية والالتي من النصوص اليو

ألصابع إىل لعد  لغة الربریة وكتب أحبا . انب النصوص العربية املتعلقة  كذ اهمت بيال 
لطالب العرب واملسلمني . حولها بري من الرسائل اجلامعية  دد  ىل  وبطبيعة احلال قد أرشف 

  . واألوربيني كام یفعل األساتذة اجلامعيون ىف لك ماكن
ه رمجه إىل"أصا اجلاحظ: "ویقول بيال ىف ُكتَ ى   العربية محمد عزز احلباىب، إن ، ا

د هيمت هبا، وإن خمطوطات كتبه قلي مما یدل  ىل كتب اجلاحظ ورشب ومل یعد أ هر قد ألك  ا
م به بني العرب ىف القرون الوسطى اكن ضئيال ه ن  هبذا احلمك، . ىل أن  وال أدرى من أ

اب واجلاحظ طوال القرون املتتالية وىف لك أحناء العامل ا ك شغل العلامء وا زال  إلسالىم اكن وال 
دثون عنه وعن كتبه  ت عتقاد والرأى واألدب، ف اهتم ىف  هتم وتو الف ألوان كتا ىل اخ
ام اكن موضوعها، وحيللون فكره  مه ىف كتهبم ورسائلهم  شهدون  ني معجبني، وس ماد

  .وأسلوبه حتليال



 

                                                               109 

لغة العربيةرخي "وىف اجلزء الثاىن من كتاب  ام " آداب ا ب، وهو مطبوع  حملمد د
ري طویل إذ ال یبلغ ١٩٠٠ ة اكم من كتاب  احظ ىف صف ل رمجة  ة أىت فهيا ٢٥٠م،   صف

ن  م ا الل ذ  را بعض مؤلفاته، وموردا ىف  ه عن ذ األدیب العظمي ذ غى معرف بأمه ما ی
نياالعميد ىف أن كتب اجلاحظ تعمل العقل أوال و  لغة "وىف  اجلزء الثاىن من . األدب  رخي آداب ا

دیث مفصل عنه ىف موضعني" العربية احظ وأمل : أیضا جلر زیدان  ل ه  رمج ف األول 
ه أسلوبه  لل ف ر أشهر كتبه، والثاىن  اته وخشصيته وآرائه وأفاكره وذ خلطوط العریضة من ح

دا دا مف ام . حتليال ج لسندوىب، وهو حبث حتليىل " أدب اجلاحظ"اب م صدر كت١٩٣١وىف 

ه وبيان خصائصه وممزياته ووصف ملصنفاته وعرض  لمه وفلسف ل وسريته وأدبه و اة الر ىف ح
روه عن اجلاحظ . لنوادره وفاكهاته َريه إىل كثري مما ذ وقد سبق السندوىب شارل بيال و

ا ات تتلو صف انب كثري مما مل یتطرقوا وخشصيته وأدبه وعق وفكره وأسلوبه ىف صف ت إىل 
ام . إليه بريا بعنوان ١٩٣٧وىف  ىل كتا  رد  رش محمد  ه " أمراء البيان"م  بريا م ه قسام  رس ف

لل خشصيته وأسلوبه ما مبن . ىل اجلاحظ وكتبه وأدبه وفكره و ىل اه رد  هيك مبحمد  و
ب عنه   .ك

ى معنا اآلن  يب ا ك والعجيب أن شارل بيال قد رجع عن هذا احلمك بعد قليل ىف ا
فقال إن أهل احلمك ىف عرصه رأوا نرثه أشد وقعا من  الشعر، كام أن النقاد مل یبخسوه حقه بل 

ادة املعىن لفظ وإ ده، وإن القدماء . رضبوا به املثل ىف إتقان ا سيج و وزاد فقال إن أسلوبه 
ایة اإلجعاب، وخباصة أنه اكن قریبا من الشعرأجعبوا ه .  به  رة أخرى ىف آخر كت اد بيال  مث 

رامة لنىب ىف وطنه م فضال عن اإلجعاب بني العرب، إذ ال  اله وهو . فقال إن اجلاحظ مل حيظ 
ذ كن  تالم ح ومل  وده أدراج الر د یباىل به، وقد ذهبت  كن أ ، ما یعىن أن اجلاحظ مل 

رخينا األدىب الطویل ىل مدى  ض ما نعرفه ورأیناه  ىل نق اقض بيال مع نفسه . وذ  وهكذا ی
  !ىل هذا النحو الغریب

ا عن " أصا اجلاحظ"ومما قا شارل بيال ىف  كن یعرف ش دا مل  رسا الرتبيع "أن أ
ر رشق الهو " والتدو ن املس رشها فان فلو ل أن ی . لندى ىف أول القرن العرشنب أن هيمت هبا ق

ر العاىل كام ىف  دیث اإلجعاب والتقد اب  ك قال بيال هذا رمغ أن القدماء حتدثوا عن هذا ا
رن" الب الوز دى، و" م ء"لتوح لقاىض " شوار احملارضة"لياقوت امحلوى، و" معجم األد
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ال ف بيال بدعواه ت بل أردفها بدعوى ثق. التنو م ك  أخرى ىه أن هذه الرسا مث مل 
د طویل وكد ال یتومهه القارئ، مع أن الساىس  ظلت لغزا من األلغاز إىل أن بلغ مراده مهنا بعد 
ن، الىت ال أظهنا اكنت  ني أو ثالث من طبعة فلو قد طبعها ىف أوائل القرن العرشن بعد سن

رشة ىف البالد العربية كون م  السندوىب ت الرسا كذ وصف. معروفة فضال عن أن 
اللها جو  ال  لك ىشء فهيا، وخصص لها نبذة ىف كتابه عن أدب اجلاحظ  وصف العارف 
َِملَ قميهتا  غى و دا ورازها كام ی لهيا حمك من قرأها ج أعطتنا موضوعها وزبدة ما فهيا وحمك 

ا عن اجلاحظ بنحو مخس وعرشن س . وأمهيهتا ب بيال ش ك ل أن  رشها ىف لك ذ ق ني  نة 
  . م١٩٥٥دمشق سنة 

ىل رد  ى صدر سنة "أمراء البيان: "وىف كتاب محمد  م، فصل اكمل عن ١٩٣٧، ا
رسا  ري اهمت فهيا  ك ا ا ى اكت لفاكهة واملزاح والهزل  ات طوی  الرتبيع "اجلاحظ یضم صف

ر ما شدیدا وفصل القول فهيا تفصيال" والتدو ف جيرؤ شارل. اه اكر لك ت فك ىل إ  بيال 
ا إىل أن أرسلته العنایة اإللهية  كن یعمل عن ت الرسا ش دا مل  احلقائق الساطعة فزيمع أن أ
شجع  ه  ربة والقاممة؟ بل بأى و ه حتت طبقات األ ى اكنت مطمورة ف ا من الرن ا فأخر

مات العلامء زي من اه شغل أى  كن  ء والنقاد وادعى أن اجلاحظ نفسه مل  اب واألد ك  وا
كتور شوىق ضيف عن  اد إليه قدره واعتباره؟ كذ كتب ا طوال قرون إىل أن أىت هو وأ

ه " الفن ومذاهبه ىف النرث العرىب: "اجلاحظ ىف كتابه لل ف اته و ه ح ا طویال تناول ف فضال ضاف
م عن مؤلفاته، مث و  اجل ا ه و لص سامت أسلوبه وف قف وقفة مطو إزاء خشصيته واست

ر" كذیبا". رسا الرتبيع والتدو كذب مزامع بيال  ربى قد سبق . وهذا لكه  ق  ملثل فإن شف و
ر"بيال إىل احلدیث عن  هتمك اجلاحظ من كتابه" رسا الرتبيع والتدو : ىف الفصل اخلاص 

ام " اجلاحظ معمل العقل والقلب" ن هذه ١٩٤٨الصادر  اص  ه  الرسا فعرضها م، فوقف بو
ري قلي شهادات  للها وأورد مهنا اس   .  وفَالها و

اب یصفون اجلاحظ بأنه  ك ور إن ا ه املذ " معمل العقل واألدب"كذ یقول بيال ىف كت
ر األدیب اخلطري، . دون أن حيققوا معىن ت العبارة ن العميد الوز لكمة ىه ال والواقع أن هذه ا

ل إىل أن وصلنا ىف وقد تناقلهتا كتب األ ىل الر رب العصور مقرن بصدقها ودقة انطباقها  دب 
اب  ك ق حسن السندوىب  ني"العرص احلدیث إىل حتق انب "البيان والتب ى محل إىل  ، ا
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ه السندوىب مبقدمة ال أروع وال أبدع ىف  ت ى اف مس صاحهبا، وا عنوانه ت العبارة ممهورة 

لمه ل و ل صدور كتابهحتليل عقل الر ه األدىب، واكن ذ ق . بأعوام" أدب اجلاحظ: " وف
ربى ق  ه عقل اجلاحظ "اجلاحظ معمل العقل والقلب: "وم ىف ذ كتاب شف لل ف ى  ، ا

ى هو  ىك الواعى ولغته املمتزية وأسلوبه ا ه العميقة ونقده ا وجتاربه العلمية وأدبه البدیع وفلسف
ليل ده ىف الت ر واجلدالسيج و إىل آخر ما ألفه كتاب العرب ىف عرص ...  والتعليل والتصو

نوع ه وفكره األجعب، وهو كثري وم ل العجيب وف وإذا نظر ىف كتاىب السندوىب . حول هذا الر
ا  ابة عنه وجتلية م ك يف توجه قمل لك مهنام ىف درس اجلاحظ وا ال فسرنى  ربى م ق  وشف

لامء العرب خشصيته واجلوالن ىف أ ني ظن أن  عامق عبقریته وسنلمس مك اكن شارل بيال خسيفا 
ءمه وشعراءمه ومفكرهيم وكتاهبم ودارسهيم ىف ت البضعة عرش قر اكنوا جيهلون  وفالسفهتم وأد
ا حنن العرب  اء هو األجعمى فَعرفَ نيا، إىل أن  معىن أن كتب اجلاحظ تعمل العقل أوال، واألدب 

  ! مل كتب اجلاحظ العمل واألدبيف تُعَ 
مه هذا أال یظنوا به ق التواضع طبعا، . والغریب أن شارل بيال یدعو من یقرأون 

سمع به ىف األولني وال ىف اآلخرن ىل تواضع مل  مه هذا یدل  سان . ف ملناسبة فإن اإل و
رشقنيموسو"عبد الرمحن بدوى ىف . ليخرج من املادة الىت خصصها لبيال د بأنه من " ة املس

ة العلمية وسط اول من : الناح ري معيق ف ی ه ىف معومه  ك د، وعنده استقصاء،  مف
ات ليه خيلو من الغنب واإلحجاف، فهو فعال ف كتبه عن اجلاحظ . وحمك د. موضو بدوى 

ا ب رید إهيام وسط القامة والقمية رمغ تصاحياته عن إجنازاته اجلاحظية الىت  س لها رضیبم . أهنا ل
به بـ رة"ومما هول به املهولون أیضا ىف أمره تلق اك ب " صانع ا ات األوىل من كت اء ىف الصف كام 

امعى إال وخيرج من حتت یده ". شارل بيال: "محمد اجلویىل ك، إذ ما من أستاذ  وهو لقب مض
كتوراه ىل ا كن ذوى فهذا مما هو معلوم من األستذة اجل. عرشات احلاصلني  لرضورة،  امعية 

ستحق  ى  ده ا ى فعل هذا أو هو و ده ا ریدون إهيام القراء بأن شارل بيال هو و الغرض 
سميه هبذا سان بعينه دون العاملني إنه . أن  ؟ فهذا "خشص یألك ورشب"أیصّح أن نقول عن إ

ل هذا   . م
راسا ه هذا أن بيال قد حرر ا دوىل ىف كت ت العربية من املركزیة األوربية، ومما كتبه ا

شارون ىف  دراسهتا مه أیضا ىل القهقهة، إذ معناه . فصار أوالد العرب  وهو زمع خسيف ویبعث 
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ىل  ل أن هيل  الها ق رخيها ور كونوا یدرسون حضارة أمهتم وثقافهتا وآداهبا و أن أوالد العرب مل 
ىل املبعوثني العرب إىل كون شارل بيال ورشف  د فقط من .  فرساا س سوى وا إن بيال ل

ىل املبعوثني العرب  رشفون  ن اكنوا وما زالوا  ري الفرسيني ا رشقني الفرسيني و املس
ل هذه اجلامعات األوربية هناك اجلامعات العربية . واملسلمني إىل اجلامعات األوربية وق

ة، وفهيا یدرس الطالب العرب واملسلمون د  قد خرج من حتت یدیه عرشات والعب. واإلسالم
ن  كن من آالف، األساتذة العرب واملسلمني ا ات، إن مل  د من م رة، وما أ إال وا اك ا

كتوراه من أبناء العرب واملسلمني ىل دارىس ا اليا  فال داعى بل ال معىن إذن لهذه . رشفون 
اص، وخبا ة ىف التحمس لشخص من األش طق ات الالم شن صة أن األساتذة الغربيني یعملون ال

لفكر  امعات بالدمه بصبغة التبعية  ىل صبغ عقول ونفوس املبتعثني إىل  ىل آخر  ىل حنو أو 
ة ة واإلسالم   . الغرىب وسلخهم عن ثقافهتم القوم

ذون أنه مل یفكر یوما ىف إدانة  ليه اآل ذ  ى أ ا عن بيال، ا دوىل ذ دفا وقد قال ا
ا أخسف وأتفه من هذا .  الفرىس لبالد املغرب العرىب وجرامئه الوحشية هناكستعامر أرأیمت دفا

شتغل  ىل حسق العرب واملسلمني، واكن  د فرسا  سا لعكس من ذ اكن  فاع؟ إن بيال  ا
راهتا ىك یقف العرب املسلمون . ىف خما ایة لفرسا بني العرب ىف الشامل األفریقى  كام اشتغل 

ر، وال أظن  ل ذ اشتغل ضابطا ىف اجلزا ستعامر الفرىس لبالدمه ضد أملانيا، وق هناك مع 

ن اكنت بالده حتتل بالدمه وتزنل هبم صنوف  ریني ا ىل أكتاف اجلزا ربت  ذ الضابط اكن 
سمى ر  ل مهنم اآلالف املؤلفة حىت صارت اجلزا رواهتم وتق ليون ب امل : الویل والثبور وتغتصب 

ر . شهيد لهيم بالدمه ىف إخضاع اجلزا ن اعمتدت  والربكة ىف الضباط واجلنود الفرسيني ا
دا مهنم ن اكن بيال وا ریني وا جلزا ل    . والتنك

ه أن  ى بني أیدینا ما یفهم م اب ا ك ال أیضا قو ىف ا ومما أقف إزاءه مما یتعلق ب
امسا ضد أمة الفرس لكهم اكنوا بعد اإلسالم یدین هتم القدمية رسا وأهنم اكنوا طابورا  ون بد

ول. املسلمني ري مق م غریب  كن تغطى . وهذا  كن الشعوبية مل  نعم لقد اكن هناك شعوبيون، 
تلفة لقد . الفرس مجيعا وال اكن الشعوبيون فرسا فقط بل اكن هناك شعوبيون آخرون من األمم ا

الفهم ىف اكن الفرس بعامة أمة مسلمة ن هللا رمغ اخ متسك بد ، بل مه حىت اآلن أمة مسلمة 
هنم عن أهل السنة كن لكها زندقة بل اكن . اجتاه تد دا، ومل  كن لكها لو وا كام أن الشعوبية مل 
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ئه لإلسالم، فاكن یتوقع أن یعاَمل  سواء ىف ان لغنب ألنه اكلعرب سواء  شعر فقط  هناك من 

ىل قدم  ه اكلعرىب  ك لغضب،  كن كذ دامئا، فآمله ذ وأطلق لسانه  كن الواقع مل  املساواة، 
ىل العرب . ظل مسلام ممتساك بدینه ل عنه إنه شعوىب حيمل  ى ق شار، ا ا  وعند أیضا 

د األعراب  ليه وحيقر من شأنه أ لكمة سوء لو مل یعتد  ميسهم  ني أنه ما اكن  قص مهنم ىف  وی
ىل نظم الشعر ىف جملس  كون العجم قادرن  تة ونفى أن  د العرب، إذ أبدى حنوه عنجهية مق أ

ار العرىب الىت أهني فهيا لريد  جته أن استأذن الشاعُر الفارىس صاحَب ا اكلعرب، مما اكن من ن
ة ما سكت. ىل هذا التحقري، فأذن  نته الثنویة الوث كره العرب ویؤمن بد شار   رب فلو اكن 

ىل ما قال ت  ىل األعراب ال العرب. الب شار  ومعروف أن القرآن قد أصىل . ولقد اكن جهوم 
سوء ه مل ميس العرب  ك ر تعنيفه،    . األعراب 

ه احلمل  امة اكن مكروها عند العرب لعدم مالءم ملثل زمع بيال أن الهزل بصفة  و
ع لك املسلمني بأن اله ري موضعه والوقار، وأن اجلاحظ مل یق لام أن اجلد ىف  زل ىف موضعه محمود م

اىئ، وأن الشعر . مذموم ذ القدمي هو شعر ه لقد فات شارل بيال أن كثريا من الشعر العرىب م
راد من ورائه إحضاك السامعني من  لخصم  ر هزىل  ه هو تصو ري قليل م انب  اىئ ىف  اله

اش بني اجلاهلية وا. املهجو ائه الهازل وعند شاعر خمرضم  إلسالم  هو احلطيئة اكن ميسخ هب
رید وعند شعراء املربد ىف العرص األموى، واكن  لك مهنم جيعل من خصمه . من ال یعطونه ما 

رشیة ز  شار، وعند أبو الشمقمق، وعند أبو دالمة، وعند . ومن قوم خصمه  وعند 
ن س، وعند أبو الرقعمق، وعند ا ن إ ن سكرة، مطيع  ىب، وعند ا  الروىم، وعند املت

ن حرب ن سودون، وعند ا ن جحاج، وعند ا ینا . وهمل جرا... وعند ا ات النرث  وىف إبدا
ار أىب نواس" ال، و" أخ اىن"ألىب هفان م ار امحلقى واملغفلني"ألىب الفرج األصفهاىن، و" األ " أخ

ن اجلوزى، و ارمه ونوادر "ن زیدون، وال" الرسا الهزلية"ال ليني وأخ ت الطف ل وحاك التطف
  ...لحرصى" مجع اجلواهر ىف امللح والنوادر"لخطيب البغدادى، و" م وأشعارمه

ك النىب من أالعيهبم ض خرج أبو "مفثال . واكن من بني حصابة رسول هللا من هيزلون ف

ل وفاِة رسوِل ِهللا  نُ   ومعهبُْرصَى ٕاىل  جتارةٍ ىف بعامٍ  ملسو هيلع هللا ىلصكٍر الصدیُق ق ُن معٍرو األنصارى  نَُع

، وهام ممن شهِدا بدًرا مع رسوِل ِهللا  َ ُن حرم ىل الّزاِد، ملسو هيلع هللا ىلصوُسلَْيطُ   َ ُن حرم ، واكن ُسلَْيطُ 
نُ  واكن ا فقال لُسلَيطٍ نَُع ً كرٍ : قال. أطِعْمىن: ُن معٍرو َمّزا نُ  فقال. ال أُطِعُمك حّىت یأىت أبو   نَُع
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نُ  مفروا بقوٍم، فقال. ألغيظنك: لُسلَيطٍ إنه عبٌد  : قال. نعم: شرتون مىن عبًدا ىل؟ قالوا: هلم نَُع
ُن معه. لسُت بعبدٍ : مك وهو قائلٌ . مٌ  شرتوه. أ ا ركمتوه فال  مك هذا  وال  فإن اكن إذا قال 

ىل عبدى شرتیه : قالوا. تُفسدوا  ِ ال بل  اؤوه  فاشَرتْوه. وال ننُظْر ىف قو ه بعِرش قالئَص، مث  م
نع مهنم، فوضعوا ىف ُعنِقه ِعاممًة، ذوه، فام هتزُأ، ولسُت بعبِده: فقال هلم ليأ قد : فقالوا. إنه 

ك َربَ رب  سمعوا. أ رب. َمه ومل  َربه، فاتبَع القوَم فأ ربوه  كٍر الصدیُق، فأ أنه  مهجفاء أبو 

ذ ُسلَْيًطا مهنم لهيم القالئَص وأ ىل. ميَزُح، ورد  ربوه ملسو هيلع هللا ىلصالنىب  فلّما قِدموا  ِك من اخلربَ  ٔ ، فض

ٔحصابُه ملسو هيلع هللا ىلصذ رسوُل ِهللا  دم ". السالُم حوًال أو أكرثَ  لهيم و ىل  كذ فاحلدیث التاىل یدل 

ك لض ًاك،: "حترجي اإلسالم  ابِة ّحض ٌل من الص ُ ِ اكن ر َ لرسوِل ا  ما: فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص فُذِكَر ذ

ُل اجلنَة وهويَْعَجبون ُ ُك  ؟ إنُه ليد َ اَدحون  ملسو هيلع هللا ىلصاكن أحصاُب النىب : "وىف احلدیث". یض أى (ی
الَ  )یتقاذفون لعبا وحضاك ليه السالم ميازح ". لِبطيِخ، فإذا اكنت احلقائُق اكنوا مه الر واكن هو 

ًال أىت النىب "ففى احلدیث أن : أحصابه ُ لْىنرسولَ  : فقال ملسو هيلع هللا ىلصَر ّ : ملسو هيلع هللا ىلصفقال النىب .  ِهللا، اْمحِ  ٕا

ِ  ىل اِملوك َ ِ : قال. قةٍ  َو َ ُ  لوه: ملسو هيلع هللا ىلصالنّاقِة؟ فقال النىب  وما أصنَُع بَو ِ َ ". النوُق؟ ٕاّال  إالِبلَ  ت
ه َُ  جعوًزا امرٔةً  "ٔن  ٔيضا وف لَىن اجلنة: اءتُْه تقوُل  ِ : فقال لَها َ. رسوَل ِهللا، ادع َهللا ىل أْن یُْد

لُها جعوزٌ  زَجعِت .  أم فالٍن، ِإن اجلنَة ال ید َل اجلنةَ  وا فلام . املرأُة وكَْت ظنا مهنا أهنا لن تد
َ مهنا ِ ِشُهئا رأى ذ َل اجلنَة جعوًزا بل یُ ُ لُها  بَني لها غرَضُه أن العجوَز لَْن تد د لقًا آخَر، ف ُهللا 

كًرا لهيا قوَل ِهللا تعاىل. شابًة  شاًء : وتَال  ُهن ِإ َشْأ ّ أَ ًْاكًرافََجَعلْناُهن * ِإ ً  * أ ً  ُعُر ْرا   ."أَ
د قو ِ دا ىف  ِ اهتم لكها  جعلوا ح ليه السالم حيث أحصابه أال یُْفِرطوا ف : ومن أقوا 

ة" ة وسا متثل ىف احلوار ". سا ا من النار جعٌب من العجب  دیِث آخِر أهِل النار خرو وىف 
ل ى یدور بني هللا وبني ذ الر رمحتِه إذا فَرغَ هللاُ : "ا  من القضاِء بني العباِد وأراَد أْن ُخيِرَج 

كَة أْن ُخيِرُجوا من أهلِ  َمْن أراَد من ًا ِممْن یقوُل  النارِ  النّار، أَمَر املال ِ ش ُرشُك  َمْن اكن ال 
َ إال ُهللا، ىل ال إ ِر السجوِد، وحرَم ُهللا  ُخِرُجوهنْم ویعِرفُوهنْم بآ َر السجوِد،  النارِ  ف أْن تأَلك آ
َخرُجوَن من ُُت  النارِ  ف َ تن وَن  ُ َن لهيم ماُء احلياِة، ف َُصب  ُِحُشوا، ف احلبُة ىف ِمحيِل  وقِد اْم

ٌل بني اجلنِة والناِر، وهوَ   النارِ  أهلِ  آِخُر  السْيِل، ُمث یَفُرُغ ُهللا من القضاِء بني العباد، ویْبقَى ر
َلَ ُدخوًال اجل  ِه ِق ِ ًال بو ِ قولُ  نَة، ُمق ى عنِ : النار، ف ِ َِىن ِرُحيها،   رب، اِرصْف و الناِر، فقْد قش
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قولُ . وأحَرقَِىن َذاكُؤها َْت إنْ : ف قولُ  هل َعَس ؟ ف َ َري ذ سأَل  َ ِبَك أْن  . ال وِعزتِكَ : فُِعَل ذ
َِرصُف  ثاٍق، ف شاُء من عهٍد وم ُعِطى َهللا ما  ُه عنِ ف َ ىل اجلنِة، . النارِ  ُهللا و َل بِه  ِ ق فإذا أُ

ِب اجلنةِ !  رب : سُكَت، ُمث قال ورأَى َهبْجَهتا سكََت ما شاَء ُهللا أنْ  قوُل هللاُ . قدْمىن عنَد   :ف
نَت  ى  ّ َري ا سأَل  َس قْد أعطْيَت العهَد واِمليثاَق أال  قولُ  أل و: سألَْت؟ ف ُن أْشقَى  رب، ال أ

قولُ . لِْقكَ  َْت : ف قولُ  مفا َعَس َريُه؟ ف سأَل  َ أال  َري  ال وِعزتَِك، ال: إْن أعطيُتَك ذ  َ ُ أسأ
 َ قدُمهُ . ذ ثاٍق، ف ُعِطى ربُه ما شاَء من عهٍد وِم َهبا فرأَى زهَرْهتا وما  ف ِب اجلنِة، فإذا بلََغ  إىل 

ِة والرسورِ  فهيا من قولُ النْرضَ َسُكَت، ف َسُكُت ما شاَء ُهللا أْن  لِْىن اجلنةَ  :، ف قوُل .  رب، أد ف
َن آَدمَ : هللاُ  َك  ا َْدَركَ  ما! وْحيَ ى ُأعِطيَت؟ ! أ ّ َري ا سأَل  َس قْد أعطْيَت العهَد واِمليثاَق أال  أل

قولُ  لِْقكَ : ف ُك هللاُ .  رب ال جتعلِْىن أْشقَى  َ َض ْهُ  ف قولُ ِم ُ ىف ُدخوِل اجلنِة، ف : ، ُمث یأَذُن 
ِيُتُه قال ُهللا تعاىل .تََمن  تَمىن حىت إذا انقطَعْت أم ََل یَُذكُرُه ربُه، حىت إذا . كَذا وكَذا ِزْد من: ف أق

ل  هتَْت بِه األماِىن قال ُهللا عز و ُ مَعهُ : ا ُ ، وِم َ   ".َ ذ
شه ت الىت اس رة املعارف "بـ" اجلد والهزل"د هبا شارل بيال ىف مادة أما اآل دا

ة ل قو تعاىل" اإلسالم ىل م دا  ك اع لض راهة اإلسالم  فلْيضحكوا قليال ولْيبكوا : "ىل 

كسبون امدا " كثريا جزاء مبا اكنوا  اهال؟ ال أظن(فقد أخطأ  ىف فهمها، إذ املقصود هو ) أو 
إل ك بإطالقحضك املنافقني اسهتزاء  س الض كرمي، ول أى أهنم إذا . سالم ورسو وكتابه ا

سبة لآلخرة تعد ىف الواقع  ل نيا  اكنوا یضحكون اآلن اسهتزاء ونفاقا فهو حضك قليل ألن احلياة ا
ر اجلحمي ني یعذبون ىف  صل  اكء طویل وعویل م ه ىف احلياة اآلخرة  . الىشء، ولسوف یعق

لرسول وبتعالمي اإلسالموالسياق هو سياق احلدی لو و . ث عن املنافقني وحضكهم اسهتزاء 
الف رسول هللا ورهوا أن جياهدوا بأمواهلم : "وهذا هو النص اكمال لفون مبقعدمه  فرح ا

ل هللا، وقالوا من أشد حرا لو اكنوا یفقهون : قل. ال تنفروا ىف احلر: وأنفسهم ىف س * ر 
كسبونفليضحكوا قليال ولي  كسبون"وعبارة ". بكوا كثريا مبا اكنوا  متت هبا " مبا اكنوا  الىت اخ

سبوه من نفاق وكفر وختلف عن  اجلهاد  ب ما  س ور هو  ىل أن اجلزاء املذ رية تدل  اآلیة األ
ك ب الض س ن ال  فاع عن ا  . وعن ا

ك  ليه السالم ميزح مع أصدقائه ویض ن وقد اكن الرسول  دیث عباس  كام ىف 

ابِة رأى النىب "مرداس السلمى  ، وعن "أحضَك ُهللا ِسنك: ، فقالكیض ملسو هيلع هللا ىلصأن بعَض الص
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شة لُ  ملسو هيلع هللا ىلصإْن اكن رسوُل ِهللا : "ا ِّ ُك  مث صامئٌ  وهو سائِه بعَض  لَُيق َ ن "یض ریدة  ، وعن 

ب األسلمى ُك  ما ٔكرثَ  ملسو هيلع هللا ىلصاكن النىب : "احلص َُرى أو تبد یض ِعيَُتهإال حىت  وىف احلدیث ". َو ُر

ُك  وهو يومٍ  ذاَت  خرجَ  ملسو هيلع هللا ىلصأن النىب "أیضا  ُرسنِ : وهَو یقولُ  یض ِإن َمَع  .لْن یغلَب ُعٌرس 

ا ُْرسً قَظ عنَد فقال ملسو هيلع هللا ىلصأ رسوُل ِهللا " :وعن أم حرام". الُْعْرسِ  ُك  وهو فاس َ : قالت. یض
ركَبوَن هذا البحَر :  رسوَل ِهللا، بأىب أنَت وأمى ما أَحضكَك؟ قال: قُلُْت  رأَیُْت قوًما ِمن أمىت 

ىل اَألرسةِ  قَظ وهو. اكمللوِك  م فاس ُك  مث  َ َْل ذ: قالت .یض اْدُع : قُلُْت . فسأَلُْته، فقال ىل ِم
ُسّمى"و".  ِمن األولنيَ أنِت : قال. َهللا أْن جيَعلَىن مهنم ٌل   حامًرا، واكن: عبُد ِهللا ویلقُب : اكن ر

ُك  ِ ِ وسملَ  یُْض ليِه وآ َام املُْسِلُمونَ ". "رسوَل ِهللا صّىل ُهللا  ْ ْأُمهْ إّال  ب َ ىف َصالِة الفَْجِر لَْم یَْف

 ِ ِهيم و ِسْرتَ  كََشَف  ملسو هيلع هللا ىلصَرسوُل ا ََظَر إ َِشَة، فَ ا َسمَ ُحْجَرِة  َ ُك، ُمهْ ُصُفوٌف، فَ َ َكََص أَبُو  یَْض و
َْيِه ِليَِصَل  ىل َعِق ُ عْنه  ُرِیُد اخلُُروَج، وَمه املُْسِلُموَن أَنْ  َْكٍر َرِىض ا َتُِنوا  الصف، فََظن أنُه  یَْف

ِهيم ْم، فأشاَر إ ، فأْر: ىف َصالِهتِ َُمكْ َ اليَومِ السْرتَ و  أَتِموا َصال ن ."تُُوىف ِمن آِخِر ذ س   وعن أ

لُقًا، النّاِس  ْحَسنِ  ِمن ملسو هيلع هللا ىلصَرسوُل ِهللا  اكنَ : "ما ْٔرَسلَِىن يَْوًما ُ ٍة، فَُقلُت  ف َ ا ِ ال : "ِل وا

َوُمهْ  ِصْبيانٍ  ىل ُمر  حّىت  فََخَرْجُت  ،ملسو هيلع هللا ىلصأََمَرِىن به نَِىب ِهللا  ، وىف نَْفِىس أَْن أَْذَهَب لِام"أَْذَهُب 

ََض  قدْ  ملسو هيلع هللا ىلصیَلَْعُبوَن ىف السوِق، فَِإذا َرسوُل ِهللا  ََظْرُت إلَْيِه َوهو: ِمن َوراِىئ، قالَ بقَفاى  قَ  فَ
ُك، فَقالَ  َ ُْث أََمْرتَُك؟ قالَ : یَْض ُْس، أََذَهْبَت َح َ ِ : قُلُت :  ُأن وعن ". نََعْم، أَ أَْذَهُب  َرسوَل ا

شة أم امل نيا اريةٌ  ىف َسفٍَر، ملسو هيلع هللا ىلصاكنت مع رسوِل ِهللا "أهنا  ؤم لِ  مل: قالت [وىه  لحَم، ومل  ْمحِ ا
َقَدموا[تَقَدموا، : ، فقال ألحصاِبه]أَبُْدنْ  َىلّ : قال ، مث]ف ْ ىل ِر ُه  ْق ُه، فَسبَ ، تَعاَىل أُساِبْقِك، فسابق

َ : بعُد، خرجُت معه ىف سفٍر، فقال ألحصاِبه فلام اكن ى : قَدموا، مث قالت ُت ا تَعاَىل أُساِبْقِك، وَِس
لحَم،  لُْت ا ىل هذه احلاِل؟ : فقلُت  ،]وبَُدنُْت [اكن، وقد َمحَ يف أَساِبُقَك  رسوَل ِهللا وأ 

ُه، فسبقىن، فـ. لَتَْفَعِلن : فقال ُك، و جعل(فسابق ِ السْبقةِ : قال) یض ْ ن ". هذه بتِ س  وعن أ
َْجًرا، فَاكَن معها، "أن  ما َْنيٍ ِخ َة، فَقالَ  ُأم ُسلَْميٍ اَختَذْت یَوَم ُح َ  َرسوَل ِهللا، : فََرآها أَبُو َطلْ

َْجر هِذه ُأم ُسلَْميٍ  إْن َد ِمىن . اَختْذتُه :قالَْت  اِخلْنَجُر؟ هذا ما: ملسو هيلع هللا ىلصفَقاَل لَها َرسوُل ِهللا . معها ِخ

ٌد ِمَن املُْرشِِكَني بَقَْرُت به َ ُك  ملسو هيلع هللا ىلصفََجَعَل َرسوُل ِهللا . بَْطنَهُ  أَ َ ني أن ". یَْض وعن أم سلمة أم املؤم
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ىت" زلت ىف ب ُك  ملسو هيلع هللا ىلص، فسمعُت رسوَل ِهللا توبَة أىب لُبابَة  ما یُضحُكك  : لُت ىف السَحر، فق یض
ىل أىب لُبابةَ : رسوَل ِهللا؟ قال ب  ن أىب وقاص". تِ ُ عنُه  استأذنَ " :وعن سعد  معُر رىض ا

لَْت ملسو هيلع هللا ىلصىل النىب  َل معُر  ، وعنَدُه َجواٍر قد  ، فد ادْرَن فَذَهْنبَ ، ف ُ َ ىل َصْوتِِه، فأِذَن  أصواُهتُن 

ِ  ورسولُ  ُك، فقاَل معُر  ملسو هيلع هللا ىلصا َ ُ عنهُ یض ، بأىب أنَت :  رىض ا ِ ُ سنَك  رسوَل ا أَحضَك ا
درنَ : قالَ  .وأمى ن عندى، فلّما ِمسعَن ِحسَك  ْبُت جلَواٍر  شةُ ". "فَذَهْنبَ  قد َجعِ ا : قالَت 

اِلسٌة، فُقلُت لَها" ُت َزمعَة  ى : فقالت.  ُلكى:َصنعُت حررًة، وِعندى سوَدُة ب . وال آلكُ ال أشَهت
لطخن : فقلُت  ن أو َألُ ِك  لتأُلكِ َ َىل. و ليِه و ِ صّىل ا  َك رسوُل ا ِ ها، فض َ ِ  فلطخُت و ِ آ

ى، ورسولُ  َذْت مهنا فلطَخت و َهنا، فأ ىن وب ِ وسملَ  وسَمل َوهَو ب ِ ىل آ ليِه و ِ صّىل ا   ا
ُك  َ قوُل   ًال خيرجون من الناِر ر ". "یض قولُ ): ربه(ف ًريا قط؟ ف َري أىن : هل معلَت  ال 

ى ِ كحِل فاذهبوا ىب ىف  إذا أ: أمرُت و َل ا نُت م لناِر مث اطحنوىن حىت إذا  ِمت فأحِرقوىن 
َىل رب العاملني أبًدا. البحِر فاذُروىن ىف الرحيِ  ل  .فوِهللا ال یقدُر  لَِم فعلَت : فقال ُهللا عز و
ِك ؟ قال ِمن خماف قولُ : قال. ذ ل  ف َ : ُهللا عز و ٍ فإن  م ِ ِ أعظِم م ْ انظْر إىل ُم

ِ  وعرشةَ  ا قولُ : قال. أم ؟ قال : ف ُ ِ سخُر ىب، وأنت امل ليه وسمل(ِلَم  ى ): صىل هللا  وذاك ا
ه من   "... الضَحى حضكُت م

رشق أن اإلس زمع هذا املس ف  ك ف عقاب فك اكء ال حضك، وأن من یض ن  الم د
كرة ن حزن ودموع ىه دعوى م وأرحج بل قد . ألمي طویل؟ احلق أن دعوى بيال بأن اإلسالم د

عمدا  امدا م ر صورة قامتة عن اإلسالم  رید تصد ه  ك ى أقول،  أؤكد أنه اكن یعرف هذا ا
ري مسلمني ه مسلمني و ليه السالم إىل هللا  بل لقد أسن .لتنفري الناس م ك"د الرسول  " الض

دیث نٍ : "ىف أكرث من  ِه، فقال أبو رز َريِ ِ ُوِط عباِدِه، وقُْرِب  ل من قُ َك َربنا عز و : َحضِ
ل؟ قال ُك الرب عز و َ ُك  لَْن نَْعَدَم من َرب : فقال. نََعمْ : أََویَْض َ ُك "، "ًريا یَْض ُ إىل  یض ا

لَْنيِ  ُ ُل اجلنةَ َر هام ید ُدهام اآلَخُر  ُُل أ ُك  ثالثةٌ "، " یق هيمْ  یض ُ إ ليِل : ا ُل إذا قام  الر
اِل العدو  ِهللا یوَم  أفضُل اجلهاِد عند"، "یصىل، والقوُم إذا َصفوا ىف الصالِة، والقوُم إذا َصفوا ىف ق

ون ن یلتقون ىف الصف األوِل فال یلف امِة ا َلوا الق أولئك یتلبطون ىف الغرِف . وجوَههم حّىت یُْق
ُك  من اجلنةِ  هيم ربك یض لهيم. إ َ "، "وإذا ِحضك إىل قوٍم فال حساَب  ُك  أال إن ا َ إىل  یض

لنيِ  ردٍة من فراشِ : ر  ٍ ٌل قاَم ىف لي وضأَ ر ِره ف ُ عز  ه وحلاِفه ود قوُل ا مث قاَم إىل الصالِة، ف
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ِهِ  ِك ل ملال قولونَ  ما محلَ : و ىل ما صنَع؟ ف اَء ما عنَدك، وشفقًة ممّا عنَدك: عبدى هذا   .ربنا ر
قولُ  ُته ممّا خياُف : ف ا، وأم هنائية من قص". فإىن قد أعطيُته ما ر ة آخر أهل النار وىف املر ا

ا مهنا یقول هللا تعاىل  َس : "خرو َْن آَدمَ  أَول َ  ا َ ُه؟ ویْ َْريَ َْسأَلَِىن  َت أال  َْدَركَ  ما! قْد َزَمعْ ! أ
َقولُ  لِْقكَ : ف َ َعلِْىن أْشقَى  ََزالُ .  َرب، ال َجتْ َك، فَِإَذا فال  َ كَ  یَْدُعو حىت یَْض ه أِذَن   َحضِ م
َل )أى ىف اجلنة(وِل ِفهيَا خُ  َل ِفهيَا ق َ َتََمىن، ُمث یُقَاُل . ِمن كََذا تََمن : ، فَِإَذا َد تََمن ِمن : فَ
َقوُل  .كََذا َتََمىن حىت تَْنقَِطَع به األَماِىن، ف َ : فَ ُ معهُ  هذا  ُ ْ سب السَخر ". وِم بل إن القرآن لي

سهتزاء إىل هللا  انه وتعاىل من املنافقنيو ك والسَخر . سب ناد الض وبطبيعة احلال فإن إس
ه ل احلدیث ف س كن مغزى اإلسناد واحض ف حنن  ناد جمازى،  سهتزاء إىل هللا هو إس   .و

ليل العطية ىف حصيفة  رها  مٍة أ د  ِ  مجـادى ٣األربعـاء / الرشق األوسط(ومث قضيٌة 
رشقا : ، أال وىه)م٢٠٠١یوليو  ٢٥ - هـ١٤٢٢األولـى  هل اكن بيال خمربا أم هل اكن مس

لشعر العرىب  القدمي؟  اشقا  رس و دة سنوات مث  رات الفرسية  ا دم ا فهو، كام قال، قد 
احظ ل اته  د سنة . ح اته إىل أن تقا م، وإن اكن قد ظل یواصل ١٩٧٨مث أوجز مسرية ح
شاط العلمى ىل الرسائل العلمية وإلقاء احملارضات هنا وهناك حىت دامهه املرض ال  واإلرشاف 

اما١٩٩٢وافرتسه رسطان الرئة سنة  سعة وسبعون  مث أفاض العطية ىف التغىن . م، وعنده 
وسطة ىف رأىي ا فأشري إىل . مبواهب بيال العلمية، وىه مواهب م وأزید القارئ من الشعر ب

س بغداد "ىب ببغدادالنرث العر: "دراسته ة لتأس رى األلف ّدها مبناسبة ا ) م١٩٦٢(، الىت أ
ستطيع ان نعترب أن النرث األدىب قد استمكل عند وفاة اجلاحظ مجيع مقوماته وبلغ : "وقال فهيا إننا 

ها، إذ إن فن اجلاحظ ال خيضع ألیة مقارنة ىل كتاب القرون املوالية إدر ة یندر  وقد اهتدى . در
وا لنا ما یعجهبم ىف  لعبقریة األدبية دون أن یب ه شعارا  قة فاختذوا لق النقاد احملليون إىل ت احلق

ولو أرد أن حندد بإجياز خصائص أسلوب اجلاحظ لقلنا إنه ميتاز بطول امجل املربة . كتابته
هتا اكتب السهل و . وجزا س  ه أن اجلاحظ ل أن معانيه الىت قد تتوارد بطریقة ومما ال ریب ف

سق امجل املربة بوصلها وفعلها یعزب  سلسل، ومن مثة ندرك أن  ست دوما واحضة ال عشوائية ل
ربة  بنحو امجلل   ". فهمه معن ال 

اكد یقول  ادى بل أقل من العادى وال  م  فهذا ما قا بيال ىف ذ املوضوع، وهو 
كون  ا، بل ال یصح أن  املىش يف . هو لك بضاعته ىف مؤمتر  ات الفائتة  وقد رأینا ىف الصف
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ىل حنو  ا الفرىس النقاَد العرب، أسلوب اجلاحظ وفكره  رشق سمى مس لل النقاد احملليون، كام 
ستطيعه هو وال مائة م رشق . ال  ى املس كون هذا  هو لك ما  ونعجب أشد العجب 

ى قىضبأ الوثيقة صلته"الفرىس رمغ  ن اجلاحظ، ا اته، معظم ىب ع ىل ح  عقود ستة مدى و
شاطه ًا العلمى، من  ره ىف مؤلّفاته ح ا یالزمه وآ ر ّ و ش من ىف   مرورا رس إىل مر
ب وحيارض بدمشق، ط مؤلّفاته حول ك دة وعامن، وتوس ىف الر ض، وصوًال إىل  وىف  والر

ار وراء وما والهند السند ة ىف اجلامعات الب سه صار حىت األمرك   كام ورد"صدیقه"و وقریبه أن
  ".شارل بيال: "حس كتب محمد اجلویىل ىف مقدمة كتابه" مرة من أكرث لسانه ىل

ا  كن ال بد أن نعمل أنه هو وأم واون،  ب وا ك ددا من ا ل قد حقق  حصيح أن الر

ىشء، بل لك الناس ىف لك وأوالد وزمالؤ .  ماكن ىف العامل تدرس لك ىشءال یدینوننا 
ني  ة رمغ أن العرب واملسلمني  ىل الغربيني بأیة م یدرسون ليل هنار اآلداب الغربية وال منن 
ابثون وال حياولون التحقري من شأهنا أو فرد عضالهتم بل یؤدون  یدرسون آداب الغرب ال یت

كراممعلهم ىف هدوء، وىف الغالب یربزون اإلجي ىل السلبيات مرور ا كف . ابيات وميرون  فرنجو ا
بون أو حيققون ك رتيل املداحئ ف  رشقني ألدبنا و إهنم، ىف لك ما . عن التغىن بعشق املس

ىل آخر، وعند اجلد خيدموهنا بطریق مؤٍذ لنا ىل حنو أو    .یصنعون، إمنا خيدمون بالدمه 
ن ومم ألف كتبًا مل تلبث، "ا قا بيال أیضا عن اجلاحظ، نقال عن العطية، أن أ ع

ري املقصود،  شویه  ري مفهومة، وقد أصاهبا ال ادیة، أن أصبحت  ري  ً مواضيع  ا ملعاجلهتا أح
عمدة شوهياٌت م سّد حممك. وزادهتا خطورًة  دیدة مغلقة   وال أدرى هل ".وحنن اليوم إزاء مقاطع 

ىشء آخر دث بعق أم  ل یت ا من هذه املقاطع املغلقة . هذا الر نت أرجو أن یورد لنا ش
ه ن هذا الغموض وما س ف الضمري ال . سد حممك حىت ندرك أ ه قد ألقى حمكه ومىض خف ك

ىشء   .یباىل 
ليل العطية أن  از هبا اجلاحظ مل ینج من "ومما قا أیضا ونق عنه  العيوب الىت ام

م القارئ إىل  ه ّاب العرب اآلخرون، وقد استطاع مع ذ ىف كثري من مؤلفاته أن حيتفظ  ك ا
ىل الرمغ من فقدان  اول جتنبه، و ى  ىل الرمغ من التكرار، ا ة  ره تقرأ ب ّد جيعل مجيع آ

ستطرادات الىت ال حتىص و  هنج املنطقى وسلسل األفاكر، و الىت تعطى أسلوبه طابعه وطعمه ا
ري طوی ". اخلاص وهذا حمك تعمميى یطبعه السخف بطابعه، فإن اجلاحظ ىف استطراداته، وىه 
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زمع  ىل عكس ما  اب العرب  ك شوش أو ضيق، خيالف ا النا ىف أى  ب ألم س ملناسبة وال ت
مه وال أحاكمه الىت. بيال ِمك  ىل أنه ال ُحيْ ال آخر  مث .   یطلقها إطالقا خبفة واسهتتاروهذا م

لفكر  ري  ا أو ال، مفهوم ومعِجب وممتع وم ره بيال سواء اكن حصي رمغ لك ما ذ إن اجلاحظ، 
ىل نفسه ویعيب ما اكن قد أثىن . واملشاعر ه ینقلب هنا  ك وبيال ذاته قد أبدى إجعابه به مرات، 

ل ثناء شدیدا س. ليه من ق ري راخسةمفن الواحض أن ذهنه ل سقا، وأحاكمه    . م
ا الفرىس فهيا مدحيا  رشق ة الىت ميدح محمد اجلویىل مس لغویة، وىه الناح ة ا وىف الناح

ن " لسان العرب"ىف " ح ك ى"شدیدا، حنب أن نقف أمام ما قا من أن بيال مل جيد ىف مادة  ال
ظور أهنا تعىن  ورة من ". روى"م لرجوع إىل املادة املذ ن وكن  ور یتضح لنا أن ا املعجم املذ

هيا تعراضه معا الل اس ظور یقول مضن ما قا  ُت عنه احلدیث حاكیة: "م ن سيده. وحك : ا
دیثًا ىف معىن  ُْته"وَحكَْوت عنه  م ِحاكیة، وَحكَْوُت لغة"... َحكَ ُْت عنه ا وإذن فقد ". وَحكَ

ظور من معاىن  ن م ر ا فقد أخطأ شارل بيال ىف قو ما قال ، وإذن "روى وقص": "حىك"ذ
ظور ن م لغوى قول اجلویىل ىف كتابه . عن ا مه ىف املضامر ا نه أیضا من  ومما أحب أن أقف 

ته بعيدا بيّال  یذهب: "عنه لغویة ىف مقار اللية ا ًال من یتضح كام العربية لأللفاظ وا  ذ م
ل ،العرىب الشعر ألغراض الىت خصصها الل مقاالته اء " أو"حامسة "م  لعودة أنه ویعتقد ،"ه

ني"هـ ج و"صطال جلذر  املعىن إىل  من الِعْربِیّة استعارته قد العربية أنّ ال اح مثّة أنه  یت
ى یدل األصلية العربى حبروفه اجلذر موِردا ىل ىف معناه ا لّغة یدلّ  كام اهلمس، األساىس   ىف ا

نية افت بتعویذات التلفظ معىن وكذ ،"التأم "ىل معىن الرس رینا أن ."ىف صوت   وهو ما 
لغة العربية ورد لك ىشء مشرتك ىف  رشقني السخفاء ىف املاكیدة  ىل نفس خطا املس بيال جيرى 

ة مجيعا، بل  لغات السام لغة مع أن العربية أقدم ا ة إىل ت ا هنا وبني أیة لغة سام لفظى ب اجلذر ا
ة األمإن من الب لغة السام كون ىه ا رى أنه من املمكن أن  ني من  م . اح ال ف ىل أیة  و

ىل أنه حيب العربية أو أهلها عكس لك ما یقال عن هذا احلب   . بيال ال ميكن أن یدل 
ابه ك د  لغة العربية احلية: "واتصاال هبذه النقطة یقول شارل بيال إنه سا ىل تعریب " ا

ري دد ال بأس به من  ك ىل اعتناق ا لقرآن إىل الفرسية  د بالشري برتمجته  لام سا األفارقة م
ا السوداء لإلسالم م ىف أواخر كتاب محمد اجلویىل. من ساكن أفریق : وجيد القارئ نص هذا ا

اءات". شارل بيال" ب ال ميكن سده. وأول لك ىشء أن هذه جمرد اد إلجنازات  متدح  نيا . وا و
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عصب مفخرا ىف مل   ا السوداء؟ وهل یعقل أن جيد فرىس م رى اكن التأثري هنا وهناك ىف أفریق
رمج؟ الواقع أىن ال  ىل ما كتب أو  ىل تعمل لغة القرآن بناء  لوا  ن محمد أو یق أن یؤمن الناس بد

لهم إال إذ لقرآن، ا رمجته  ب  س ه مدح بيال لبالشري بدخول األفارقة اإلسالم  ا اكن أفهم و
لمتحرضن األوربيني ى یصلح هلم وال یصلح  لفني ا ن األفارقة املت مث . شري إىل أن اإلسالم د

اب هللا  ك رشق  راهية هذا املس لقرآن إىل الفرسية تفضح  رمجة بالشري  إن ىل دراسة عن 
ليه كذب  ه وشوهيه وا ىل ىشء مل یصنع: ورغبته ىف التنفري م ريه ىف مفثال أقدم بالشري  ه 

تني إىل سورة  ، " النجم"رمجته القرآن، وهو إضافة امجللتني الغرانيق ستا من الو رمغ أهنام ل
ك ىف القرآن ومصدره شك ه ىف ال كام تعددت مزامع بالشري بأن هذه اآلیة أو ت .  رغبة م

كن موجودة أوال مث أضيفت إىل القرآن بعد مو  ليه تعرضت لتغيريات بَْعِدیّة أو مل  ت النىب 
قى . السالم ا أو أخرها عن ماكهنا احلق ت فقد رشق مبواضع بعض اآل ملثل تالعب هذا املس و

ليه وإذابة . ىف املصحف راد من وراهئا جترىء الناس  كرمي  ىل القرآن ا ة  وهذه جرأة إجرام
سه من النفوس زید عبارة تقلب املعىن ر . تقد راه  ىل عقب كام وىف بعض املواضع األخرى  أسا 

رمجته لقو تعاىل من سورة آل معران اب": "وقع ىف  ك ى : وقالت طائفة من أهل ا وا  آِم
رجعون كفروا آخره لعلهم  هنار و ه ا وا و ن آم ىل ا ِْزل  رية هكذا" ُأ : إذ كتب امجل األ

رجعون عن ضالهلم" ىل"لعلهم  هيود اكنوا حریصني   هدایة املسلمني وإبعادمه ، وهو ما یعىن أن ا
اع املسلمني عن اإلميان مبحمد  هيود من قوهلم ملا قالوه هو إر اوى الضالل، ب اكن مقصد ا عن 
ه إىل ضالهلم، أستغفر هللا رب  ىل التن ليه، حسدا مهنم هلم ال حرصا  زل  ى  لقرآن ا و

كون هذه اإلساءات مما ميكن أ. العاملني ري رى هل ميكن أن  ب ىف إسالم  ن یوصف بأهنا س
ري املسلمني إىل اإلسالم؟ إن شارل  كون مقصد صاحهبا هو هدایة  املسلمني؟ بل هل ميكن أن 

يد لك تأ كذب  ري  املسلمني ىف اإلسالم إمنا وقع رمغ أنف بالشري . بيال  وإن دخول  األفارقة 
ة رمجته اخلب را. ورمغ أنف  كرمي هذه ا سة ىف الفصل الرابع من الباب األول من وجيد القارئ ا

رشقون والقرآن: "كتاىب   ". املس
ب عن  لغة واآلداب العربية"كذ  فلشارل بيال كت ، وهو معل موجز وال "رخي ا

لفرسية  ىل مائة مهنا لتارخي أدبنا الشاسع، وقد صدر  دا  یعطى قارئه صورة واحضة وال حىت وا
رش ببريوت سنة ١٩٥٢سنة  رمج مث  اء به من آراء قو ىف . م١٩٩٧م، و ومن بني ما 
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لنق س نقد : "د األدىبالفصل اخلاص  وا من تأس متك بية، مل  إن العرب، ومه جيهلون اآلداب األج
ت  ى حيدثه هذا الب ىل اإلحساس الفىن ا ة وقامت  شأت أحاكم عن جمرد ارسام مقارن، وقد 
ىل أن حيرتموا طبعا  دة حىت أن مجيع الشعراء تقریبا اعُتِربوا أشهر الشعراء  ىل  ذ  أو ذاك یؤ

دة،  وهو، دون أن یعترب . والنقد، وهو شلكى، سيدرس شلك املعلقات. أى الشعر اجلاهىلالقا
لص من ذ  لت تطور العادات، سيقرتح تقليد القصائد القدمية تقليًدا أمعى، واحملاوالت املفردة 

اسب دها البتة نقد م سا ن سيكون . ستلقى معارضة املنظرن ولن  والشعراء أنفسهم مه ا
ادرهتملهيم ترب ري أساس، ". ر م ىل  كرب وقامئ  اهل وم م فارغ و وهذا، واحلق یقال، 

لفه لنا  َ ى  اهل الرتاث العظمي ا ل یلغى التطورات الهائ الىت مر هبا الشعر العرىب، ویت فالر
ة قصيدته ووازنو  ه خشصية املبدع ولغته وأسلوبه وأفاكره وعواطفه وب ه النقاد العرب وتناولوا ف ا ب

ت ىف  ا بني أدبنا وبعض اآلداب األخرى كام بي ا من شعراء العروبة، بل وقارنوا أح وبني أم
احث واجهتادات- ىف األدب املقارن: "كتاىب ر محمد اجلویىل ىف ".  م بل إنه هو نفسه، حس ذ

رخي األدب العرىب لن أن اجلاحظ هو رائد األدب املقارن ىف  كّذب . كتابه عنه، قد أ وهو هبذا 
ة. نفسه بنفسه اه وفار ومن هنا لست . إن هذه األحاكم الفطرية لبيال تعكس عنجهية غربية 

ليل العطية من أن بيال  ىل "أفهم ما یقو  دى شعراء العامل  لشعر العرىب القدمي یت اشقًا  اكن 
ىل اخلزاعي ن  شبه شعر دعبل  راد ما  سياهتم إ الف  رة) هـ٢٤٦ - ١٤٨(» اخ   : السا

ن الشباب؟ وأَیًة سلاك؟   أ

    
ن یُْطلَب؟ َضل بل َهلَاك. ال   أ

     
لٍ    ال تعجىب  َسْملُ من ر

    
ََىك  رأسه ف ُب    حضك املش

     
رى بأن اخلزاعى بلغ الغایة ىف قو. إىل آخر القصيدة...    :و

  !ال بل ما أقلهمو! ما أكرث الناس

    
َدا   هللا یعمل أىن مل أقل فَ

     
حها ني أف ح عيىن    إىن ألف

    
دا   !"ىل كثري، وكن ال أرى أ

     
ل قليل قد نقل لنا رأى بيال الس ىف الشعر العرىب وأنه شعر تقاليدى ال  ذ أنه ق

دیدا وده الفوالذیة وال یقدم  رس ق ى سبق ىف كتاىب هذا أن هزأُت به . ستطيع  وهو الرأى ا
ه أميا هزء اشقا : ونعود إىل السؤال السابق. وبصاح رشقا و هل اكن بيال خمربا أم هل اكن مس

ىل هذا النحو یو أنه ال ميكن امجلع بني : ر العرىب؟ ونقول ىف اجلوابلشع إن وضع السؤال 
س  يث، ول اسوس وخمرب وداهية خ ان خمرب و رشق ىف كثري من األح األمرن مع أن املس
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ة الطهطاوى ىف . هناك أى تعارض بني األمرن متثيل نبدأ مبا قا رفا ل ا ختليص "فعىل س

رز ة عن " اإل ىل السيدة الرشيدیة زو رشق الفرىس دى ساىس  ى مارسه املس اخلداع ا
ىل مرص لحم الفرسية  نو آخر قائد  ىل بعضهم  حاكه ما وم" :قال الطهطاوى. عبد هللا م

نو"اجلرنال: املسمى عسكر رس أن ح" م اكف، بف ىف مرص  أسمل الباء اكن ورس الالم ورس ا
زوج" عبد هللا: "وسمى هر،الظا هو كام نفاقًا، ت و  خرج فلام رشيد، أرشاف من رشیف بب

س من ذها الرجوع وأراد مرص الفرس العاممة  وأبدل النرصانية، إىل رجع وصل فلام معه، أ
ه، مع ومكث الربنيطة ىل زوج هنا، مدة وىه  م، فلام د ت، أ ا وأراد و ه أن زو  ىل یَُعمد و

ة أبت لينرصه النصارى ادة ى أصًال، أنرص  ال: وقالت ذ الزو ! الباطل ن وال أَُعرضه و
ن لك إن :الزوج لها فقال د، مآلها وإن حق، األد  أبًدا، بذ رض فمل .معُل الطيب وهو وا
، طق القرآن إن :لها فقال اب فعليك مسلمة، وأنِت  بذ ك ل أن تصدىق   بإحضار أرسل مث .ن
مل ى یعرف هو العربية، فإنه لغة اإلفرجن أ  فسألته، .ذ عن سليه: لها وقال القرآن، یقرأ ا

اهبا د :بقو فأ نَ  ِإن " :تعاىل قو ىف القرآن إنه یو ِ ُوا ا نَ  آَم ِ  َوالصاِبئِنيَ  َوالنَصاَرى َهاُدوا َوا
ِ  َمْن آَمنَ  ا َوَمعِلَ  اآلَخرِ  َوالْيَْومِ  ِ ً مْ  َخْوٌف  َوالَ  َرِهبمْ  ِعْندَ  أَْجُرُمهْ  فَلَهُمْ  َصاِل َزنُونَ  َوالَ  َلَْهيِ ". ُمهْ َحيْ

، فأذنت حفَجها ها، مبعمودیة بذ ى ذ بعد مث و هت ل، أهنا ما ىل األمر، ا  وماتت تنرصت، ق
  ".اكفرة

لك وهذا الثعلبان  دعها  ل الست الرشيدیة وغرهتا ىف فرسا و هتز فرصة  ث ا اخلب
دا بدون أى فرق فلامذا ادعى  ا وا احنطاط وحقارة، وإال فإذا اكنت النرصانية واإلسالم ش
بليون  لن  لمرصیني بأهنم ضد النرصانية وأتوا لنرصة اإلسالم؟ وملاذا أ ش  الفرسيون األو

لن ىل اعتناق اإلسالم، وأ نو؟ بل ملاذا اكن ال بد من تعميد الطفل ومل یُْبِقه أبوه  ه أیضا م
ثالن حقا،  ینني؟ مث هل اإلسالم والنرصانية م د أدىن فرق بني ا إسالمه إذا اكن ال یو
ون به عبدا  ورسوال من عنده،  واملعروف أن النصارى یعبدون املسيح ب املسلمون یؤم

ىل هللا بغري حق ىف فضال عن أن النصارى ال كذب والتقول  وة محمد بل ینعتونه  ون ب  یؤم
ى  ىل النحو ا ا الفرىس یعمل أن تفسري اآلیة  رشق ىس؟ مث إن مس وة  ني یؤمن املسلمون ب
ت األخرى إىل اإلميان  هيود وأحصاب ا ا محمد النصارى وا فرسها به تفسري اكذب، وإال فمل د

راه  س آخرا ماذا نصنع بقو تعاىلبه؟ أم  ريا ول ه ووقت الناس؟ وأ إلسالم تضييعا لوق : اء 
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ریدون أن یفرقوا بني هللا ورس ویقولون" كفرون  ورس و ن  كفر : إن ا نؤمن ببعض، و
ال  ذوا بني ذ س ریدون أن یت اكفرون حقا* ببعض، و ذا . أولئك مه ا لاكفرن  وأعتد 

ستعامر "اين ت  ت امحل الفرسية مبرص، وبيا ؟ كذ اكن دى ساىس هو مرتمج بيا
ستعامر خلداع الشعوب املبتالة به حىت تعمى عن  ت الىت حيربها  ر، وىه البيا لجزا الفرىس 

رياهتا  وین رهبا ویذلها ویصادر  تعامره لبالدها وختضع  وتنحىن  ىك  ل اس ه وتتق ق لك حق
ره ىل أعراض حرا   . بأحرارها ویعتدى 

ومث خشص آخر من هذه النوعية القذرة، وهو ضابط فرىس امسه ليون روش تظاهر 
ل  اش مع األمري الن ستعامر الفرىس، و رى ضد  م نضال األمري عبد القادر اجلزا إلسالم أ

ليه قة إمنا یتجسس  ه، وهو ىف احلق اره وأرساره احلربية إىل  سنوات یتظاهر خبدم وینقل أخ
الل ح ىل توصية یتقرب هبا إىل املسلمني ىف الرشق . سلطات  واكن لك مهه أن حيصل 

ر جلزا الل الفرىس  ح شهم ىف ظل  عهم ِحبلية  وى تق ىل ف وكتب ذ . األوسط ليحصل 
ه هذه القصة بعنوان  لعني كتا حيىك ف  -Dix ans à travers l’Islam 1834"األفاق ا

سفورد ىف أواخر ". عرش سنوات ىف بالد املسلمني"، أى "1844 اب ىف أ ك وقد قرأت ا
كتوریة ة ا ىل در لحصول  الل دراسىت بت اجلامعة    .سبعينات القرن املاىض 

ىل متهيد  كرهوننا ویعملون  ن اكنوا یعادوننا و رمني ا ینا ىف كتاب اخلونة ا و
كرمي إىل اإلجنلزيیةح ملر مرتمج القرآن ا ث  رشق اجلاسوس اخلب . الل الربیطاىن ملرص املس

رشقني: "عبد الرمحن بدوى ىف كتابه. وهذه قصته كام رواها د ة املس ور " موسو ملخصا فهيا ا
ه اجلزاء املستحق س ى قام به ولقى  ا القذر ا الل م. ألم ر الح ریطانيا تد رص ىف لقد اكنت 

ربته ستفادة من  ات القرن التاسع عرش، واكن املطلوب  ىك یتصل ببدوها  أوائل مثان اء  س
م لتأمني اجلانب د ست ریطانيا ویؤهبم ضد بالدمه، و اة السوس لصاحل  واكنت . الرشىق من ق

ل أن یعرف اء من أ ائل بدو س قل بني ق  أى مدى مدى الثورة بني الناس، وإىل مته أن ی
السكون بل  اكنوا مييلون لالنضامم إىل حركة ُعراىب، وأن یعرف الرشوط الىت یلزتمون هبا

ش املرصى دد . وینضمون عند الرضورة إىل القوات الربیطانية ضد اجل وقد استطاع التوصل إىل 
ام هبذه املهمة لقاء املال لق ىل استعداد  ن اكنوا  ليني اخلونة ا كن بعض البدو . من املشا الق

ث  اء ح ادومه إىل وادى سْدر ىف اجلنوب الغرىب من س قد نصبوا مكينا  وألولئك اخلونة، واق
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لومه وألقَْوا هبم ىف واٍد حسيقٍ  ، كام یقول د. ق ا ري . وما اكن لباملر وأم ستحق هنایة  بدوى، أن 
شع من هذه  .هذه بل وأ

ا وضع اكرل لي الل إیطاليا  ن اح دمة بالده بغية و رشاىق ىف  س لمه  لينو  و 
تعباد اإلیطاىل س ني لنِري  ليب ا وا ن اكنوا . إخضاع لي ىل الطلبة املرصیني ا بل لقد ضن 

لكمة جمام  جلامعة املرصیة الوليدة أوائل العقد الثاىن من القرن املاىض  سمتعون إىل حمارضاته 

ياني أرضبوا عن حضور دروسه بل  ا  ه : قال هلم شام ة زوج ل أراد معاق ر رونىن  أنمت تذ
د قال إن . فأخىص نفسه دال من أن خيطئ هذا الو اما ف اء طه حسني بعدها بنحو أربعني  مث 

رس فمل یعودوا ملثلها بعد ذ قط م قد أورده د. الطلبة قد تعلموا ا طه حسني ىف . وهذا  ا
م" ك" األ ه  لينو عن وىف مقدم ة"اب    ".رخي اآلداب العربية من اجلاهلية حىت عرص بىن أم

و  ا جفندمه حملاربة ا ىل األغبياء واخلونة م ى حضك  وهناك لوارس العرب الشاذ ا
راه  ى األمر مبا  هت نية دو عربية هامشية، وا د بأن یقمي هلم بدل اإلمرباطوریة الع ىل و نية  الع

ش اليوم، فمل امه هذا الشاذ األماىن، إال رشىق األردن، وىه دوی تع ى م  حيمك الهامشيون، ا
امل أى ىشء صاد وال ىف  ق امل  امل السياسة وال ىف  ت وال قمية لها ىف  س . ىل املعو ولورا

أمعدة احلمكة : The Seven Pillars of Wisdome"العرب هذا الشاذ هو صاحب كتاب 
كون الشاذ حك:  مفارقة جعيبة، وىه"السبعة نت لعيوننا لكنا مثرة ت احلمكة. أن  خرا : وقد 

لك ما یأمر به سادتنا  را  لغرب، وائ لبالد، وعام كثري من حكوماتنا  لألوطان، وتقس 
لك ما من شأ ا، ومعال  هنا عنه أولئك السادة، وتعاد ف بي هتاء عام  نه إفساد الغربيون، وا

رىض عنا سادتنا اتنا ىك  ة أشهر من . أمور ح اته السياسية واخللق س العرب ووسا وأَْمر لور
 .الشمس

رشق آخر هيودى األصل ومن أبناء القرن العرشن ومن وسط أور امسه محمد  ومث مس
ري محمد أسد املعروف صاحب (أسد بك  ومرتمج القرآن وطائفة من " الطریق إىل مكة"وهو 

ارى إىل اإلجنلزيیة مع التعليق والرشح ادیث الب لن إسالمه نفاقا، وألف ىف ظل دینه )أ ، وقد أ
د وعرشن  ذ وا عتناقه كتا ىف السرية النبویة قرأتُه مرتجام إىل الفرسية م ى تظاهر  اجلدید ا

شفت بغضه السام   ة فضحت فهيا نفاقه و ت عنه دراسة ىف حنو مخسني صف لنىب اما وكت

دجية األاكذیب، وصور اإلسالم ىف صورة شدیدة املقت ه  ىل زوج ليه و ى افرتى  . محمد، ا
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مس  لن إسالمه وسمى  ى أ لىب، ا رشقني أیضا سانت جون ف احلاج "ومن هذا النوع من املس
لىب ً لرشاك" عبد هللا ف ىل األحوال هناك وعام اته ىف السعودیة عينا  اش شطرا من ح ت و

كن یطمنئ إليه املتعمقون ىف األمور دد من املؤلفني. النفط، ومل  رمج  وكتب عنه    . و
س، ویقوم  رات الفرس ون، واكن ضابطا ىف خما رشق الفرىس لوس ماس وعند املس

لكم عن ت . بتجنيد معالَء عرٍب لفرسا یعملون ضد بالدمه وإخواهنم ىف الوطن والعروبة وقد 
ىش ىف كتابهالنقطة ا در الر لبناىن إسك واشتغل آررى ". رؤساء لبنان كام عرفهتم: "اكتب ا

ائية  شورات د ث أصدر م الم أثناء احلرب العاملية الثانية ح رشق الربیطاىن ىف وزارة اإل املس
ریطانيا، أ لوقوف مع  لباطل والزور  اعهم  ى لعربية والفارسية لتضليل العرب واملسلمني وإق

ستعامر الل و ح س والبقاء ىف أرشاك  رمجته . مبعاونة إبل رب ذ ىف  وجيد القارئ 
رشقني"بـ ة املس كفى هذا لكون من ... كتور عبد الرمحن بدوى" موسو واألم كثرية، وكن 

ه أیة مثرة كون  التوضيح والتن نت أشك أعظم الشك ىف أن  ه، وإن    .التوضيح والتن
ىل ١٩٥٦د توىل شارل بيال بدءا من سنة وق ة"م اإلرشاف  رة املعارف اإلسالم " دا

ىل یدیه ن اكنوا یدرسون  َه املتحمسون  من أبناء العرب ا رشقون، ولَق : الىت یصدرها املس
ة" رة املعارف اإلسالم ا ة ثناء" العمود الفقرى  ْلَْوا من شأن هذه املوسو ليه، وأَ  عظ وأثْنَْوا 

ر محمد اجلویىل ىف كتابه عنه، واجلویىل  ة حس ذ لثقافة العربية واإلسالم دمة رائعة  بوصفها 
رشقني مجيعا د أولئك احلواریني املتحمسني  واملدافعني عن املس وكْن ُكتِب لصاحب هذه . أ

إلس ه املواد اخلاصة  َعْت ف ى ُمجِ ات السطور أن یقرأ قراءة مدققة ا ا الم وصدر ىف ست
رزة لإلسالم ورسو  داوة  سوده من احنراف عن املهنج العلمى و القرن املاىض، فهالىن ما 
دا من كتاب  د مرة أ ه، ومل أ ارقة ىف تلطيخ لك ىشء ف وكتابه وعقائده ورشائعه، ورغبة 

ابة الصدر وسعة األ ىشء من ر ا ورسولنا وقرآننا  ة قد حتدث عن دی فق، بل دامئا ما املوسو
ك ىف  شك تُقَدم أسوأ التفسريات، وتُْعَزى األعامل العظمية إىل أحط البواعث، وتُْنَرث بذور ال
رخيه  مصادر التارخي اإلسالىم إال إذا اكن فهيا ما ميكن أن یَُوظف لإلساءة إىل اإلسالم و

المه لغ الغرابة. وأ رة املع: "وقد مقت ىف كتاىب. وهو أمر  ةدا رشاق س ة   - ارف اإلسالم
طيل ورة من جتاهل مهنج البحث العلمى، وكذ " أضاليل وأ ة املذ بتوضيح ما ىف املوسو
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شعة الىت  ه القارئ إىل النيات ال إظهار األخطاء الرهيبة والتناقضات اخلطرية الىت تطفح هبا، وتن
لف ذ   . مكن 

لغة واآلداب العربية: "معه ىف كتابهومما حيتاج إىل تصحيح من آراء شارل بيال ز  ، "رخي ا
كهنا فقرية  أللفاظ اخلاصة حبياة البدو،  لغة العربية الىت مجعها أحصاب املعامج ىه لغة غنية  أن ا

ردیدها ىف . ف خيص ألفاظ احلضارة ىل  اطئة یتواطأون  ٌة اكذبة  رشاق ِْشنٌَة اس وهذه ِش
مل اليقني هتم ومه یعلمون  لثلثكتا داد .  أهنم اكذبون  ذ أن الشعر اجلاهىل نفسه مفعم بأ

شهتون وحيبون ویتعصبون  رش  رش من ال دان والفكر والعقائد، إذ البدو  هائ من ألفاظ الو
وینقمون وسخطون وحيقدون ویفاخرون وهيجون وسخرون ویأملون ورجون ویيأسون 

كرم والب ة واجلنب وا ا ىل العرض ویفكرون ویتأملون ویرتددون، وحيسون مبعاىن الش خل والغرية 
الني من األفاكر واملشاعر والعواطف؟ إن . إخل... وهلم آراؤمه وعقائدمه ومواقفهم رامه اكنوا  أم 

ى وال حتب وال تنقم وال حتن وال تعطف شهت ت نفسها ال ميكن أن یقال إهنا ال  ف . احليوا فك
يف است رش؟ مث  كفر یقال ذ عن ال لك سهو وسالسة عن اإلميان وا لتعبري  ابت العربية 

ة والسعادة والرضا  ا والنفاق واملذاهب والعقائد، ومشاعر اخلوف والقلق واليأس واليقني والش
س وزهري وعنرتة وطرفة واألعىش ... والسخط رى أَىن المرئ الق املوجودة ىف القرآن واحلدیث؟ 

ن لكثوم وم  ألقوام اآلخرن وحتتك والنابغة ومعرو  ل أن حيتك العرب  ات الشعراء ىف اجلاهلية ق
يب الىت تعرب عن أفاكرمه وآراهئم وعقائدمه  أللفاظ والتعابري والرت ن هلم  لغهتم بلغاهتم، من أ

  وعواطفهم ومشاعرمه وانفعاالهتم؟ 
رى بيال یقول إن ألفاظ املعاىن ىف العربية أصلها مادى قار رید طب. وهنا  ح عا إظهار 

س عن لغة الضاد . لعربية لغات ول ى قا یقال عن لك ا اهل، فهذا ا وهو اكذب ىف هذا أو 
ردات لغات بأهنا بدأت مادیة مث تطورت فعرفت املعاىن وا شأة ا دها، إذ تفرس  ردد . و كام 

ذهتا العربية ن قد أ رشقني بأن ألفاظ ا م رصفائه من املس ة بيال  لغات السام  عن بعض ا
ة والعربیة ل اآلرام ليه؟ إن : والسؤال هو. األخرى م ليل  ن؟ وما ا ؟ ومىت؟ وأ يف مت ذ

اكیة ىف اإلسالم رشقني إمنا یقولون هبذا التفسري  ن . معظم املس كن العربية ىه لغة ا ولو مل 
لك وسي م ىل اإلساءة إليه  كرهونه ویعملون  ى  عوى املنكرةاجلدید ا . ا رددوا هذه ا

ىل األقل ات أو  دا، : فالعربية أعرق من أخواهتا السام لها ىف العراقة، ومه یعرفون هذا ج ىه م
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سمتيتون ىف متجيده . كهنا الناكیة واملاكیدة والعجيب أن حوارىي بيال من العرب واملسلمني 
ا بأنه حيب العرب  ليه وإهيام وإذا . أال إن ذ لشاذ غریب. واإلسالموسليط األنوار الساطعة 

ال إىل كتاب  صص"رجع القارئ م لفظية " ا ات ا مو روة هائ عظمية من ا د  ن سيده و ال
ردة ىل األفاكر واملشاعر، أى املعاىن ا ا  اهلية أللفى  . ا ولو رجع القارئ إىل أیة قصيدة 

ردات فهيا أكرث من اهلم ىل القلبلكامت املعاىن وا ة .   ام اكنت در سان،  ستطيع اإل وهل 
هنایة هذا هو  ل مع من حو دون أن یعرب عن أفاكره ومشاعره؟ وىف ا ش ویتفا ختلفه، أن یع

ني ىف أواسط القرن املاىض یصف لغة اإلجنلزي بأهنا  د الساسة العراق دت لتكون لغة "أ لغة و
ملفردا دا  ى فقرية  ال، فه ة عن نطاق معل ال لغة خ ت واألمور اخلار ت الىت ختص النظر

فهل هذا ). ١٦/ ١/ بغداد/ مطبعة السكك احلدیدیة/ اإلجنلزي كام عرفهتم/ أمني املمزي" (الواقع
م رمغ  ل هذا ا حن أعقل وأحمك وأكرث استقامة مضري من أن نق م حصيح؟ ال أظن أبدا، ف ا

دغ مشاعر رفع ىف والغریب أن هذا . أنه قد ید ى یصف لغة جونبول بأهنا فقرية ىف اخليال  ا
َِليا ورى أن الشعب اإلجنلزيى یتذوق الشعر أميا   ً ارشًة الشعر اإلجنلزيى ماك ة التالية م الصف

مه معىن إذا فهمنا أنه یقصد طریقة اإلجنلزي ىف التعامل ال ىف األدب والشعر ! تذوق كون  وقد 
، فهم مع  لواقع واإلجنازات وما إىل ذ ساقون مع لغة العواطف واخلياالت بل هيمتون  ليون ال ی

لهيام ىف أودیة اخليال   .ىل األرض ال 
دیثه عن الشعر اجلاهىل یصف شارل بيال ذ الشعر بأنه شعر واقعى، أى  وعند 

ة واأل ث املشاعر اخليالية والصور املوح ة، إال أنه ضعيف من ح فاكر، وال یصور احلياة اخلارج
فه ومهتافت. هيز الشعور ه إنه  وق . وهذا حمك أقل ما یقال ف ل جمرد من ا وواحض أن هذا ر

راد األبيات التالية من معلقة عنرتة. األدىب م الهزؤ بإ ىل هذا ا   : ولسوف أكتفى ىف  الرد 
          

ََلكمى جلواِء       ِ      َ َ    داَر   َعب

    
َ     َواْسلَمى ا  داَر    عب ً   َوِمعِى   َصبا

     
قَىت، َوكَأَهنا   فََوقَفُت فهيا 

    
َة املُتَلَومِ  َ ا قِْىض    فََدٌن ِألَ

     
جلواِء، َوأَهلُنا ِ  ُ َ ل َعْب   َوَحتُ

    
حلَْزِن فَالَصّماِن فَاملُتَثَملِ  ِ

  

     
ََريُه، ََزلِت، فَال تَُظّىن    َولَقَد 

    
ِ املَُحب املُكَرمِ  َ   ِمّىن ِبَمِزن

     
َك ِبذى غُروٍب واِحضٍ  َْستَ   ِإذ 

    
یِذ املَطَعمِ  َ  ُ ُ   َذٍب ُمقَ
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ميَةٍ  ِجٍر ِبقَس   َوكَأَن فاَرَة 

    
  َسبَقَت َعواِرَضها ِإلَيَك ِمَن الفَمِ 

     
َْهتا َ   أَو َروَضًة ُأنُفًا تََضمَن ن

    
َس ِبَمْعملَِ  َ ْمِن ل   غَيٌث قَليُل ا

     
ْكٍر ُحرةٍ  ِ َليِه ُلك    اَدت 

    
رمهَِ  ْكَن ُلك قَراَرٍة َاك   فََرتَ

     
ً، فَُلك َعِشيةٍ  َْساك   َحسا َو

    
َلَْهيا املاُء لَم یَتََرصمِ    َجيرى 

     
َس ِبباِرحٍ  َ ُب ِهبا فَل ال ا َ   َو

    
منِ    غَِرًدا كَِفْعِل الشاِرِب املَُرتَ

     
هِ  ِ َُه ِبِذرا ك ِذرا ا َحيُ ً   َهِز

    
َذمِ  ِد اَأل َىل الز   قَْدَح املُِكب 

     
ُعهُم ََل َمجْ   لَّما َرأَیُت القَوَم أَق

    
َْريَ ُمَذممِ    یَتَذاَمروَن كََرْرُت 

     
، َوالرماُح كَأَهنا   یَْدعوَن َعْنَرتَ

    
  أَشطاُن ِبٍرئ ىف لَباِن اَألدمهَِ 

     
  ما ِزلُت أَْرمِهيم ِبثُْغَرِة َحنِرهِ 

    
مِ  ِ ََرسبََل    َولَباِنِه َحّىت 

     
ا ِبلَباِنهِ  ِ القَ   فَازَور ِمن َوقع

    
ْمُحمِ  ٍة َوَحتَ   َوَشاك ِإَىل ِبَعْربَ

     
اَوَرُة اشتَىك ُ   لَو اكَن یَدرى ما امل

    
 َ َاكَن، لَو  َم، ُمَلكمىَو َ   ِملَ ا

     
وىف موضع آخر من كتابه احلاىل یؤكد أن نصوص اخلطب الىت وصلت إلينا عن اجلاهلية إما مزیفة 

رتاها تغيري شدید يف؟ هذا ما ال یقو بل یلقى حمكه وميىض. وإما ا كذ یقول إن . وكن 
دوا النىب اكهنا ني  رید أن یقول إنه اك. العرب مل خيطئوا  كهان أ ن فعال اكهنا؟ وهل اكن ا

ب السامویة واليوم اآلخر  ك كة وا اء واملال ألن د و د األ یدعون الناس إىل اإلميان  الوا
مي؟ هل  لي كهان یدعون إىل إطعام الفقري واملسكني والرمحة  واحلساب واجلنة والنار؟ هل اكن ا

كرب والظمل كذب وا ىل قومه امخلر وا منمية وألك امليتة وحلم اخلزنر؟ هل حرم اكهن   والغيبة وا
ٍد الطهارة  ىل أ َه إىل طلب العمل والبعد متاما عن اخلرافات؟ هل أوجب اكهن  ا اكهٌن أتبا د
لناس مجيعا؟ هل  املية  هانته  سال والصالة؟ هل قال أى اكهن إن  والنظافة والوضوء و

م؟ ولقد اكن ّرشعون ألقوا كهان  ني اكن النىب اكن ا ىل الغيب ىف  زمعون اطالعهم  كهان   ا
ده هاهنم . ینفى عن نفسه هذا متاما ویقول إن الغيب هو  و كذ اكن العرب یقصدون 

ل، وهو ما مل  س ليكشفوا هلم معن رسق ماهلم أو یعرفوا مهنم هل فالنة زانية أو ال وما إىل ذ 

اه هاهنم كام صنعوا مع النىب مث هل مسع. یفع النىب قط وال اد د أن العرب آَذْوا اكهنا من   أ
كهانة، بأنه شاعر وبأنه اكذب، فهل صدقوا ىف  انب ا ليه السالم؟ ولقد اهتم العرب النىب، إىل 
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ىل  س  ىل ختبطهم وكذهبم ول هتامات لهو دليل  هتمتني أیضا؟ إن هذا الرتدد بني ت  هاتني ا
  . صدقهم كام یقول بيال

ىل األقل بأنه خطيب، وكن دون أن  وقد قال بيال أیضا إن محمدا قد وصف نفسه مرة 
ه النىب ذ ى یقول ف ىل . یورد لنا بيال النص ا اب فقد أوردوا احلدیث التاىل  ك أما مرتمجو ا

م بيال كون هو املراد  امِة ُكْنُت : "أنه قد  َني وَخطيهبَ  إمامَ  إذا اكن یوُم الِق م وصاحَب النب
امة كام یقول احلدیث."َشفاعِهتم، وال فَْخرَ  كون یوم الق كن هذا إمنا  نيا.   ري خطابة ا كام . وىه 

ال، بل ىه  دة أو فكرة أو رأى م عوة الناس إىل اعتناق عق نة أو أداة  ست وظيفة أو  أهنا ل
ني واملرسلني ليه وسمل بني زمالئه النب ليه السالم قد نص ىف مث . كرمة  صىل هللا  إنه 

ني وصاحب شفاعهتم كون أیضا إمام النب ىل أنه سوف  ري ما یقصده بيال . احلدیث  وهذا لكه 
  . املداور

ري  وهناك ما قا بيال عن القرآن من أنه طبع بطابعه اجتاه األدب العرىب، وهو حمك 
لك یقني ال ميكن القول بأن شعر الغلامن أو شعر امخلر ق، ف ىس العارى أو  دق  أو الشعر اجل

ال هو شعر مطبوع بطابع القرآن كام أن قو إن بعض معارصى محمد وبعض . شعر اإلقذاع م
لن  ىل جتاوزه هو قول اكذب، إذ مل حيدث أن أ خرن أهنم قادرون  لنوا مف الم ف بعد قد أ األ

الم األدب العرىب ف بعد قدرهتم  د من مرشىك العرب أو أ ىل جتاوز أسلوب القرآن، وإال أ
ر لنا اسام من هؤالء ليه السالم. فليذ ل : "إن لك ما قا املرشون ىف عرصه  شاء لقلنا م لو 

شاء لقلنا أحسن من هذا: "، ومل یقولوا"هذا شاؤوا، فضال عن أن یقولوا، "لو  ، ومع ذ مل 
ا یدعى أنه مي د مهنم ش الم األدب فمل خيلف لنا أ اوز أسلوب وأما أ اثل، فضال عن أن یت

الال ة وجامال و ر امسه. القرآن رو ن . ولو اكن هناك من قال هذا لبادر بيال املداور بذ لقد اِهتم ا
د مهنام ىف إتيان ذ  هتمة، بيد أن ذ اهتام زائف، إذ مل حيدث أن فكر أ املقفع واملعرّى بت ا

هتمة "  العرص العباىس- ب العرىبرخي األد: "وىف كتاىب. العمل السخيف اقشة مفص لهذه ا م
يد لها من لك الوجوه   .وتف

قول إن محمدا قد  رشق ف امة " غَفَلَ "مث ميىض هذا  املس عن مراجعة القرآن مراجعة 
ا  ى  د ن ا ى سيحظى به ا كن یتصور قط اإلشعاع ا رة قومه وألنه مل  اطمئنا إىل قوة ذ

ل قو تعاىلویظهر إفك. إليه ت م ر آ ني نتذ لعاملني: "ه  س " (وما أرسلناك إال رمحة  أى ل



 

                                                               131 

دمه ن لكه"، )لعرب و ىل ا ن احلق ليظهره  لهدى ود ى أرسل رسو  كرر " هو ا ى  ا
ح"و" التوبة"ثالث مرات ىف ُسَور  ليه وسمل" الصف"و" الف : بنفس األلفاظ، وقو صىل هللا 

هنارُ  بلغ ما األمُر ليبلغَن هذا " ليُل وا َن  ا َت مدٍر وال وٍر إال أد ُهللا هذا ا وال یرتُك ُهللا ب
َ وذال یذل  بعز  كفرَ  عزٍز أو بذل ذليٍل عزا یعز ُهللا به اإلسالَم وأه ارى . ُهللا به ا واكن متٌمي ا

ِىت : یقول أصاب َمْن أسَمل مهنم اخلَري والرشَف والعز، ولقد أصاب َمْن  لقد. عرفت ذ ىف أهِل ب
ل والصغاَر واجلزیةَ  اكن مهنم اكفًرا ُ  زوى إن هللاَ "،"ا لُغ ُم ىل األرَض مشارِقها ومغارِهبا، وس

مك"،  "ىل مهنا زوى أمىت ما َحن  ىل ما ُزِوى عنمك، ولُيف مك ما حِزنمت   فارُس لو تعلَمون ما ُذِخر 
  ".والرومُ 

ة یقول بيال إن القرآن خياطب األذن والقلب وال هيز الفكر إال  اواه املهتاف مترارا ىف د واس
ل . قليال س م ة األوىل ول ر اء املهتافت هو أن القرآن خياطب العقل  الد وأساس اهتاىم  

شغيل عقل إلميان دون تفكري أو  ن الىت تطالب الناس  ة كام . بعض األد والتفكري فریضة إسالم
اء. قال العقاد حبق وصدق إلميان . والعلامء ىف اإلسالم مه ورثة األن رش  ولكام طالب القرآن ال

ة، ودامئا ما یقول ة املنطق ليل العقىل واحل وهو یعىل ". لعلمك تعقلون"، "لعلمك تتفكرون: "ساق ا
ن یعلمون وا: "من شأن العلامء ستوى ا ر أولو األلباب"، "ن ال یعلمون؟هل  ، "إمنا یتذ

ات"، "إمنا خيىش َهللا من عباده العلامءُ " ن أوتوا العمل در مك وا وا م ن آم فهل ". رفع هللا ا
ته قد سبقت  س إال؟ كام أن آ رة القلوب ل فى هبز اآلذان وإ ك هذا ميكن أن  یعقل أن كتا 

رشیعات، . سفة ىف العرص احلدیثكثريا من حمكة العلامء والفال ت القرآن  مث إن كثريا من آ
رشیعات إمنا ختاطب العقل ال املشاعر دث عن األقوام السابقني . وال ت الىت تت ملثل فإن اآل و

س مصمصات شفاه وهنهنات أفواه  ار، ول داث ووقائع وأخ ه إىل العقل ألن التارخي أ تتو

ات إجعاب ه وقدرته وهو نفسه ما نقو. وصي دان ت الىت تدعو إىل اإلميان  وو  عن اآل
كرمية الىت تتلكم عن اليوم  ، ونقو أیضا عن النصوص ا ه الشام كون ومشي ىل ا وسيطرته 
فاء  ىل احلمل والترصف حبمكة واق اآلخر واحلساب والثواب والعقاب، وكذ النصوص الىت حتض 

كرب والغطرسة العدل وحب السمل والصفح والعف نفعاالت الغشوم وامحلق وا اف وتنفر من 
نية بك هللا  شارل بيال. واأل ليك ال هيز القرآن الفكر إال قليال؟ خ ف     !فك
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كر  ى أ اء كتاب طه حسني ا ستد رة الشك ىف الشعر اجلاهىل  وهو أیضا حياول إ
ه  رب عن موافق ني  ى بيال بإظهار تواضع اكذب  هت كن لكه، وا ه حصة معظم هذا الشعر إن مل  ف

ه وىف تناز وساحمه. ىل أن قسام من هذا الشعر حصيح وهو مل حياول أن یورد ولو ! رك هللا ف
هيا دعواه السخيفة هذه، إذ احلق هو أن الشعر اجلاهىل حصيح إال إذا قامت جحة  د إ س دة  وا

ة ىل عكس ذ ىف هذه القصيدة أو ت املقطو رش إىل أن طه حسني قد . دالئل  وكذ مل 
ليوث ىف هذا الصدد ليوث . رسق أفاكر مر رش مر ل أن ی كفى أن نقول إن طه حسني، ق و

ل ظهور مقال . ملوضوع، مل حيدث قط أن شك ىف الشعر اجلاهىلمقا عن هذا ا بل لقد كتب ق
ليوث بأسابيع فصال عن هومريوس جيده القارئ ىف كتابه ه الشعر " قادة الفكر: "مر جيعل ف

ليوث مقا اآلنف  رش مر ري اجتاهه بغتة بعد  ه  ك ة،  اجلاهىل وشعراءه أساس احلضارة اإلسالم
ر بعرشة أشه ليوث. را كن لكه اكن یتابع خطا مر ل الشعر اجلاهىل إن مل  اكره  . كام أنه ىف إ

لهيا د لكة فإن العوامل األساسية الىت اعمتد  ىل نفس الش طه ىف نفى ذ الشعر ىه نفسها . و
ليوث هيا مر د إ زل . العوامل الىت اس ل إصداره كتابه عن هذا الشعر بقليل قد  كذ فإنه ق

ىل ریطانيا هو وأرستهضيفا  ه ىف  ليوث ىف ب ا عن .  مر ویلفت النظر أن بيال قد رضب صف
ىل كتاب طه حسني ر ردود العلامء املرصیني األثبات  ، ت الردود الىت "ىف الشعر اجلاهىل: "ذ

لمه ىف ذ الوقت، فمل  ة وحطمت غروره وأظهرت سطحية آرائه وق  حسقت أفاكره الن
ه إليهستطع أن جييب    .  وهذا لكه  معناه ومغزاه. عن أى نقد و
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ة - ٥ رشقون حمررو موسو ني" املس   "قرآن املؤر
ة دیثة امسها  وهناك موسو ة  رشاق ني"اس رش " قرآن املؤر صدرت عن دار ال

ام  Cerf الفرسية ات بإرشاف دم٢٠١٩  ىل أمري معّزى األستاذ ىف.  ىف أربعة جم  محمد 
ر امعة سل احلرة. س ود  رو امعة  وم داى األستاذ ىف  ا ىف . ج ة   مقدمةوقد ّرص املوسو

ة، وهو  رش هذه املوسو ر  قرنني من الزمان إخراج نتاجئ حبوث"لهدف من  وا قامت هبا ا
ري خصص األاكدميية العلمية، وتقدميها مجلهور  ة قد اعمتدت ىف التعليق "م را أن املوسو ، وذ

ل  ىل املهنج التارخيى النقدى والفلسفى،والت دیدة وما توصلت إل  يل  ه يإلضافة إىل طرق حبثية 
کود راسة ا ر والنقوش، وكذ املقاربة التار کولوج ا مل اآل ة الىت .ةلولوج والف  ةيخي ة مث   والن

ة إليه، ال س کر  ا ىفتوصل كتاب املوسو قات  هذه التحق  حسبمياألول، ىه أّن القرآن ا
رجامت  ة تبدو کأهنايح ي ة مس یودهية ة خف يکشف عن طبقات نص   قسم :من ثالثه أقسام مؤلّف

رب ين سابقة رس ة لنصوصيعرب   وسمل، وقسمهيل هللاحملمد صىل ة ی ىك التجربة احية، وقسم یة و
ات وشوء اإلمرباطور آخر مت ىف وقت الحق و ة ياس ية وس يخي ر  ة وألسبابية العرب یمع الف

  .حمضة
لٍ  س بعمٍل ر د وال  ومن ت النتاجئ أیضا أّن النّص القرآىن معقٌّد ومركٌّب إذ إنّه ل وا

ة من النصوص ّمت بناؤها تدرجييا هو كتاب مغلق بل و ٌة مف التارخيى  حلوار مع السياق مجمو
هنایة العرص ا وم دى عهد اخلليفة األموى عبد امل. لقدمياخلاّص  ن مروان  وحيّدد الباحث ج

ىل ىل أنّه شٍلك أكرب  ّر  ى أ ّ    .النّص  السياق السياىس والثقاىف ا
وم داى عن سورة  رشق ج ه "الطارق"وقد نظرت ىف ما كتبه املس ، وخرجت م

رى: املالحظة األوىل :ملالحظات التالية لعنوان  سبة  رمجة امس ل رشق یتعامل مع   املس
ه معا" الطارق: "السورة ىل موصوف وصف س اسام یدل  أى أنه قد أخطأ . ىل أنه صفة فقط ول

رمجة  ليىل"بـ" الطارق"ىف  لصفة دون املوصوف"النجم"دون " ا ذ أن القرآن . ، أى 
ىل هذا أنه فرسه ىف اآلیة الثانية بـ ليل  دمة هنا اسام، وا ومل یرتمجه بصفة " لنجم الثاقبا"است

مس وصفة معا، أى أن  َه املتعلقَة به" الطارق"فقط بل   "النجم الثاقب: "إمنا تعىن اسام وِصفَ
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لطة ىل أول  النجم "بـ" الطارق"والثانية ىه أن القرآن یفرس . فهذه أول مالحظة 
وم دى بـ"الثاقب فرسه ج ليىل) النجم"(، ف لقد جتاهل ). ]NOCTURNE]L’ASTRE " (ا

لغویة، فكأنه یبدأ من الصفر ىل املعامج ا دا  للكمة وأىت بتفسري لها من عنده اع   . تفسري القرآن 
اء ىف األصل الفرىس، ىه  ) القواىف(املالحظة الثالثة أن فواصل السورة  عنده، كام 

دا الرابعة٧ - ١من : ىل النحو التاىل بدون " ِإق، إب"ىه ، وهذا خطأ بل "إیْقل، إیْب : " ما 
ري وبدون الم مع القاف ل احلرف األ   .مد  ق

ت : املالحظة الرابعة ىل  تقمي ١٠- ١یقول إن اآل ىل اخللق وقدرته  تواز بني قدرة هللا 
ري حصيح. بعث املوىت ىل أن . وهذا  ت العرش إمنا ىه قسم  ت األربع األوىل من هذه اآل فاآل

افظ ت مث إن ا. لك نفس لها  دث اآل ل هذا التوازن، بل تت ة ال تقمي م ت الست الباق آل
ىل البعث سان وعن قدرة هللا  ه اإل لق م ى  ل واملرأة ا أى . الثالث األوىل مهنا عن ماء الر

ىل اخللق، وكن  ىل البعث فإهنا مل تتلكم عن قدرة هللا  ت إذا اكنت تتلكم عن قدرة هللا  أن اآل
سان دون تطرق إىل القدرة اإللهية ىف ذتتلكم عن  املاد لق مهنا اإل  - ٩كام أن اآلیتني . ة الىت 

قار ١٠ ر واف اول استخراج ما ىف الرسا ىل البعث بل ت القة لها بت القدرة اإللهية   ال 
نئذ إىل القوة وانعدام النارص سان ح ت . اإل رشق عن اآل م املس  ١٠- ١ومعىن هذا أن 

م رسع مع أن السورة قصرية وموجودة أمامه وستطيع أن .  فارغمعظمه  ألخطاء وال أى مملوء 
شاء من املرات دون أیة صعوبة هيا ما    . رجع إ

ت  ، ومعىن هذا )confirmer" (الو" تؤكد ١٤ - ١١املالحظة اخلامسة قو إن اآل
سجل  م الو مرة أخرى كام نفعل عندما  ت تعيد  ب أن هذه اآل كرتوىن وك ىف موقع أ

اها أول مرة حىت یتأكد  هتا كام كت ا أن نؤكد لكمة الرس، أى نعيد كتا ُْطلَب م لكمة الرس ف
لكمة الرسیة فعال ال لكمة أخرى س . أحصاب املوقع أننا نقصد هذه ا ورة فل ت املذ أما ما تقو اآل

لو" يدا  ىل حصة وقوع اليوم ا" تأ ه من حساب وأن القول بذ وإمنا هو قََسٌم  آلخر وما ف
شوبه هزل ى ال  ري ذاك كام هو واحض. هو القول الفصل  ا  .وهذا 

امضا، فالقسم اكمال  س قسام  ى تبدأ به السورة ل املالحظة السادسة ىه أن القََسم ا
افظإْن لك نفس ملّا * النجم الثاقب * وما أدراك ما الطارق؟ * والسامء والطارق "هو  ، "لهيا 

افظ لهيا  ىل أنه ما من نفس إال و لسامء والنجم الثاقب  انه  . وىف هذا النص یقسم هللا سب
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رشق یقصد أن  لكمة  ن الغموض هنا؟ إذا اكن املس امضة فإن القسم ال یقف عند " الطارق"فأ
سمتر إىل " والطارق" افظ"بل  ُت معىن "لهيا  الل ذ وَحضِت اآل ، أى "الطارق"، وىف 

ارج القسم س  س ىف القسم مغوض بل وال حىت ىف أداة القسم، . الل القََسم ول ومن مث فل
ة ". النجم الثاقب* وما أدراك ما الطارق؟ * والسامء والطارق "الىت ىه  ر رصا وهو نفسه قد ذ
د تعبريه قد مت تفسريها ىف اآلیتني التاليتني ل " الطارق"أن لكمة  ىل   .هاامللغزة 

وران حول معىن  لف وا نا معه ىف ا ه ووق رشق ضيع وق املالحظة السابعة أن املس
ت تقول إهنا الزهرة، وبعضها إهنا أول جنم یظهر ىف " النجم الثاقب" مشريا إىل أن بعض الروا

ریدها خبالف ما  ن جيدها من  ت وال أ ا من هذه الروا السامء ليال، وكن دون أن یورد ش
ر أسامءمه واملواضع الىت جند ت التفسريات صنع مع ن أورد تفسرياهتم، إذ ذ  مرتمجى القرآن ا

يد لقرآن ا رجامهتم    . فهيا من 
رمجة خوام لـ اهل تفسري " الطارق"أما  رمجة مضحكة ألهنا تت ى  ليىل فه ر ا بأنه الزا

للكمة بأهنا  ر ىف أى ، أى أهنا ال تعىن أبدا ال"النجم الثاقب"القرآن  هنارى وال الزا ليىل وال ا ر ا زا
للكمة بـ. وقت رمجة بريك  ل ذ  رمجة ِبْل ". الوافد ىف املساء"وم وأغرق من ذ ىف اإلحضاك 
يد. ، أى الشهاب الراصد"املذنب"بأهنا  ري النجم ىف القرآن ا فالشهاب الساموى . إن الشهاب 

ليلهو ما یُْقَذف به الشياطني من شعل الن دد . ار، أما النجم الثاقب فهو یثقب ظلامت ا لقد 
ا آخر رمجة تقول ش لكمة، وقُِىض األمر، فال جمال إذن ألیة  كرمي  معىن ا   .القرآن ا

ىل النجوم لكها، أى أن األلف " النجم الثاقب"وأما  ال  لمفرد  دام  عندى فهو است
س النجوم، ف" النجم"والالم ىف  مىه الستغراق  ة : "كأن ا ىل (والسامء والنجوم الثاق

ل : "وذ كام نقول)...". صفحهتا ليال ر دروسه أوال بأول وال یؤ ستذ ىل الطالب أن 
ت ا م يل  دا"واملراد ". ستذاكر إىل آخر حلظة ق دا وا ...". ىل الطالب مجيعا وا

ة والرتدى اخللقى والنفىس ومغزى هذا القََسم ىف رأىي هو اإلشارة إىل ظالم الرش  ك والوث
ى رشع ینري ت الظلامت، وسوف  عى واحلضارى ىف بالد العرب وزوغ جنم اإلسالم ا ج و

ن لكه ىل ا داء واملعوقات و ىل لك األ نتصاره  ى األمر  هت   . ی
ى حياول الربطَ بني لي القدر وبني لي  م السخيف املتنطع ا وس أو مث ما هذا ا ا

ليلتني د  أیة ص بني ا رشق؟ الواقع أنه ال تو زل : لي امليالد كام یقول املس ففى لي  القدر 
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وس و املسيح القة بني القرآن واملسيح ىف هذا السياق. القرآن، وىف لي ا د أدىن  . وال تو
الد املسيح كام ىف  دث عن م ت القرآنية الىت تت ال ال " آل معران" و"مرمي"بل إن اآل م

وس"تتطرق بأى شلك من األشاكل إىل  ل . البتة" جنم ا وس ید ال بل إن احلدیث عن جنم ا
ني بعد قليل ذ اِجلّد كام سن ذها مأ غى أ ب األساطري الىت ال ی   . ىف 

دیثا عن وال ینا  هنایة"دة النىب محمد، وهو موجود ىف إن  ن  كثري، ونصه" البدایة وا : ال
ليه وسمل أهنم قالوا " ِربْ عن نفِسك: عن أحصاِب رسوِل ِهللا صىل هللا  نعم أ دعوُة : قال. أَ

لهيام السالمُ  ىس  ُْرشَى  راهَمي، و ني محلْت ىب أنه خرج مهنا نوٌر أضاءت  . أىب إ ورأَْت أىم 
لشام وىه ، ومع هذا فأ ال أتصور حصته، "قصوُر الشام رى برصى  َة أن  يف أمكن آم إذ 

َالت؟ ويف عرفْت أن هذه برصى،  وىه مل  ِك هنام البيوت واجلدران واجلبال وآالف ا مبكة، وب
رى حىك حملمد ا اضنته أم أمين؟ ومن   دها و لصغري ترتك مكة إال إىل املدینة املنورة مرة مع وح

يقال ل إهنا حكت . أمه: القصة؟ س ِك هذا جلده وأعاممه وأخوا أیضا؟ فإن ق رى مل َحتْ كن مل  
ا، وصارت هذه احلاكیة مما  ، وخباصة بعدما صار محمد ن د بعد هذا بتا ره أ ذ فلامذا مل یذ

النه أنه رسول من  الص ىف إ لصدق واإل ایة   ستعانة به ىف ا رب العاملني؟ وهل ميكن 
ة من  د سوى آم راه أ رشیة وال  رخي ال يل ىف  س  م ى ل ل ذ النور ا سطع م ميكن أن 
ا، ومعنا لك احلق، فأَْحِر بنا  الد نب رفض هذا احلدیث عن م نا  مكة حىت بالد فارس؟ فإذا 

نه اآلن وس، وهو ما سن رفض أسطورة جنم امليالد أو جنم ا   أن 
ستل ليه السالم و ن مرمي  ىس  ، حفني و  زم األمر أن نقرأ أوال ما كتبه مىت ىف إجني
هيا وبأى ) ٢فصل (حىك لنا مّىت  ة نظرت إ ح ى الطرافة ختالف العقل من أیة  هت حاكیة ىف م

اولت أن تفهمها ه . معىن  سمع أوال احلاكیة مث نفصل القول فهيا بعض التفصيل حىت یتضح و ول
ل  اطرافهت هتا  ِْت لَْحمِ ١: "منطقوجمان َ َُسوُع ِىف ب  َ ِ ، ِإَذا  َولَما ُو ِ ِ ِم ِهُريوُدَس الَْم َْهيُوِدیِة، ِىف أَ ا

اُءوا ِإَىل أُوُرَشِلَمي  َمُجوٌس ِمنَ  َ ِق قَْد  َْن ُهوَ «:قَائِِلنيَ ٢الَْمْرشِ َْهيُوِد؟ فَِإننَا َرأَیْنَا أَ ُ ا ِ  الَْمْولُوُد َم
 َُ َد  ُ َْس َا ِل ْ َ ِق َوأَت َمُه ِىف الَْمْرشِ َع ِهُريوُدُس ٣. »َجنْ يُع ُأوُرَشِلَمي َمَعهُ  فَلَما َمسِ ُ اْضَطَرَب َوَمجِ ِ . الَْم

ْكَهَنَِة َوكَتَبَِة الشْعب، َوَسأَلَهُمْ  فََجَمَع ُلك ٤ ُ الَْمِسيُح؟«:ُرَؤَساِء ا َ َْن یُو َُ ٥» أَ ِْت ِىف «:فَقَالُوا  َ  ب
َْهيُوِدیةِ  لنِىب  .لَْحِم ا ِ ُوٌب  َْت لَْحٍم،٦: َألنُه هكََذا َمْك َ َ ب أَْرَض َهيُوَذا لَْسِت الصْغَرى بَْنيَ  َوأَنِْت 

ائِيلَ  ُرَؤَساِء َهيُوَذا، َألنْ  َْرَعى َشْعِىب ِإْرسَ ٌر  ُرُج ُمَد ِْك َخيْ َا ِهُريوُدُس الَْمُجوَس ِرسا، ٧.»ِم نَئٍِذ َد ِح
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قَق ِمْهنُْم َزَماَن النْجمِ  ى َظهَرَ  َوَحتَ ِ ِْت لَْحٍم، َوقَالَ ٨. ا َ ِق «:ُمث أَْرَسلَهُْم ِإَىل ب لتْدِق ِ اْذَهُبوا َوافَْحُصوا 
َُ  َوَمَىت . َعِن الصِىب  َد  َ أَیًْضا َوأَْجسُ َِىك آِىت أَ وِىن،  ِربُ ْ ْدتُُموُه فَأَ َ ِ ٩. »َو ِ ُعوا ِمَن الَْم فَلَما َمسِ

اَء َوَوقََف  َوِإَذا النْجمُ . َذَهُبوا َ ِق یَتَقَدُمهُْم َحىت  ى َرأَْوُه ِىف الَْمْرشِ ِ ُْث َاكَن الصِىب  ا . فَْوُق، َح
دا ا َرأَْوا النْجَم فَرُِحوافَلَم ١٠ ِ ا َعِظميًا  ً ِْت، َوَرأَْوا١١. فََر . الصِىب َمَع َمْرَميَ ُأمهِ  َوأَتَْوا ِإَىل الْبَ

 َُ ُدوا  َ  ُمث . فََخروا َوَجسَ ُ َهَدا َ َُحوا ُكُنوَزُمهْ َوقَدُموا  ً : فَ ِ ١٢. َوُمرا َذَهبًا َولُبَا ْم ِىف ُمث ِإْذ ُأو َْهيِ  ِإ
َْرِجُعوا ْملٍ أَْن َال  مْ  ُ فُوا ِىف َطِریق أُْخَرى ِإَىل ُكوَرِهتِ   ".ِإَىل ِهُريوُدَس، انَْرصَ

قل إىل حتليلها وس: وبعدما أورد احلاكیة ن ِ  وأول لك ىشء أن ا دثون عن َم یت

ليه السالم. لهيود ِ املسيح  ؟ لقد ُو ِ َ ن ذ امل د ال ىف قرص ملىك، واكن وىل أمره ىف ِمْذوَ  فأ
ًرسى وال ًرصا وال  ني جنارا ال ق ً من الفرا م بأى معىن . فرعو كام أنه مل یرص ملاك ىف یوم من األ

سألون. املعاىن من ذوا  وس اآلتني من املرشق قد أ هيود،  الىشء الثاىن أن هؤالء ا عن م ا
ة إىل من ىل أهنم اكنوا حبا سألونه عن ماكنوهو ما یدل  ِ املزعوم ال أهنم اكنوا    َ هذا امل

سمع. یعرفونه نا بعد قليل سوف  ور سوف یظهر هلم وسري  ك الراوى یقول إن النجم املذ
ت امل املزعوم م، مث جيىء ویقف فوق ب لثا فإن  فأى الروایتني نصدق . أما ليمك؟ و

دث عن حترك النجم أمام وس وكأنه اكن ميىش بنفس إیقاع حركهتم، فهل هؤالء الراوى یت  ا
هتم  ليال فال یضلوا عنه بعد  اف رؤ ستطيعوا است هذا معقول؟ وهل اكن یتوقف هنارا حىت 

كون قد سبقهم ىف سامء هللا الواسعة؟ وهذا النجم هل ميكن أن نصدق أنه قد توقف ىف  أن
ل أى جنم ی  مداره ومل وران؟ مث ما معىن قولسقط ىف الفضاء السحيق م الراوى  توقف عن ا

ه امل"اء ووقف فوق"عن النجم إنه  ى اكن ف ت ا الرضيع املزعوم؟ والسؤال  ، أى فوق الب
ن؟ إىل: هو ن؟ من السامء طبعا؟ وإىل أ كون قریبا من املذود  اء من أ حتت طبعا حبيث 

ه الطفل الرضيع ى اكن ف س هذا. ا لكف؟ فهل هذا ممكن، هو ما نفهمه من  أل النص بدون أى 
وس اكنوا  وحنن نعرف أن النجم أكرب من األرض أضعافًا مضاعفة؟ أما ما یقال من أن هؤالء ا

ستعانة حيملون بعض ية الىت ميكهنم أن حيددوا عن طریقها ماكن املذود مع   اآلالت الهندس
رتض بعض برية اكنت هذه اآلالت أم صغرية، كام ا ىل لنجم،  ىل، فأمر یبعث   النصارى 

ك ألن النص مل ني، وإال ما الض كونوا فلك ا من هذا، ذ أهنم مل   یقل وال ميكن أن یقول ش
وس ىف البدایة ال یعرفون. فاتت هذه مّىت ولشنّف آذاننا هبا ىل  وقد رأینا ا ستدلون  يف 
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سألون الناس ل هذا السؤال  ة ماولو اكنت معهم آالت فلك. املاكن، فاكنوا  ة إىل م اكنوا حبا
رى استطاعوا! أصال يف   لتاىل مل  مث  ري أهل البالد، و التفامه مع مرمي ویوسف، ومه من 

وُس بأمر ذ النجم؟ بل  األم وخطيهبا؟ مث من أى كتاٍب أو كونوا یتلكمون لغة َِملَ أولئك ا ٍمف 
وس بذ األمر شعروا أهنم ال أسا ملاذا اهمت أولئك ا غى أن  هيود؟ وملاذا ی سوا من ا سا، ومه ل

انبه ما داموا  السجود مل بىن إرسائيل؟ وبعد أن بد هلم من هيود ملاذا مل یَْبقَْوا إىل  َرأَْوا م ا
لكفوا مشاق نية قد  ىل األقل ملاذا مل یظهروا  ى هيّد الُقَوى؟ أو  اة  ذ السفر الطویل ا ىف ح

رش مبلكوت الساموات؟ وهوالسيد  لن دعوته ورشع ی ني كرب وأ ى  املسيح  نفس السؤال ا
اة ىف حاكیة لوقا املق بعد قليل ة الر ىل جام   .یصدق 

أن هذه احلاكیة  ومثة أسئ كثرية أخرى ال أرید أن أرهق القارئ هبا فأكتفى هبذه، وأنبه إىل
ات مّىت، ولهذا ال جندها ىف أ َ ل الثالثةىه من بُ ج ة، بل جند بدال مهنا قصة  قاصيص األ الباق

اة ظهرت  ة من الر ى أورد ىف الفصل الثاىن من إجني حاكیة خمتلفة عن جام أخرى عند لوقا، ا
ليه السالم هلم ىس  رشة بوالدة  كة وىه ترتمن م الفصل الثاىن من  إىل آخر ما قا ىف... املال

س هلم ىف هذا األمر كثري أو قليل ن ل كني ا اة املس رامه، بل ال  ولهذا ال. إجني عن أولئك الر
اة. سمع هبم أو عهنم جمرد سامع بعد ذ أبدا ة من الر كة مجلا س هلم ىف  مث ملاذا تظهر املال ل

ىل اإلطال ليه السالم أى دور یؤدونه  اة السيد املسيح     ق؟ح
ِم َصَدَر أَْمٌر ِمنْ ١: "وهذه ىه احلاكیة َ اَأل ْ َتََب ُلك  َوِىف تِ ُْك َْرصَ ِبأَْن  أُوغُْسُطَس قَ

ُوُس َواِىل ُسوِریةَ  َوهَذا٢. الَْمْسُكونَةِ  ِ فََذَهَب الَْجِميُع ٣. ْكتِتَاُب اَألوُل َجَرى ِإْذ َاكَن ِكِريی
 ِ َتَُبوا، ُلك َوا ِهِ  ٍد ِإَىل ِلُيْك َ ِليِل ِمْن َمِدینَةِ ٤. َمِدی َ ِة ِإَىل  فََصِعَد یُوُسُف أَیًْضا ِمَن الْ الناِرصَ

ِْت َداُوَد َوَعِشَريتِِه، َ ِه ِمْن ب ِكَْونِ َْت لَْحٍم،  َ َْهيُوِدیِة، ِإَىل َمِدینَِة َداُوَد الِىت تُْدَعى ب َتََب َمَع ٥ ا ِلُيْك

َْىل َمْرَميَ اْمَرأَتِهِ  َ ٦.  الَْمْخُطوبَِة َوِىه ُح ِ ُمهَا ِلتَ ََما ُمهَا ُهنَاَك تَمْت أَ ْ َ ِت ٧. َوب َ َ َْهنَا الِْبْكَر  فََو ا
َعْتُه ِىف الِْمْذَوِد، ِإذْ  َُكْن لَهَُما َمْوِضٌع ِىف الَْمْزنِلِ  َوقَمَطْتُه َوأَْجضَ َ ٨. لَْم  ْ َاةٌ  َوَاكَن ِىف تِ ُْكوَرِة ُر ا

ََىل مُ  لْيِل  ُرُسوَن ِحَراَساِت ا َن َحيْ ْم،  َبَد دُ ٩َرِعيِهتِ ْ ْم، َوَم الرب أََضاَء  َوِإَذا َمَالُك الرب َوقََف ِهبِ
افُوا َخْوفًا َعِظميًا َ افُوا«:لَهُُم الَْمَالكُ  فَقَالَ ١٠. َحْولَهُْم، فَ َُرشُمكْ ِبفََرحٍ ! َال َختَ َ ُأ َُكوُن َعظِ  فَهَا أَ ميٍ 

َُمكُ الَْيْومَ ١١: لَِجِميعِ الشْعِب   َ ِ لٌص ُهَو الَْمِسيُح الرب  أَنُه ُو َ َُمكُ  َوهِذهِ ١٢. ِىف َمِدینَِة َداُوَد ُم
ُدوَن ِطْفًال ُمقَمًطا ُمْضَجًعا ِىف ِمْذَودٍ : الَْعَالَمةُ  هُوٌر ١٣. »َجتِ  ِمَن الُْجْندِ َوَظهََر بَْغتًَة َمَع الَْمَالِك ُمجْ
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َني َهللا َوقَائِِلنيَ  ِ لناِس «١٤: السَماِوى ُمَسب ِ ََىل اَألْرِض السَالُم، َو َاِىل، َو ِ ِىف اَأل ُد  ْ  الَْم
ِكَُة ِإَىل ١٥.»الَْمَرسةُ  َاُة بَْعُضهُْم لِبَْعٍض  َولَما َمَضْت َعْهنُُم الَْمَال ال الر  نَْذَهِب لِ «:السَماِء، قَاَل الر

ْلََمنَا ِبِه الرب  ى أَ ِ ِْت لَْحٍم َونَْنُظْر هَذا اَألْمَر الَْواِقَع ا َ ُدوا ١٦. »اآلَن ِإَىل ب َ َِني، َوَو اُءوا ُمْرسِ َ فَ
ى قِ  فَلَما َرأَْوهُ ١٧. َویُوُسَف َوالطْفَل ُمْضَجًعا ِىف الِْمْذَودِ  َمْرَميَ  ِ ِم ا َ َ ْ ِ وا  َربُ ْ َل لَهُْم َعْن هَذا أَ

َل لَهُْم ِمنَ ١٨. الصِىب  ُعوا تََعجُبوا ِمما ِق َن َمسِ ِ َاةِ  َوُلك ا يَع هَذا١٩. الر فَظُ َمجِ  َوأَما َمْرَميُ فََاكنَْت َحتْ
َفَكَرًة ِبِه ِىف قَلِْهبَا ِم ُم َ َ ْ َاةُ ٢٠. ا ُدوَن هللاَ  ُمث َرَجَع الر ُعوهُ َوُمهْ یَُم ََىل ُلك َما َمسِ َُسبُحونَُه    َو

َل لَهُمْ  َ ِق َ   ". َوَرأَْوُه 
قول " الطارق"ونعود مرة أخرى إىل سورة  ما من ف لوا  إهنا من أولها إىل آخرها ختلو 

م عن لي القدر رشق لي القدر هنا؟ مث إن حاكیة جنم امليالد، كام . ا رى أحقم املس ف   فك
ه وبني رأین لربط ب رشق أدمغتنا  ل العقل ومل حيدث، فلامذا صدع املس م ال ید ا، ىه 

  ىف سورتنا؟" النجم الثاقب"
ة عن السياق  ار رشق قد أخطأ ىف وصف اآلیة الرابعة بأهنا  ة أن املس املالحظة الثام

ت األخرى  هنا وبني اآل وهو ال ). déconnecté et ne rime pas avec le reste(وال ص ب
د ليه، كأن یقول أ ا أمام أداة قََسٍم دون ُمْقَسٍم  ك ا اآلیة الرابعة  ذف وهللا : "یعرف أننا لو 

مه" و و مكل  سكت وال  إْن "فهل هكذا یفهم العقالء اآلیة؟ إن اآلیة الرابعة ىه . مث 
افظ لهيا  انه". ُلك نفس لَما  م أنه سب افظومعىن ا لهيا  مفا .  یقسم أنه ما من نفس إال 

سان  رشَق ىف هذا؟ هل مث ىشء غریب ىف إشارة القرآن إىل أن لك إ املشلكة الىت أرقَِت املس
امة ُحوِسَب  ائدا إىل احلياة یوم الق ب لك ما یقول ویفعل حىت إذا قام من قربه  ك افظ  ليه 

وبة احملفوظ ىل أقوا وأفعا املك ه غرابته؟ وهو نفسه قد أومأ إىل قو تعاىل من بناء  ة؟ مفا و
افظني ": "نفطار"سورة  َ ليمك ل نية ما ". یعلمون ما تفعلون* ِكَراًما اكتبني * وإن  ومرة 

ىل أسامع املرشكني أنه ما من لكمة تصدر عهنم أو  املشلكة هنا؟ إن القرآن ىف هذا القسم یؤكد 
د ىف حصائفهم من كتاب األعامل، ولن هيربوا من تبعة ما یفعلون مع النىب معل یعملونه إال وهو مق 

ىل لك صغرية وبرية ني، بل سوف حياسبون    .واملؤم
رص: "املالحظة التاسعة ىه فهمه لقو تعاىل ة " مفا  من قوة وال  ىل أنه ینفى الشفا

)intercession (م ىف اآلیة. وإماكن الهروب من احلساب كون هناك قوة وا  إمنا ینفى أن 
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انه ىل هللا سب امة  سان یوم الق ة ىف هذا . ىف العامل ميكن أن تنرص اإل وإذن فاإلشارة إىل الشفا
سورتنا . السياق ال موضع لها ة ىف أیة سورة قصرية  رش إىل الشفا وفوق ذ فإن القرآن مل 

ة، وأص ة ىه هذه سواء ىف ذ السور املدنية أو السور املك ر الشفا غر السور الىت ورد فهيا ذ
ر" دیث عن . لك وضوح" الطارق"، وىه أكرب من "املد ل ب  د بتا أى س أى أنه ال یو

ن تناول السورة الىت بني أیدینا ة    .الشفا
ربط آليا بني قو تعاىل ىف سورتنا احلالية رشق  ر: "املالحظة العارشة أن املس " یوم تُْبَىل الرسا

ةوبني َْس ِعْنَدُمهُ الناُموُس، َمَىت َألنُه اُألمَ ١٤/ ٢: " قول بولس ىف رسالته إىل أهل روم َن لَ ِ ُم ا
ُموٌس َألنُْفِسهِِم،  َ َْس لَهُُم الناُموُس ُمهْ  َ لطِبيَعِة َما ُهَو ِىف الناُموِس، فَهُؤَالِء ِإْذ ل ِ َن ١٥فََعلُوا  ِ ا

ْم، َشاِهًدا أَیْضً  ً ِىف ُقلُوِهبِ ُو َل الناُموِس َمْك ًَة أَْو یُْظهُِروَن َمعَ َْهنَا ُمْشتَِك َ ُريُمهْ َوأَفَْاكُرُمهْ ِفميَا ب ا َمضِ
ًة،  َُسوَع الَْمِسيحِ ١٦ُمْحتَ يِىل ِب َِر الناِس َحَسَب ِإْجنِ ا ُن ُهللا َرسَ ِه یَِد ى ِف ِ رید ". ِىف الْيَْوِم ا مفاذا 

ذ عبارة  ليه السالم بأنه أ ر"أن یقول؟ واحض أنه یلمز النىب  من رسا بولس إىل "  النفوسرسا
ذها من العهد اجلدید ست لها أیة خصوصية حىت یقال إن محمدا أ ادیة ل . الرومانيني مع أهنا عبارة 

ر النفوس: "وهذا إن اكن القرآن قد قال ر"، إذ الواقع أنه مل یقل سوى "رسا س إال" الرسا كام . ل
ادیث ال ره ىف القرآن واأل رد ذ ى  ى أن اإلجنيل ا القة   هبذا العهد اجلدید بل هو اإلجنيل ا  

ىس بعقود، فضال عن رسائل  اة  هتاء ح ت بعد ا ل الىت كت ج ىس من عند ربه ال األ ىل  زل 
ل  ج فصل مستقل أضيف إىل ت األ ل، بل ىه ىشء م ج هنا وبني ت األ الرسل الىت ال ص ب

ريها ومسى امجليع بـ ليه السالم اكن یعرف اإلجنيل ". لعهد اجلدیدا"ف بعد و فلو افرتضنا أن محمدا 
ل  ج ارج األ الها مما یقع  ه فهذا ىشء خمتلف عن رسا بولس إىل الرومانيني وأم ویقرؤه وینقل م

كرمي ره ىف القرآن ا كرر ذ ى  ارج اإلجنيل ا ألحرى تقع  مث إن القرآن خيرب أن . األربعة، و
ر س رالرسا ن الرسا ني یقول بولس إن هللا سوف ید لهيا ىف  ري . وف تُْبَىل أى یُطلَع  طالع  و

لهيا اإلدانة لهيا اخلالص، وقد یرتتب  كذ فإن اإلدانة ىف . اإلدانة، إذ هو خطوة سابقة قد یرتتب 
سوع املسيح إلها، وهو ما ال وجود  شريه ب ىل املدان حسب ت  ىف القرآن، رسا بولس إمنا تقع 

ل  امة م م إذ املسيح ىف القرآن وىف اإلسالم جمرد عبد  ورسول  سوف حياَسب یوم الق
رش ر ال ر: "مث إن القرآن یقول. سا ى یقول" الرسا ر النفوس: "فقط خبالف بولس، ا كام " رسا

ل قليل رشق. وحضنا ق ستأهل ما صنعه املس شابه ىف لكمة  ح أن یقال إن رى هل یص. فهل ال
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رتبط بعالن  مة حبيث  متزي خبصوصية  لكمة  كن ت ا الن لكمة، وخباصة إذا  ذ من  فال أ
ذها عنه؟ وهذا  اء فالن ذاك فاكن أول من أ ال، و ل م ستعملها من  ق ريه مل  دا  هذا ألن أ

كون الرتمجة العربي" رسائل الرسل"إن اكنت  لكمة مرتمجة آنذاك أصال، فضال عن أن  ة قد أدت ا
ر"األصلية بـ ان". الرسا س ، فهو إذن زوبعة ىف   .وهذا لكه ال وجود 

ل اإلسالم. مث إن العبارة موجودة ىف الشعر اجلاهىل لعرب من ق وهذا أمر . أى أهنا معروفة 
  :قال األسفع األرحىب. طبيعى، مفا من رسول إال أىت بلسان قومه

َِد  ِلغٌ َعّىن  ًَ فََمن ُم   ِرسا

    
  َوُخيِربُه َعّىن َولَسُت ِحباِرضِ 

     
ُتُمو ِمن نُفوِسُمك  ُمكو أَمَك   ِبأَ

    
ِِر؟ ِم بَلَْوى الَرسا ّ   َوىف َعِقِب اَأل

     
اىن ك س ا ن ق   :وقال بلعاء 

  ومك اكن ىف آل املُلَوح من فىت

    
ُره ني تُْبَىل رسا اًدى مفدى    م

     
ل اإلسالم ال. بل إن مفردها موجود ىف شعر ق هيودى م   :قال ّمساك ا

هِ    تدىل حنو محموٍد أخ

    
  ومحموٌد رسرتُُه الُفُجورُ 

     
مل  ه وال  بٌري ال معىن  وال فائدة م ساخٌف  ا ف أما البحث عهنا ىف رسائل بولس وأم

ه   . ف
سم  ى ی ىل صاحب القرآن، ا كة الشدیدة، ویصعب  لر سم  كذ فرسا بولس ت

ة ن عبد هللالبال هباء اجلليل، حىت لو قلنا مع القائلني إنه محمد  ذ ، العالية وا  أن یتزنل إىل األ
يف یصوغ سطرا  من هذه الرسا الريكة الىت تبدو ىف الرتمجة العربية وكأهنا بقمل أجعمى ال یعرف 

لغة الىت كتب هبا وم داى أن یقول إن محمدا . سلسا  رشق ج رید املس وهذه ىه الفقرة الىت 
ذ مهنا عبارة  ر النفوس"أ يف وىه، حس نلمس بأیدینا ملس". رسا ا، فقرة معسلطة ال أدرى 

لام یعاىن  ًسا م رب رشته وحركة یده وأصابعه اكنت تعاىن تَيَ ى یبدو وكأن  كتهبا بولس، ا

ا ىف بطنه ُ ١٢: "قال بولس. الشخص م ِ ُدوِن الناُموِس َهيْ ِ . َألن ُلك َمْن أَْخَطأَ ِبُدوِن الناُموِس فَ
الناُموِس یَُدانُ َوُلك َمْن أَْخَطَأ ِىف الن  ِ َْراٌر ِعنَْد ١٣. اُموِس فَ َْسَمُعوَن الناُموَس ُمهْ أَ َن  ِ َْس ا َ َألْن ل

لناُموِس ُمهْ یَُربُرونَ  ِ َن یَْعَملُوَن  ِ َْس ِعْنَدُمهُ الناُموُس، َمَىت ١٤. ِهللا، بَِل ا َ َن ل ِ َألنُه اُألَمُم ا
لطبِ  ِ ُموٌس َألنُْفِسهِِم، فََعلُوا  َ َْس لَهُُم الناُموُس ُمهْ  َ َن ١٥يَعِة َما ُهَو ِىف الناُموِس، فَهُؤَالِء ِإْذ ل ِ ا
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ًَة أَْو  ِك َْهنَا ُمْشتَ َ ُريُمهْ َوأَفَْاكُرُمهْ ِفميَا ب ْم، َشاِهًدا أَیًْضا َمضِ ً ِىف قُلُوِهبِ ُو َل الناُموِس َمْك یُْظهُِروَن َمعَ
ًة، مُ  َُسوَع الَْمِسيحِ ١٦ْحتَ يِىل ِب َِر الناِس َحَسَب ِإْجنِ ا ُن ُهللا َرسَ ِه یَِد ى ِف ِ  مث ما ".ِىف الْيَْوِم ا

سوع املسيح: "معىن قو ب فهمه بعض "حسب إجنيىل ب ح ىل  ؟ الواقع أنىن مل أفهمه، وكن انف
ق ف رمجة أمحد فارس الشد ني رجعت إىل  اح  دته یقولنف ه هللا : "و ن ف ى ید ىف اليوم ا

شارىت سوع املسيح حسب  ر الناس ب ق ترصف ىف الرتمجة مبا یذهب ". رسا وأتصور أن الشد
يبه ر كته والتواء  ري قليل من . عن األصل عسلطته ور زال ىف املعىن  قدر  ومع هذا فال 

  .الغموض والعمتة
زمع ام  ه  ني الغربيني بو اب إن الباح ك ذ قرآنه من ا ليه السالم أ ون أن محمدا 

ه. املقدس ِْشنَة معروفة عهنم رمغ هتافت زمعهم وخساف ىل أن محمدا اكن یقرأ . وىه ِش إهنم یرصون 
هيود والنصارى وسخ مهنا نصوصا كثرية ىف القرآن، وأن لك قصص  ىل كتب ا ب واطلع  ك و

قو ه م اء اإلرسائيليني املوجودة ف ة الىت وصف هللا هبا .  نقال عن كتاهبم املقدساألن أما األم
س عندمه كتاب ساموى، ال أهنم ال  كونوا أهل كتاب، أى ل فسريها عندمه أهنم مل  محمدا وقومه ف

بون ك   . یقرأون وال 
كرام إىل مادة  ل القراء ا ىل ذ أح اال  ة"ىف " محمد"وم رة املعارف اإلسالم ث " دا ح

هب لكمة كثريا ما : "ا حسب الرتمجة العربيةیقول اك وبإماكن هذا السياق أن یقود إىل فهم أفضل 
شري اآلیة ". ُأمىّ "دار النقاش َحْولها، وىه لكمة  إىل محمد " األعراف" من سورة ١٥٧حفني 

ليه وسمل( ى مل یبلغ من ق"ىل أنه النىب األىم فالظاهر أهنا تعىن ) صىل ا  ل الشخص ا
اب ا  ن سبق أن تَلَقْوا كتاب ا بلساهنم"ك اب ا ك وقد اكن محمد . ، أى عكس أهل ا

ليه وسمل( ه الو ال بعده) صىل ا  ل تلق ا ق ساؤل عام . أم ة ال وال یؤر هذا التفسري ىف ن
ليه وسمل(إذا اكن مبقدور محمد  لهم إ) صىل ا  ب، ا ك " أىم"ال إن اكنت لكمة أن یقرأ وأن 

لهيود والنصارى ب املقدسة  ك ارة . حتمل ىف طياهتا معىن جعزه عن قراءة ا لت وال بد أن اشتغا 
هتا اطة بقراءة العربية وكتا ستلزم قدرا من اإل ت . اكن   من سورة الفرقان إىل ٦ - ٤وشري اآل

الفرتاء كفار   َن كَفَرُ : "اهتام ا ِ َلَْيِه قَْوٌم آَخُروَن فَقَْد َوقَاَل ا َانَُه  اُه َوأَ وا ِإْن َهَذا ِإال ِإفٌْك افَْرتَ
اُءوا ُظلًْما َوُزوًرا  ُْكَرًة َوأَِصيًال * َ َلَْيِه  ى تُْمَىل  ََهبَا فَهِ ْكتَ ى * َوقَالُوا أََساِطُري اْألَوِلَني  ِ ُ ا َ َْز ُقْل أَ
سب لكمه ". اَواِت َواْألَْرِض ِإنُه َاكَن غَُفوًرا َرِحميًایَْعَملُ الرس ِىف السمَ  ك معناها الشائع " أىم"ومل 



 

                                                               143 

ىل معجزة تلقى محمد  ة، كتدليل  ی ر ا وا ابة، إال ف بعد، وىف ا ك لقراءة وا اآلن، وهو اجلهل 
ليه وسمل( ربیل ) صىل ا    )". ليه السالم(الو من ا عن طریق 

رى أن القرآن، كام مر بنا آنفا، قد وصفه و  ابة  ك ة القراءة وا ح هذا زمع مهتافت، مفن 
زول ). ١٥٧/ األعراف" (النىب األىم"ليه السالم بـ ل  كن یتلو ق كام أكد ىف موضع آخر أنه مل 

ميينه  ليه من كتاب أو خيطه  وت(القرآن  ري حصيح ملا ). ٤٨/ العنك م القرآن  ولو اكن 
لهيم كفار، ولسجل القرآن نفسه اكلعادة رده  ًال ىف كتابه. سكت ا وم م  Islam": "إن ألفرید ج

)Pelican Books, Lonoon, 1964, P. 56- 57 ( ليه الصالة ة النىب  شكك ىف ُأم
م اشتغا  ريه ىف قراءة الفواتري أ د  ري املعقول أن یطمنئ إىل أ والسالم، وجحته أنه من 

الت رد إليه من رسائل بعد ذ عندما أصبح ن ت . ارة، أو ىف قراءة ما  دى الروا كام أن إ
ة ابة یوم صلح احلدی ك ِ ِمن ِكتَاٍب َوَال "وهو یفرس آیة . املبكرة تعزو إليه ا ِ ْ َوَما ُكنَت تَْتلُو ِمن قَ

طُه ِبيَِمينِكَ  هيود والنصا" َختُ ته بأن املقصود بذ هو كتب ا ) إن حص ما تقو اآلیة(رى، وأن أم
ورة تنفى أنه اكن یقرأ أى كتاب، فال . إمنا اسمترت إىل بدایة رسالته فقط قة أن اآلیة املذ واحلق

هيود والنصارى ىل كتب ا ِ ِمن : "أما فَهُْمه لقو تعاىل. معىن لقرص ذ  ِ ْ َوَما ُكنَت تَْتلُو ِمن قَ
ستطيع ذ فهو فهم مبعىن أنك، وإن  " ِكتَاٍب  ابة، فإنك اآلن  ك ل ذ جتهل القراءة وا نت ق

نئذ سيكون  كفار ح ري ذات معىن، ألن رد ا هتافت وتصبح  غریب، إذ إن جحة القرآن بذ 
ستطيع أن تنظر ىف كتب السابقني : "اكلتاىل ابة فهذا معناه أنك  ك ما دمت تعرف اآلن القراءة وا

ري سلمي، وأن وكهنم مل ". وتنقل مهنا وم لآلیة  ىل أن فهم ج ً اكن ذ دليًال  ا مل حيريوا جوا
ستطيع،  د  ا، وإال فالوا ل ذ وظل بعده ُأم ليه الصالة والسالم اكن ق املقصود مهنا هو أنه 
ًا  ىل أن خيط ش كون محمد قادًرا  رشق، أن یقول إن القرآن ینفى أن  ىل طریقة هذا املس

رساهميينه، ب وكن ب ك ىل ذ بيده الشامل، مفحمد إذن اكن  ه مل ینف قدرته  وهو، كام .  وك
ك   . رى، فهم مض

دیثه عن الشهور القمریة إذ  ة َعَرًضا أثناء  ليه الصالة والسالم قد فرس اُألم إن الرسول 
ب وال حنسب: قال ك ة ال  سعة وع . الشهر هكذا وهكذا. إ أمة أم رشن، ومرة یعىن مرة 

ول ألنه ال یعقل أن نرتك . ثالثني اب ساموى فغري مق ك الك العرب  دم ام أما تفسريها بأهنا 
ريه، فضال عن أن املعامج العربية تفرس ذ بتفسري  ة"تفسري الرسول ونأ مبا نفرسها به هنا " األم
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س فهيا أبدا هذا املعىن ى ال : اُألمى: "ملوضوعىف هذا ا" لسان العرب"وسأنقل هنا ما یقو . ول ا
ُُب  اج. َْك لتِه" اُألمى: "قال الز ِ ىل ِج اب، فهو  ِك لْقَة اُألمِة مل یَتََعمل ا ِ ىل  ى  وىف التزنیل . ا
اَب إّال أََماِىن : "العزز ك ون ال یَعلَمون ا ُْسوب إىل ما " اُألمى"معىن : قال أَبو إحسق". ومهنم ُأم َ امل

ُب   َك ُُب، فهو ىف أَنه ال  َك َلَْته ُأمه أى ال  ُِسب " ُأمى"ليه َج َسبٌَة، فكأَنه  ابة ىه ُمْك ِك ألن ا
ليه ته ُأمُه  َ َ ىل ما َو ليه، أى  اب ىف العرب من أَهل الطائف تََعلموها . إىل ما یُو  ُك واكنت ا

ذها أهل احلرية ع ل من أهل اِحلرية، وأَ ٌة ال : وىف احلدیث. ن أهل اَألنْبارمن ر إ ُأمٌة ُأم
ُسب ُب وال َحنْ لِهتم . َْك ِ ىل ِج ابة واِحلساب، فهم  ِك ىل أَصل والدة ُأمهم مل یَتََعلموا ا أَراد أَهنم 

ة: وىف احلدیث. اُألوىل لعرب. بُِعثُت إىل ُأمٍة ُأم ل  ون: "ق ا" اُألم ِك بة اكنت فهيم َعِززة أَو ألن ا
ه قو. َِدمية ني رسوًال مهنم: "وم ليه "... بََعَث ىف اُألم ل لسيد محمٍد رسول هللا صىل هللا  وق
ُب " اُألمى: "وسمل َْك ُوَب، وبََعثَه هللا رسوًال وهو ال  ُب وال تَْقَرأ املَْك َْك كن  َألن ُأمة العرب مل 

َْزل هللا تعاىل... ابوال یَْقرُأ من ِكت طه : "ففى ذ أَ ِ من ِكتاٍب وال َختُ ْ نَت تَْتلُو من قَ وما 
َب املُْبِطلون ن كفروا ولَقالوا" ِبيَِمينِك إذن الْر وبًة فََحِفَظها من : ا َد هذه اَألقاِصيَص َمْك َ إنه َو

ُب ُك   ". ا
داء " النىب األىم"بـ" األعراف"كام أن وصف الرسول ىف سورة  ستقمي مع ما یقو أ ال 

س ىف یده كتاب ساموى ىف الوقت " أىم"اإلسالم، إذ ال ميكن أن یقول القرآن إنه  مبعىن أنه ل
كرمي ى ىف یده القرآن ا هيود ىف سورة . ا ون"بأهنم " البقرة"بل إن القرآن وصف بعض ا " أم

اب إال أماىن، وإنْ : "فقال ك ون ال یعلمون ا نا ".  مه إال یظنونومهنم أم فهل نلغى عقولنا ومعرف
ري توراة؟ إن  ست هلم توراة وال  ى معهم التوراة، هيودا ل هيود، ا لغة ونقول إهنا تعىن أن من ا

طق وال فهم وال تفكري ستقمي ىف العقل فال اكن عقل وال م وهل ميكن أن یقول هللا . اكن هذا 
اب هبذا: لهيود ك ُوا  أهل ا ؟ بل لقد ُوِصف القرآن آِم يف ذ س معه كتاب؟  ى ل  النىب ا

دد من نصوصه بأنه  يد ىف  اب"ا ك يف یقال إن العرب أمُة . هكذا جمردا دون وصف": ا مث 
كرمي، فهم أیضا أحصاب كتاب؟  لهيم القرآن ا زل  ني هبذا املعىن، وقد   أم

رت أن الرسول ت قد ذ دى الروا وم إن إ ة فالرد أما قول ج  كتب بيده ىف صلح احلدی
ابة ما طلب املرشون من تعدیل ىف بعض  ك ول ىه أنه أََمَر  لق ليه هو أن الروایة املتلقاة 

ن هشام"ألفاظ الصلح كام ىف  ال" سرية ا كن . م ى إن حصت  هيا فه شري إ أما الروایة الىت 
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ازى كام هو احلال ىف قولن بىن عبد "و" ارب السادات إرسائيل: "ااملقصود مهنا هو املعىن ا
ليه السالم قد اختذ .  وما إليه" النارص السد العاىل ارى من أن الرسول  وم ما ورد ىف الب

ه  ى نقش ذ بنفسه، "محمد رسول هللا"امتًا من فضة ونقش ف ، إذ ال یعقل أن الرسول هو ا
كن نَقاش خوامت، بل املقصود أنه أمر بذ وم قد . فهو مل  هيا ج وإن اكنت الروایة الىت أشار إ

ابة،  ك لقراءة وا ىل معرفة  لرضورة  ىل أن الرسول كتب فعًال بيده امسه فال یدل هذا  نصت 
ن  ني ا ستطيع كتابة امسه وقراءته فقط كام هو احلال بني كثري من اُألم ليه السالم  فرمبا اكن 

  . نعرفهم
س من ال ل رت أنه ىل أیة  ري مشهورة ذ دة  روایة وا متسك   احلمكة ىف يشء أن 

ليه  رد ىف املصادر األصلية لسرية الرسول  اته لكها ومل  ىل مدار ح بة فقط  كتب ىف هذه املناس
ًا ليه السالم اكن ُأم ىل أنه  ت األصلية املتضافرة  عاده أن . السالم ونرتك لك الروا أما اس

ليه  س یطمنئ النىب  رد فل ب  الفواتري ویقرأ  الرسائل الىت  ك ريه  د  الصالة والسالم إىل أ
ار واملقاولني ىف القاهرة املعارصة، الىت ال شك   أساس إال جمرى الهوى،  وإال فإن كثًريا من الت
ستطيعون  أن مستواها احلضارى والثقاىف أرىق مليون مرة من مستوى مكة ىف ذ الزمان، ال 

م الق ة أن بعضهم یصبح مع مر األ اح ىف جتارهتم إىل در ابة وال مينعهم ذ من الن ك راءة وا
دجية اكن یصاحب الرسول ىف . مليونًريا الَم  رسَة  ر أن م ال فإن السرية النبویة تذ ىل أیة  و

دا أن الرسول  ليه السالم ىف أموالها، مفن املمكن  اریة عندما اكن یعمل  الته الت شتغل ر اكن 
ابة ك رسة  ارة ب یقوم م سمع . لت ً وستني سنة فال  ش النىب ثال س من املعقول أن یع ال ل

ضبة إىل أنه  ً أو حىت ورقة سوى هذه اإلشارة املق بواقعة حمددة كتب فهيا رسا أو قرأ فهيا كتا
هبا بنفس ك اكتب املسمل أن  رض ا ة لكمة مل  سارع إىل تصدیق هذه كتب ىف صلح احلدی ه، ف

ضبة املغموزة وهنمل لك ت الوقائع القاطعة   . اإلشارة املق
؟ ومن  رى رآه یصنع ذ ب السابقة مفن   ك ب وینظر ىف ا ك ولو اكن الرسول یقرأ و
ب والورق واألقالم؟ وملاذا  ك ىل ت ا شاهد ىف یده كتا أو قلام؟ ومن أى خشص اكن حيصل 

د راه إذا أراد القراءة مل ینرب وا ب؟ أم  ك شهد بأنه رآه یقرأ أو  ليه السالم   ممن یعرفونه 
رك األوراق واألقالم حتت األرض  رید مث  زل ىف رسداب حتت األرض فقرأ وكتب ما  ابة  ك وا
ليه؟ أیعقل  هتمة  د إثبات ا ستطيع أ وت دون أن  وط العنك وخرج ینفض ثيابه من الغبار وخ
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كون ال  ىشء من ذ طوال معره؟ وهل أن  سا  ل د م راه أ ابة مث ال  ك لقراءة وا ارفا  نىب 
ليه السالم  ريانه؟ لقد اكن  ة األطراف جيهل لك فرد فهيا لك ىشء عن  حنن ىف مدینة مرتام
ابة لعرف لك خشص  ك به بقریة من قرا اآلن، فلو اكن یعرف القراءة وا ش ىف مكة، وىه أش یع

ى الوضوح واليقنيمن أهل الق   . ریة هذا األمر مبنهت
اب قصص  ك ليه السالم عن كتب أهل ا عوى نق  سبة  ل ة، أما  هذا عن األم
اب  ك ، فضال عن أن القرآن خيالف أهل ا اء اإلرسائيليني فالرد سهل، فقد تلقاها من الو األن

لهيا عقائدمه سية واجلوهریة الىت تدور  اهئمىف معظم النقاط الرئ دة األلوهية ثال  مف : وِسَري أن عق
اب املقدس، إذ إن بىن إرسائيل یصورون هللا ىف مواضع كثرية من كتاهبم كأنه  ك ريها ىف ا عند 

رش العاجزن رش، وال د من ال رش مجيعا، ب هو . وا اص هبم من دون ال َِىل  ٌ قَ وهو عندمه إ
ني . ىف القرآن رب العاملني لكهم أمجعني ن اإل ىف  والنصارى یعتقدون أن املسيح هو اإل أو ا

س إال امة كام . هو عند جمرد عبد من عباد هللا ورسول من رس ل وسوف حياَسب یوم الق
ىل أساسها  ات  رش ویعطهيم در ىل ميني هللا حياِسب معه ال رش ولن جيلس  ر ال حياَسب سا

لون ملكوت الساموات أو یُْطَردو  هید ار ني خيلو العهد القدمي . ن  جلنة والنار ىف  وحنن نؤمن 
ه حشيح  م ف من احلدیث ىف هذا املوضوع، ویقول العهد اجلدید مبلكوت السامء، وكن ا

ه وبني عقائد ىف اليوم اآلخر ام وال ص ب ارض و راهمي ولوطا وموىس . و ا وإ رأ قرآننا نو كام أ
ن هيود من اإلجرام ومواقعة الفواحش والترصفات املنحطة . ..وهارون وداود وسل مما هبهتم به ا

كر صلب  ، وأ ْر  ، ونفى بنوة ُعَز ري ذ س و ل العمد اخلس وقساوة القلب وز احملارم والق
لك عنفوان وكفر من یقول به   . ىس وألوهيته وهامج الثالوث 

ري  رى أو من  اب   ك هبم؟ وملاذا مل مث َمْن ِمْن أهل ا ك اب اكن ميّد محمدا  ك أهل ا
ا من السامء، ویقول  ائه النبوة ما دام محمد مل یتلق ش دا الد ه محمدا هبذا ویضع  : یظهر ویوا

زمع أنك نىب مث  ى أنك ستغدر ىب و َ بنا ومل یدر َخب ك ك  نت أواف ى  ىس أنىن أ ا يف ت
دىت، قى، أستغفر هللا؟ وهل زید فهتامج دیىن وكتاىب وعق دا ملرشوع محمد التلف  وهبذا یضع 

مك إن  رها ات رسائل الرسل؟ هاتوا  ب مرتمجة ىف ذ احلني إىل العربية، و ك اكنت ت ا
  .نمت صادقني
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ه وینفّر  ليه السالم أشد اإلیذاء هو وزوج ال اكفرا ویؤذیه  ولقد اكن معه أبو لهب م
ه ومن دینه، وامل رى الناس م عروف أن أفراد لك أرسة یعمل بعضهم عن بعض لك أمورمه، فمل  

ن  رى مل یأت  ؟ وأبو طالب ملاذا هو أیضا   ه بذ ن أخ ىل ا مل یتقدم أبو لهب وشهد 
نة ىف مكة وزمع أنه نىب یو إليه ب هو یقرأ ما عند أهل  دث ف ه ألنه قد أ ه ویقّر أخ

اب من حصف وینقل عهن ك ني یأتونه ا ه لك قليل مع قومه  كذب مدعيا النبوة وحير ا و
شتكونه إليه؟    و

هيود والنصارى من لك األمم مبا  رشقو دخول ت املالیني اململينة من ا يف یفرس مس مث 
ذ سطوع نور اإلسالم حىت اآلن وإىل ما شاء هللا ىف  فهيا األمم الغربية ىف أور وأمراك وأسرتاليا م

ن  ري أولئك من د ضيون و ء والر ن واحلاكم والسياسيون واألد ال ا محمد، وفهيم العلامء ور
ستقى من  ِرشقون،   زمع املس اصة األمم، بل وتقوم دول مسلمة  ىف الغرب، إذا اكن محمد، كام 

نئذ ألنفسهم كونوا ليقولوا ح ا ولفق قرآنه مهنا: كتهبم؟ أمل  ذ من كت ل أ ر  مث ادعى يف نؤمن 
كون أبدا ابه؟ ذ لن  ك خول ىف دینه واإلميان  ا وكتابنا وا ىل عن دی ىل الت . النبوة وأراد 

زوغ نور اإلسالم اعتنقت اإلسالم  ذ  ىل مدار ت القرون الىت مضت م ات املالیني  كن م
رشقني ُعْرض احلائط لك اهتامات املس ني مبحمد ود. ضاربة  دا بل إن من املؤم ن محمد كثرين 

ن من هيود ونصارى ال ا رشقني ور متون إىل املس ال ی   .ممن اكنوا ق
اء بىن إرسائيل مه ُشَعْيب وهود وصاحل ري أن اء آخرن  . كام أن ىف  القرآن قصص أن

اء، بل هناك قصة اخللق، وختتلف كثريا عام عند  ىل رسد قصص األن رص القرآن  ملثل ال یق و
ىل ما هو معروف، ورشیعات لألرسة من زواج وطالق ولعان وِظهَار وِإیالء أهل ا  اب  ك

لبيع والرشاء والقرض والوصية والز  ، ورشیعات  ض وِنفَاس ومواریث وحضانة وما إىل ذ وح
لحرب والغنامئ واألنفال  ل واجلروح والشهادة، ورشیعات أخرى  والر والِقَمار وامخلر والق

ريمه رابطة إال ىف النادر الشاذ. ..واجلزیة اب أو  ك ربطه مبا عند أهل ا . وهذا لكه ممتزي ال 
الفا بعيدا رشیعاتنا خمتلفة اخ الفا . ف هيود والنصارى اخ حىت عباداتنا ختتلف عن عبادات ا

بة مل . ذر ملناس ب السابقة؟ و ك ستقى قرآنه ودینه من ا حيدث مفا قول ُمِهتمى محمد بأنه اكن 
ا ىف تأليف قرآنك ىل ما ىف كت هيود حملمد إنك تعمتد  لك ما قالوه أهنم عندما طلب هللا . أن قال ا

ة بأن  لك وقا وا  ني أن یقرضوه قرضا حسنا عق كام ذهبوا إىل ". هللا فقري وحنن أغنياء"من املؤم
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د محمد ري من توح هتم  ني ىف مكة وأكدوا هلم أن وثن ه، فقد اكن بنو وهو ترص . الوثن ف ال غرابة ف
د  سة خيلعون التوح رخيهم وألقل مال عطف ىف  ) املغشوش رمغ ذ(إرسائيل ىف لك م

ن طريا ا من . ویطريون إىل عبادة األو ذ ش هتم النصارى املعارصون حملمد أنه أ ملثل مل  و
  .كتهبم

نتصار الرو َْس ما ىف القرآن من نبوءات وشارات  َ ىل الفرس ودخول املسلمني وال ن م 
دائه ىل لك أ لك أمان واطمئنان وانتصار اإلسالم ىف آخر املطاف  هتم العمرة  ، ...مكة وتأد

ب السابقة. وهو ما حصل حبذافريه ك س لىشء من ذ وجود ىف ا ة األخرى . ول ىل الناح و
س ىف القرآن ىشء من  شيد"ل ىل شتامئ" شيد األ شمتل  ىل الفاحش وال  لمسلمني  ة   مو

هيود رجام رمج هبا هللا ا ة  ىل شتامئ مقذ ى حيتوى  اب املقدس، ا ك كام أن القرآن . عكس ا
رخي لبىن إرسائيل لام أن العهد القدمي هو  س تأرخيا ألمة العرب م س قرآننا سرية نبویة . ل ول

ینا ىشء، والقرآن ىشء آخر كام ل، بل السرية النبویة  ج ساناكأل س ىف .  یعرف لك إ ول
باته  ى یضم بني ج اب املقدس، ا ك رشیعات كام هو احلال ىف ا ل اصة  برية  القرآن سورة 

ة"سفر  رشیعات من أو إىل آخره"التث ىل نفس املنوال ال یتضمن القرآن سورا . ، ولكه  و
هتاالت كـ ال" مزامري داود"اكم لكها أدعية وا ىل نفس الش. م لكة خيلو القرآن متاما من و

د، وال  د قصرية إذ تتكون من سطر وا س، وىه رسا  ن لبلق دا رسا سل الرسائل ما 
ددا من  لقرب من هنایته  ه  ختص املسلمني بل بىن إرسائيل، خبالف العهد اجلدید، فإن ف

ة أو" رسل املسيح"الرسائل الىت كتهبا  وىه رسائل .  تلهذا الشخص أو ذاك أو لهذه امجلا
ات دة صف ، وبعضها مكون من    . طوی

ل ىف  اب املقدس، فالقرآن ال ید ك أليف القرآن خيتلف متاما عن تأليف ا كذ ف
اص القليلني  ا الرسل وبعض األش راد األسامء التارخيية إال ىف  تفصيالت التارخي وال هيمت بإ

ض ى یف اب املقدس ا ك ىل عكس ا ري   بت التفاصيل وتفاصيل التفاصيل واألرقام دا ال 
يد داد مما ال جتده ىف كتابنا ا سألونك عن كذا : "وىف القرآن كثريا ما نقرأ العبارة التالية. واأل و

اب املقدس)مع بعض التنویعات الصغرية فهيا" (فقل هلم كذا ك وهناك الفواصل . ، مما ال یقابلنا ىف ا
ك  ل ِبُأَخَرة قد معدوا إىل تقليد القرآنية، وال یعرفها ا ج اب املقدس، وإن اكن بعض مرتمجى األ

و ال حنن ن ق ینا، فهم إذن ا ىل طریقة القرآن بإهناهئا بفواصل كام  هتا  مث . القرآن فأَْجَرْوا آ
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اهتم كـ اهئم أو د َْسب إىل بعض أن ُ د شي"و" مزامري داود"إن قرآننا ال یعرف النصوص الىت ت
شيد ن و" األ م " رسائل الرسل"املعزّو لسل ینا هو  م لكه  ال، بل ا ىف العهد اجلدید م

ذف . هللا هيم  لام  ذف وإضافة لبعض السور م ات كام عندمه وال عند  س عند إحصا ول
، أ. وإضافة لبعض األسفار سم ل هيم،  هيم وىف القرآن تبدأ لك سورة، وىه تقابل السفر  ما 

ارشة م م سم وال أى ىشء آخر بل یبدأ ا د قصرية . فال  ه سورا  ى جند ف وىف الوقت ا
دة سطور أو بضعة عرش  د أو سطرن أو ثالثة أو  حىت لتتكون بعض السور من سطر وا
ات، وال یبلغ  دد من اإلحصا ىل  سطرا وما إىل ذ جند أن لك سفر عندمه ال بد أن حيتوى 

ل ت السور ىف قرصها الشدید البتةأى إ اب املقدس . حصاح م ك ات ا كذ ال تـعرف إحصا
ىل  دة مهنا  رص الوا يد، الىت قلام تق الف سور القرآن ا ىل  ات وتنوعها  تعدد املوضو

دا ادة إال ىف بعض السور القصرية  كون ذ  د، وال  ددا من . موضوع وا ملثل جند  و
اب املقدسالسور القرآنية ك ددا من .  تبدأ حبروف مقطعة، وهو ما ال جنده ىف ا شبه هذا أن  و

اُب املقدُس  ك   .سور القرآن یبدأ بقََسٍم ب ال یعرف ذ ا
كة  شا دد من األسفار تتضمن ُرًؤى طوی مفص ومعقدة وم اب املقدس  ك وىف ا

امضة حبيث حتمتل تفسريات كثرية دون الوصول إىل حسم  وىف مادة . شأن التفسري الصحيحو
ابية"بـ" ُرًؤى" ك رة املعارف ا هناك سلس من املؤلفات حتمل أسامء مستعارة، وىه "نقرأ أن " دا

الل الفرتة بني  هتا من أصل هيودى،  ظهرت  الب ت لها . م٢٠٠و. م.ق٢١٠ىف  ا ك وهذه ا
شاهبا بني هذه املؤلفات مجي  رزها أن هناك  دم " دانيال"عها وسفر سامت مشرتكة أ ست ث  ح

ال مفاهميها أو تصوراهتا عن  معظم هذه املؤلفات أسلوب الرؤى كأسلوب أدىب لتقدم من 
ل البعيد ت النبویة السابقة لها ىف املوضوع وىف ... املستق ا ك ت الرؤى عن ا وختتلف كتا

ؤ موجود . الشلك ل أنه ب جند أن عنرص الت ر من ق ت الرؤى والنبوات وكام ذ ىف لك كتا
ت الرؤى،  كام أنه یغطى فرتات أطول ت الرؤى . إال أنه یربز بأكرث وضوح ىف كتا كام أن كتا

ا العامل لكه ت الرؤى إال حتت حمك . سهب ىف وصف  كن هناك فرصة لظهور كتا ومل 
كربى ت ا الفات وا... اإلمرباطور ة الشلك األدىب هناك اخ ح ني من ومن  ن النو حضة بني هذ

ت النبویة  ا ك دام اكن حمدوًدا ىف ا ست دمان الرؤى إال أن هذا  ست ابة، مفع أن لكهيام  ك ا
س بصورة أساسية. مبعناها األضيق ت النبویة بأهنا ... واكنت الرؤى تُْذكَر مضنًا ول ا ك متزي ا و
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كون  اكد  عٍ ساٍم  ب ىف قالٍَب نرثى رف ك ذ قالبًا شعر كام ىف اكنت  ثوًرا، بل كثًريا ما أ شعًرا م
اد ". ِإَشْعيَاء"اإلحصاح السادس والعرشن من  بون نًرثا  ك ت الرؤى فاكنوا  أما أحصاب كتا

رسف ىف  دمه یقدمون أفاكرمه ىف لغة ريكة، كام أن الرؤى  ه، ف دون أى حماو إلتقانه أو زخرف
  ". ة الغربيةرسد التفاصيل اخليالي

سوق نص اإلحصاح الرابع من سفر  ىل ذ  اال  ا الالهوىت"وم بَْعَد هَذا ١": "رؤ یوح
ْعُتُه كَُبوق یَتََلكُم َمِعى قَائًِال  ى َمسِ ِ ُوٌح ِىف السَماِء، َوالصْوُت اَألوُل ا ٌب َمْف َ اْصَعْد «: نََظْرُت َوِإَذا 

ُت ِىف الروحِ، َوِإَذا عَ ٢. »ِإَىل ُهنَا فَُأِریََك َما َال بُد أَْن یَِصَري بَْعَد هَذا ِلَْوقِْت ِرصْ ْرٌش َمْوُضوعٌ ِىف َو
الٌِس  َ ََىل الَْعْرِش  ِق، َوقَْوُس ٣. السَماِء، َو َْشِب َوالَْعِق اِلُس ِىف الَْمنَْظِر ِشْبَه َحَجِر الْ َ َوَاكَن الْ

وَن َعْرًشا٤. قَُزَح َحْوَل الَْعْرِش ِىف الَْمْنَظِر ِشْبُه الزُمردِ  ََىل وَ . َوَحْوَل الَْعْرِش أَْربََعٌة َوِعْرشُ َرأَیُْت 
ََىل ُرُؤوِسهِْم أََاكِليُل ِمْن َذَهٍب  َاٍب ِبيٍض، َو ِ ِبِلَني ِب ََرسْ اِلِسَني ُم َ ا  ً َن َشْي . الُْعُروِش أَْربََعًة َوِعْرشِ

ُُروٌق َوُرُعوٌد َوأَْصَواٌت ٥ ُرُج  قِ . َوِمَن الَْعْرِش َخيْ ٍر ُم َ َدةٌ، ِىه َسْبَعُة َوأََماَم الَْعْرِش َسْبَعُة َمَصاِبيِح 
اجٍ ِشْبُه الْبَلورِ ٦. أَْرَواحِ هللاِ  َ ُر ُز َوِىف َوَسطِ الَْعْرِش َوَحْوَل الَْعْرِش أَْربََعُة . َوقُداَم الَْعْرِش َحبْ

ً ِمْن قُداٍم َوِمْن َوَراءٍ  ٍت َمْملُوةٌ ُعُيو َ ََوا َحيََواُن الثاِىن ِشْبُه َوالَْحيََواُن اَألوُل ِشْبُه أََسٍد، َوالْ ٧: َح

ِرٍ  َْرسٍ َطا َْساٍن، َوالَْحيََواُن الراِبُع ِشْبُه  ِه ِإ ْ ُْل َو ٌه ِم ْ ُ َو َ ل، َوالَْحيََواُن الثاِلُث  َواَألْربََعُة ٨. ِجعْ
ل َمْملُوةٌ  ِ ٍة َحْولَهَا، َوِمْن َدا َ ِ ٍد ِمْهنَا ِستُة أَْج ِ ُِلك َوا ُت  َ ََزاُل َهنَاًرا َولَْيًال الَْحيََوا ، َوَال  ً  ُعُيو

 ً َ ى «:قَائِ ِ ُِن َوا َْاك ى َاكَن َوا ِ ٍء، ا ََىل ُلك َيشْ ُ الْقَاِدُر  قُدوٌس، قُدوٌس، قُدوٌس، الرب اِإل
الِ ٩. »یَْأِيت  َ ِلْ ًدا َوكََراَمًة َوُشْكًرا  ْ ُت َم َ نََما تُْعِطى الَْحيََوا ََىل الَْعْرِش، الَْحى ِإَىل أَبَِد َوِح ِس 

َن،  ِلَْحى ِإَىل أَبَِد ١٠اآلِبِد ُدوَن  ُ َْس ََىل الَْعْرِش، َو اِلِس  َ ا قُداَم الْ ً وَن َشْي ر اَألْربََعُة َوالِْعْرشُ َخيِ
َن، َویَْطَرُحوَن أََاكِليلَهُْم أََماَم الَْعْرِش قَائِِلنيَ  َد أَنَْت ُمْستَ «١١: اآلِبِد ْ َذ الَْم ُ ِحق أَهيَا الرب أَْن تَْأ

ِلقَْت  ُ لَْقَت ُلك اَألْشيَاِء، َوِىه ِبِإَراَدتَِك َاكئِنٌَة َو َ ْكََراَمَة َوالُْقْدَرَة، َألنَك أَنَْت  وهو ما حيتار ". »َوا
الفا شدیدا اب املقدس إزاءه وخيتلفون ىف تفسريه اخ ك   . مفرسو ا

اب ا ك د إال هذا ىف ا دة قصرية ال " إشارة"ملقدس، أما ىف القرآن  فال تو إىل رؤ وا
د احلرام إن شاء هللا : "زید عن سطر تقریبا لن املس حلق لتد لقد صدق هللا رسو الرؤ 

ني حملقني رؤوسمك ومقرصن ال ختافون وما جعلنا : "ىف قو تعاىل" رؤ"، وكذ لكمة "آم
لناسالرؤ الىت أری  نة    ".ناك إال ف
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ىل أوصاف اجلنة والنار وألوان النعمي  اب املقدس اش  ك ومما یفرتق به القرآن عن ا
ه ىف العهد القدمي، أما ىف العهد اجلدید فإشارات  والعذاب ىف العامل اآلخر مما ال یقابلنا ىشء م

س إال سب. ضئي ل ة األخرى جند أن القرآن خيلو من  ىل الناح ري القرآن إىل و ة أیة معجزات 
ائه دد من أن سوبة إىل  رية امل ك ت ا آل اب املقدس املمتلئ  ك ىل عكس ا غى . النىب  ومما ی
رخييا، أما سور القرآن فال اب املقدس مرتبة  ك ره ىف هذا السياق أن أسفار ا وىف هذه . ذ

ىل أساس ب سوره  رت ادة  ن إ م یقرتح بعض املفسد لامء القرآن األ رفضه  رخيى،  وهو ما   
كرمي فى هبذه . لكهم، ویعدونه عبثا وإساءة إىل النص ا ك نا  ك ابني،  ك ومث فروق أخرى بني ا

م ىف ذ املوضوع ساع ىف ا ها، ففهيا غُْنيٌَة عن  ر ىل أن مزامع . الىت ذ وهذا یدل 
ره  ة السابقة وتأ ی ب ا ك ىل ا م ال رأس  وال ذیلاطالع محمد  أما أن ىف القرآن . هبا هو 

اء بىن إرسائيل  راد القصص اخلاصة بأن هيود والنصارى اشرتاك ىف إ ى ا اب املقدس  ك كرمي وا ا
ى كام قلنا الفات واحضة . فإن محمدا استقاها من الو اإلله سخهتا القرآنية اخ ولهذا جند ىف 

ات امسة أمهها أن فهيا تصحي ابية من أخطاء حس وحضناو ك سخهتا ا   . ملا تتضمنه 
رجع إىل ما " السامء ذات الرجع"قد أرى أن : املالحظة الثانية عرشة ني  ىه السامء 

اء ىف سورة  ب كام  لك ل طّى السجّل  طوهيا هللا م ل ف ليه من ق اء"اكنت  ُْكَشط كام " األن و
ر"اء ىف سورة  كن ب" التكو ، وكام بدأ هللا أول "الطور"عد أن متور مورا كام ىف سورة فكأهنا مل 

ِرج " األرض ذات الصدع"لق فإنه یعيده، وأن  ا وُختْ شقق عن املوىت رسا ني ت ىه األرض 
اء ىف سورىت  ا" الزلز"و" ق"أثقالها كام  ع الصوت، واملقصود " الرجع"وقد یعىن . تبا رج أیضا 

ع الصوت ىف اآلفاق، وهو ص ة والنفخ ىف الصوررج ى دفعىن إىل هذا ما تؤكده . وت الصا وا
لهزل، مث ما تبع ذ من  س  م عن البعث قول فصل ول اآلیتان التاليتان من سورتنا من أن ا
تٍه إىل الفشل وأهنم راجعون إىل رهبم، وأن املسأ مسأ  يدمه م يد بأن  لمرشكني وتأ هتدید 

س  ذ وقت ال أكرث، مفقای دال، وكن األمر یأ سنا، والبعث آٍت آٍت بال أدىن  ري مقای هللا 
اكفرن ا، ف طلب القرآن من رسول هللا متهيل ا نت خمطئا ىف هذا التفسري . وق وأما إن 

انه أن یغفر ىل هذا  دا من  املفرسن وال املرتمجني یقو فإىن أرضع إليه سب ى مل أر أ ا
ى أرى رمغ ا لعقىل وأشد طمأنة لقلىبجهتاد ا ا كون هذا .  ذ أنه أكرث إق نية قد  ومرة 
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الص والرغبة . التفسري خطأ جهتاد ىف اإلسالم مأجور حىت لو اكن خطأ ما دام رائده اإل كن 
ى إليه اجهتاده هت ىل حصة ما ا ليل  ه یقدم ا  .ىف الوصول إىل احلق وما دام صاح

رشق عن اآل م الرسول هو قول مث إن قول املس ت الىت حنن بصددها إهنا من 
النه  اطئ، فإن الرسول ال ميكن أن یقول هذا ابتداء من عند نفسه بل ال بد أن یأمره هللا بإ

دما اكلعادة فعل األمر ه ". قل: "لناس مست ل هذه املواضيع، أما توج فهذا أسلوب القرآن ىف م
رشق ها إليه املس ىل ما و ت  قر إىل احلس اآل ه یف ىل أن صاح اطئ یدل  ه   فهو توج

ه ىف عرض هذه املسائل   .األسلوىب القرآىن ومهن
: Le Coran des Historiens"هذا، وقد مسى أحصاب هذا املرشوع مرشوعهم بـ

ني ى وصلىن، وهو سورة "قرآن املؤر اطئة متاما حس هو واحض من املثال ا سمية  ، وهذه 
ة واملوجودة ىف لك ماكن، "الطارق" ى بني أیدینا ىف املصاحف املطبو د هو هذا ا ، فالقرآن وا

ليه السالم، فال وجود  ذ أىت به النىب  ا م سمعه طوال معر وورثناه عن أسالف ى  وهو ا
ا أو العرب أو قرآ"لىشء امسه  ئيني أو األطباء أو الر ني أو الفزي ني أو اجلغراف ن املؤر
رشقني ري وال سوى" املس د ال  ال فإن أحصاب هذا املرشوع مل . بل هو قرآن وا ىل لك  و

ري نظام  ىل  لقرآن مجعوه من هنا وهناك  ري هذا القرآن، بل قدموا تفسريا  یقدموا لنا قرآ 
شري  ر امس أى مهنم واحض، إذ  كن دون ذ ا إىل ما قا املفرسون املسلمون القدماء،  ون أح

رمج به  عون هذا مبا  ِ ْ امة مث یُ فني بإشارات موجزة و ودون عرض ما قالوه بوضوح وتفصيل، مك
س لهذه الرتجامت دون حماو  ِبعني أسلوب التكد لكمَة، م مرتمجو القرآن هذه اآلیَة أو ت ا

ه إلعام هتزن لك فرصة لتوج لغوى واألدىب ىف تفهم النص القرآىن، م وق ا ل العقل النقدى أو ا
هيود والنصارى دون  لكمة أو ت العبارة من كتب ا ذ هذه ا كرمي بأنه أ هتامات إىل النص ا
تقدمي أى دليل أو إثبات، ودون اعتبار ملنطق أو عقل، وهو ما وحضُته وفضحُته ىف دراسىت 

لمز السخيفاحل لباطل وا هتام  أون إىل التعسف و يف یل ت    .الية وبي
تنا من  ْ ِ عون ُخَطامه من أبناء  رشقني ومن ی سمعه من املس وهذا یقود إىل ما رص 

رشاق قد تغري وصار مستقال عن املؤسستني س ة والسياسية ىف الغرب، ب : أن  ی ا
قة والو  رشاق ىف احلق ال هاتني املؤسستني ینفذ س ارق ىف أو اقع هو كام هو ىف معومه 

ىل غرار بطل روایة إحسان عبد القدوس اول التجمل  أ ال أكذب، وكىن : "أهدافهام، وإن 
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نع بصدقه إال كذاب " أجتمل ك وال ميكن أن یق ىل حنو ِفج ومض كذب طوال  الوقت  ب هو 
یه وال ارشةم أو ساذج ال عقل  ه م ىل رؤیة ما حتت عي   .  فهم وال قدرة 

سمونه بـ ى  رشقون ىف هذا ا ىل حنٍو من األحناء ما فع املس رىن   Le Coran"ویذ
des Historiens :ني : مبا زمع محمد أرون ذات یوم أنه سوف یقوم به وسامه" قرآن املؤر

ه و "روتوول القراءة األلسىن النقدى" ى یفرق ب عها املفرسون، ا املسلمون  بني الطریقة الىت ی
لهيا لهيا ت الطریقة  دئا بتعداد" الربوتوول التفسريى: "والىت یُْطِلق  املبادئ الىت تقوم 

هيا ة ىف تفسري القرآن والىت ینظر إ غى أن  اإلسالم را من خملفات املاىض الىت ی برتفع بوصفها أ
هنا را من ب عتق َُزال، ذ دة حسب   قة الوح قة الىت یتضمهنا القرآن، والىت ىه احلق اد بأن احلق

دا أن حيددها أو یعرفها إال  الرؤیة لمسلمني، ال ميكن أ تعانة بأقوال  عن طریق"التقليدیة  س
ن ني األوائل ا ل املؤم لهيا، أقصد ج ن  اجليل الشاهد  ارشة، وا تَلَقُوا الو من مف النىب م

یىن( معليا ف بعد طبقوه رمجة وتعليق هامش / القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب ا
ى ال حيتاج إىل فضل بيان أن ). ١٢٢ /م٢٠٠١/ بريوت/ دار الطليعة/ صاحل ومن الواحض ا

اقض تناقضا أبلق مع ما سامه بـ ذ لخطاب"ی وهو، بنص  ".الوضعية العامة أو الظرف العام 
لها فعلٌ "، مه و أم شفهيا مجمل الظروف الىت جرى ىف دا وخيص . ىم، سواء أاكن مك

ىئ َ وخيّص الصورة  - ذ ىف آن معا احمليط الفزي َ م،  ه ا ى نُِطق ف عى ا ج املادى و
خلطاب، وخيص هویة هؤالء، والفكرة الىت  الىت شلكها املسمتعون عن الناطق حلظة تفوهه 

هشلكّ  د مهنم عن رأى اآلخر ف داث الىت سبقت. ها لك وا ارشًة معلية التلفظ  كام وخيّص األ م
اطبون شلك أخّص التبادالت الىت  لقول، وخباصة العالقات الىت اكن ا هنم، مث  یتعاَطْوهنا ف ب

  ). ١١٤/ السابق" (املعِىنّ  اندرج فهيا اخلطاب
وار لقارئه وحم ب ا س م  ى من فَهْمِ . اول فهمهوهذا  هت نا أن ن َح  و مىت ميك َ َرشْ ْ َ ب

ل البدء لينا أن حنيط بذ لكه ق ىل  هذا  أّى ىشء ىف القرآن إذا اكن  ىف معلية الفهم؟ وبناء 
ذ بدایة التفسري القرآىن حىت شرتط قراءة لك ما اليوم ىف تفسري سورة  ُكتِب من تفاسري م

ه ذ من جرد ، الىت یعلن "الفاحتة" ة مبا حيتا ور، مث التقف روتوو املذ لهيا  أنه سوف یطبق 
ان ما حييص قائال. وفرز د، وإمنا فریق "إن هذا العمل  إال أنه رس ال ميكن أن یقوم به خشص وا

ملناسبة مفا ". البحوث اكمل من فرق رید" الفاحتة"و ال ألیة سورة أخرى  حتليلها  إال جمرد م
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ا ذ فلن. وتوو األلسىن النقدىطبقًا لرب  ى أبدا من حتليل القرآن كام هو واحض إننا لو ُرْم هت ! ن
ى  مث فلنفرتض أننا قد استطعناه، ليَل املثاىل ا ه الزمع بأنه سيكون الت رى ميك ى   مفن ذا ا

  ! خيلو من األخطاء؟ إن هذا أیضا بدوره مستحيل
م أن د هت . الصة ا ع من الغنمية  ى إىلأرون قد ا ُلَوائه املتنطعة وق أْن طاَمَن من 

رب ب فأ ى زمع أنه  إل فى بتفسري الرازى، ا ه"أنه سيك اجلهد  قد مجع ىف تفسريه أمه ما أنت
الل القرون الهجریة الستة األوىل السابقة  هنزم هكذا". التفسريى  ليه أن  ه عز  ىل املإل  ك

زمع أن یقدم لتفسري الرازى طبعةأمام أول جتربة،  ذ یؤكد لنا أنه  حمققة مصحوبة بقراءة هتدف  فأ
ابة عام ال أدرى ماذا  رجع)١٣٧ - ١٣٥/ السابق(لإل إىل الرازى إال  ، مث إنه بعد ذ لكه مل 

ري نَقََل ىف األوىل مهنام ثالثة أسطر ني ال  زید)١٢٧ص (ونصفا  مرتني اثن  ، وىف الثانية فقرًة ال 
ستفادة من أى ). ١٤٠ - ١٣٩ص (ىل ثالثة عرش سطرا  ولشدید األىس واألسف مل حيسن 

  .من النصني
د من  كذ فإن تفسري الرازى، ة، هو جمرد لون وا ليه الصبغة الفلسف ى تغلب  ا

زتاىل التفاسري ال یغىن عن ملأثور والتفسري  ريه عنه، فهناك التفسري  والتفسري  ريه وال یغىن 
لغوى ى والتفسري العلمى الصوىف والتفسري اخلار والتفسري الشيعى والتفسري ا ... والتفسري الفقه

ىل. وهمل جرا ا املؤلَف  ما یقو عن قمية تفسري الرازى وأنه یغىن عن التفاسري  وحىت لو وافْق
ليه، مفاذا ىل أی السابقة  اءت بعده؟ و لون ىف التفاسري الىت  ال فلو حتولنا بعد ذحنن فا  ة 

ليل الفعىل لسورة . لكه لرنى ماذا أجنز د ن  الفاحتة من"أرون ىف الت هذا لكه راَعنا كرثة العناو
لكامت الضخمة الىت كون وراءها ىشء ذو قمية أو  وتعمد انتقاء ا لرأس دون أن  وار  ب ا س

؟ . ستحق لك هذه الطنطنات   يف ذ
ذ أوال ورالعناو لنأ ليل املذ ب الىت أتت به ىف الت لرتت لحظة: "ن، وسوف أوردها   ا

لغویة ة أو ا ر ىف سورة  معلية القول أو معلية النطق، احملددات أو: األلس املعرفات، الضام
ات "الفاحتة"األسامء أو التحویل إىل امس ىف سورة  ،"الفاحتة"، األفعال ىف سورة "الفاحتة" ْ ، الِب

لحظة :  الفاحتة مكنطوقة أو عبارة- العالقة النقدیة. ، النظم واإلیقاع"الفاحتة"  ىف سورةالنحویة ا
یىن أو سق ا لغویة، ال لغوى أو الشيفرة ا سق ا سق الثقاىف أو  التارخيية، ال ة، ال ی الشيفرة ا

سق التأویىل أو ة، ال ة الشيفرة الثقاف لحظة األنرثبولوج رى، عناون وىه، كام". الباطىن، ا  
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ه خميفة جتعل قلب سقط ىف قدم ا  د م الفاكىه،  إال أن املسأ ال ختلو مع هذا من اجلانب. الوا
ساوى مثن احلرب هنا ال  ن الىت ختلع القلوب من أم ت به، إذ ال ىشء  فهذه العناو ى ُكتِ ا

ستحق لك ة املزجعة وراءها، أو إذا اكن وراءها ىشء فإنه ال  رخيية؟ . هذه الض أى حلظات 
روتووالت؟ وأى شفرات؟ ال حتت عنوان  وأى  املية؟ لننظر م لون حر  النظم "أحنن دا

فأما : املؤلف حتت هذا العنوان أربعة عرش سطرا ىف فقرتني مفاذا جند حتته؟ لقد كتب". واإلیقاع
ى ىف الفقرة ور ا رة إىل أمهية ا ا شدید واإلیقاع والنغم یلعبه األوىل فقد أشار جمرد إشارة   ال

افة ىف معلية ك لغة  واملدة وارتفاع الصوت وا مل النحو والنربة، وأننا ىف ا القول والعالقة بني 
زال  العربية، والنص لنظم واإلیقاع، وال  اصًة  ات، منت أدبياٍت غنيًة وغزرًة  القرآىن 

ظر من ليل  ت لمناجه احلدیثة ىف الت ري املمكن "العلمى، وأنه یدرسها طبقا  احلا  ىف(من 
اطرة بتفسٍري ُمْرٍض لنص قصٍري كـ) الراهنة   ".الفاحتة"ا

ریة  روتوول القراءة الشعا القرآن، وإن اكن  واملقصود الطریقة القدمية ىف تفسري(حصيح أن 
ر وىف ىل املقا ني) املآمت مه یو بأن املقصود هو قراءة القرآن  جوید یقدمان لنا بعض الت وتق

ت الىت مل یُْدَرس تأویلها الصوىت ميى والنظمى التعل اد حىت اآلن- والفو شلك  ه ".   اإلیقاعى  ك
د اِجلّد وىل هار ومل یعقّب سري بعد هذه الطبول والزُمور الىت. ني   وإليك لك ما قا الربوف

ا القلوب لعْت م ه إىل ول : "قال. أمصت لنا اآلذان و لتن فى فقط  ب فإننا سنك هذا الس
ة  املالحظة سيطة التالية، وىه وجود قاف ة " إمي"ال ناوبة مع قاف ن"م أما ". الفاحتة" ىف سورة" إ
دات الصوتية الصغرى  ف خيص ت(الو دات التالية فإننا نالحظ) الفون  ١٥" ممي: "همينة الو

حنن نعمل أن التفسري التقليدى یضفى .  مرات٥" هاء"و  مرة،١٢" نون" مرة، و١٢" الم"مرة، و
دة ىل لك و راسة النظمية أو اإلیقاعية قمية رمزیة  لتاىل فإن ا دد التكرارات، و ىل   صوتية و

ستطيل غى أن  راسة الرمزیة، أو ی غى أن تتلوها ا لكامت ی راسة  لعالمات أو ا عن طریق ا
ا البتة رمغ لك الوعود اجلبارةأرأیت؟ إن ). ١٣٤ص " (الرمزیة ل مل یقدم ش  . الر

ادئ الربوتوول التقليدى ىف تفسري. وَعْوًدا إىل ما قا د ه  أرون عن م القرآن وما توج
ة لغة التارخيى والبال مل ا لنحو و تعانة  س لوصول إىل معىن النص القرآىن،  من  واملنطق 

روتوو ادئ  هنا وبني م ستعانة وال تباىل هبا، نلفت نظر  والفرق ب هو الىت ال تعرف هذه 
ات الىت خصصها لسورة  القارئ إىل أنه ليه السورة" الفاحتة"أمىض الصف شمتل  م عام   ىف ا
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ات حنویة، حماوال الوصول إىل ىشء من ر وأسامء وأفعال وب كرمية من ضام املعىن من وراء هذه  ا
خبطا ىف ! مبن یتصدى لتفسري كتاب هللا العظمي  أثناء ذ ختبطا ال یليقاإلحصاءات عبثا، وم

ىل فعلني رى سيادته أن السورة حتتوى  ني  مفثال  ُأْسنِدا إىل ") نعبد، وستعني: "هام(مضار
رش  ني(ال ة املؤم ٍد ماٍض مسند إىل هللا  ،)جام ب ىف هذا ")أنعمَت : "هو(وفعٍل وا ، وأن الس

رش،املضارع یدل  أن الفعل ر، فهو یناسب ال مترار احملاو ودميومة التو خبالف املاىض  ىل اس
ى األمر وال مرجوع عنه، وهو هت ىل أن األمر قد مت وا ى یدل  ما یناسب القدرة اإللهية  ا

یىن القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب( ِدجيٌ ال ). ١٣١ - ١٣٠/ ا َ ٌم  وهذا 
ه، إذ كثريا ما ُْسنَدنضج ف لسياق    رش، والعربة  ة إىل هللا، واملاضية إىل ال األفعال املضار

كرمي ذاته واملعىن سهتزئ هبم : "ال بصيغة الفعل كام ىف الشواهد التالية، ولكها من القرآن ا هللا 
ِْكر قال إنه یقول إهنا بقرةٌ "، "ویَُمّدمه ىف طغياهنم یعمهون رى تقلَب "، "ال فارض وال  ك قد  ِ و

شاء"، "ىف السامء رزق من  لفهم"، "بغري حساب وهللا  هللا َوِىل "، "یعمل ما بني أیدهيم وما 
وا ن آم م من الظلامت إىل النور ا ُ ِر شاء: قل"، "ُخيْ و ما "، "إن الفضَل بيد هللا یؤتيه من 

شاء شاء، ویعذب من  كَر :  هللا ىف أوالدمكیُوِصيمك"، "ىف الساموات وما ىف األرض، یغفر ملن 
َْني  َ ل حظ اُألنْث لهيم فأولئك یتوب"، "م ن یعمل "، "رید هللا أن خيفف عنمك"، "هللا  أولئك ا

ساء"، "قلوهبم هللا ما ىف ونك ىف ال ستف يمك فهين: قل. و شهد"، "هللا یف زل  كِن ُهللا  مبا أ
ى یقولون قد"، "ل السالمَهيِْدى به هللا من اتبع رضوانه ُسبُ "، "إليك  -- "نعمل إنه لَيَْحُزنك ا

ن قالوا" ن مرمي إن هللا هو: لقد كفر ا ب من بعد ظلمه وأصلح فإن هللا "، "املسيح  مفن 
ليه هيود وقالت"، "یتوب  اءمه"، "ید هللا مغلو: ا حلق ملا  يف كَذبوا"، "فقد كذبوا   انظر 

ن "، "ىل أنفسهم هنم لهًوا ولَِعبًا وغَرْهتمَوَذِر ا نيا اختذوا د وما قََدروا هللا َحق "، "احلياة ا
 . إخل إن اكن  من آخر"... اِجلن  وجعلوا  رشاكءَ "، "قَْدره

كررت ىف قو تعاىل" أل: "لسورة إن أداة التعریف ومما قا أرون أیضا ىف حتلي : الىت 
لهيم وال الضالنيرص * املستقمي  اهد الرصاط" ري املغضوب  لهيم  ن أنعمَت  ىل" اط ا  تدل 

ن بدقة من"أن  اص حمدد يب ىه عبارة عن مفاهمي أو أصناف أش َل املتلكم وقابلني  هذه الرت ِق
اطب عندما یصبح بدوره قائال أو َل ا دید من ِق لكام لت رى أن ). ١٢٧ص " (م وهكذا 

ى یقلل من شأن  ل ا ستطع أن  النحوالر لغة ىف معلية التفسري القرآىن كام رأینا، مل  وا
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اهل، ف ستطيع "حتليل اخلطاب القرآىن: "سميه یت كن دون أن  لغة وال النحو،  ، ال ا
س هذا حفسب، بل مثة ارتباك واضطراب ىف استعامل. ستفادة مهنام لألسف ات  ل املصطل

ى تصدى  النحویة واحضان، وهو ما یؤكد ما قل  ملوضوع ا ناه مرارا عن ق بضاعته من العمل 
ى ختصص ه وأصبح أستاذا رمغ أنه هو امليدان ا كتور أرون من . ف وهذا لك ما یقدمه لنا ا

سميه یىن: "الل ما  ىشء ىف"حتليل اخلطاب ا لام  زید القارئ  ليال وال  شفى   ، وهو ال 
ياراتالسورة، فال رجوع ألسباب الزنول  خ املعجمية أو الصيغ  وال تعمق ىف حتليل دالالت 

يب النحویة الىت ُروِعيَْت ىف لكامت ة أو الرت ري  الرصف السورة وبناء مجلها وما فهيا من تقدمي وتأ
كرر وما إىل ر و ذف وذ رید السورة أن تغرسه ىف عقل املسمل وقلبه  و ، وال التفات ملا  ذ

هبلوانياتومشاعر ومفا من عقائد ة  همي مما تعج به كتب التفسري، الىت ال تعرف هذه ا األلس
ىل التقليل من شأهنا ، ومع ذ یعمل محمد أرون عبثا    . الض

ى عه املفرسون املسلمون وا ى ی ى ال یعجبه املهنج ا ستعينون  وهذا املتنطس ا

ة، لنحو والرصف والبال ستعينون،  ه، مضن ما  الواردة ىف " أَمْ "أمام لكمة   شرب ماءیغرق ىف ف
رید ه  اآلیة التاسعة من السورة الثانية الىت  ىل مهن ، )حسب تعبريه" روتوو"أو (حتليلها 

كهف"وىه سورة  ىل كٍزن شامتةً " ا ا به كأنه وقع   فال جيد إال ما یقو رجيى بالشري، فريدده فر
خلجل ألنه دامئ التنفج شعر  لقرآن، واكن األحرى به بدال من هذا أن  ه  ته بأن  م ىف كتا

رشقني السابقني الباىل ه اجلدید خيتلف عن مهنج املس بالشري وردده وراءه أرون  مفاذا قال. مهن
ه؟ قال بالشري إن  متعن ف لتناوب أو املفاض بني هذه ال" أَمْ "دون أن  ني، ستعمل إال   شي

ا هذه شّلك الطرف اآلخر ىف معلية التناوب،  كن املالَحظ أهنا ىف آی سبقها ىشء ميكن أن  ال 
ليه غياب الطرف اآلخر ومن مث فإن ت قد تعرضت لعملية تالعب، وهذا التالعب یدل   اآل

ال" أم"یقصد أن ). ١٤٨ص (لتناوب  ا أم مكرثى؟: "ىف قولنا م بة بني لمناو  ىه" أتألك تفا
دة مهنام فقط غى أن ختتار وا لتني ی هتني ا ه أن  كن. هاتني الف ال " أم"فات بالشري ومق

دة وظائف لهيم أأنذرَهتم أم مل تُْنِذرمه: "قو تعاىل ففى: تنحرص ىف هذه الوظيفة، بل لها  : سواء 
ون د راها تدل" ال یؤم ة وا : قولنا أما ىف. ة ىف احلالتنيىل أنه ال فائدة ىف هذا أو ذاك، فالن

ىل الرغبة ىف حتدید املوجود من الشخصني" أزید عندك أم معرو؟" دل  ىف " أم"وسمى . ف
ن الرتيبني لها، وهذا"أم املتص: "هذ ص مبا ق مهتا ، ألهنا م ه أنه لك  . ما ظن بالشري ومق
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اوٌب الىت" املنقطعة أم"أخرى ىه " أم"كن فات بالشري أن هناك  ى بعدها م س لالمس ا  ل
دیدا ما  شئ  لها، بل ت م، ونصها ق َْت أن أحصاب : "كام هو احلال ىف اآلیة حمور ا أم َحِس

كهف با؟ ا تنا َجعَ ، وإن "؟...بل أ" ، والىت یقول املفرسون إن معناها هنا"والرِقمي اكنوا من آ
ا مبعىن  مفن جيادل هللا عهنم یوم : "تعاىل تفهام كام ىف قوفقط دون مهزة اس " بل"اكنت تأىت أح

لهيم ويال؟ كون  امة أم من  ساء" (الق التني أُْخَریَْني ). ١٠٩/ ال أوالهام تأىت فهيا : وأ أضيف 
كن الطرف األول ال یُْذكَر، بل یُْفهَم مضنيا من" أم" م السابق، كام ىف  لمناوبة بني طرفني،  ا

ال د م لني ":قول أ ذ فال  ا  رأىي أن تأ ليه طویال، ولسوف یَْصلُح  والهوادة وأن تصرب 
ىل رأىي هذا أم إن  رأ: "واملعىن". أم  رأى آخر؟. هللا هبذا األسلوب إن شاء  أتوافقىن 

ىل رأىي هذا"، إال أن عبارة "آخر؟ م كام هو" أتوافقىن  ورة ىف ا ست مذ واحض، بل تُْفهَم  ل
ُراك: "واألخرى مبعىن. فهًما من السياق االِت  ، وهذا"؟...أَ كون إال ىف بعض  ري ال  املعىن األ

قطعة، وأ أفهم اآلیة ه أال . ىل هذا املعىن جميهئا م ىل بالشري ومق غى  ومع ذ لكه لقد اكن ی
لقرآن  اء  ى  ى َطْنَطنَا به، فالنىب ا رت"أو (یَُطنِْطنا هبذا ا ون  "ها كام یقول من ال یؤم

ليه السالم وته  امج عرىب، ومن مث فإن ما یقو هو) ب ُْرِجف به هؤالء األ . الصواب ال ما 
ه مه  وحىت لو قلنا إن املسلمني قد ريوا ف ن  ليه وسمل، فا ريوا ىف القرآن من بعده صىل هللا 

س هذا . عرب، ومن مث مفا یقولونه هو الصواب أیضا كن القوم،أل ني یتعلق  ما ميليه املنطق؟ 
شغلهم إلسالم والقرآن، ال هيمتون مبنطق وال عقل، بل  ! أحقادمه وتُْذِهلهم عن لك ىشء األمر 

دا كرر ىف القرآن كثريا  ستعامل قد  ساحمنا إىل أبعد مدى، أن  وهذا  ام  حبيث ال ميكن، 

لهم إال أ! املواضع نظن أنه خطأ ىف لك هذه كون العرب واملسلمون من اجلهل والبالدة ىف ا ن 
س لها نظري ىف التارخي لغهتم ة ل   ! بدر

ني لطالب  ى وضعه بالشري مبشاركة جودفروا دميوم وقد رجعُت إىل كتاب النحو ا
ران من  دهتام ال یذ رشاق فو ، وىه الىت سبقْهتا مهزة، سواء اكتت مهزة  "أم"س إال املتص

سویةاستفهام أو مه ل قليل زة  ن رضهتام ق  (Grammaire de L'Arabeكام ىف املثالني ا
Classique, Maisonneuve et Larose, Paris, 1966, PP. 218, 469(فهذه لك ، 

ى تناول به رشق، وذ هو الرس ىف اخلبط ا ة النحو عند هذا املس اآلیة وزمع أنه قد  بضا
ٌم جّراَء الَعبَث ا لها  ليه السالم ى وقع ىف القرآن بعدسقط ق ال . وفاة النىب  ىل أیة  و
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ىل هذا يالشواهد القرآن  هأنذا أورد العينة التالية من رید أن یطمنئ  ستعامل ملن  ىل ذ  ة 
ى نقول لَْوا ِمنْ : "ا َ ن  َُل ا مك َم لوا اجلنة ولـَّما یأ ْمت أن تد لمك؟ أم حِس .  ٢١٤/ البقرة" (ق

دئ بعبارة  ت الىت ت لها لك اآل ـ"وم ، ٣٨/ یوس" (افرتاه؟: أم یقولون"، ")ُمتْ /ـَت (أم حس
دة٣٥/ وهود لبنني؟"، )٨/ واألحقاف ،٣/  مرتني، والس مك  " أم اختذ مما خيلق بناٍت وأَْصف

يف حتمكون؟ "، )١٦/ الزخرف( مك؟  ه تَْدرُ * ما  مك كتاب ف ُِرْد  ومن). ٣٧/ القمل" (سون؟أم 
راجع املواضع التالية ته أن  ساء١٣٣ /البقرة: شواهد أخرى من القرآن فمبك د٥٣/ ، وال / ، والر

اء٣٣ منل٤٣، ٢٤، ٢١/ ، واألن ، ٩/ ، وص١٥٦/ ، والصافات٤٠/ ، وفاطر٢٠/ ، وا
/ ، وامل٣٠/ ، والطور٢٩/ ومحمد ،٤/ ، واألحقاف٢٤، ٢١، ٩/ ، والشورى٤٣/ والزمر

  . ٣٧/، والقمل٢٠
ُل  دامُ " مأ"وم لظرف  ىف هذا است ري من" إذ"القرآن  ك قصصه دون أن  ىف أول ا

م، وهو ما ال ارج القرآن شعًرا أو نرثا سبقه  ر أىن رأیته  ني" إذ"وهذه الـ. أذ  یقابلها قولنا 
ٍد حاكیة . أو ما إىل ذ "دث ذات مرة"أو " حيىك أن"أو " اكن  ما اكن: "رید أن حنىك أل

ر: "املفرسون بأن معناها ویقول فهل یصح أن یأىت  .بعيدا عام قلناه ، وهو معىن ال یذهب"اذ
اطئ، بالشري قائال إن هذا استعامل  ِذف؟  أجعمى  ُ م، مث  ىل أنه اكن ههنا    وإنه یدل 

ني"ورس تذكري  لن " قرآن املؤر بري، وهو ىل مبرشوع أرون هو أن لكهيام أ عن طموح 
ه قرص  ك يد،  ل ىف تفسري لك لكمة ولك عبارة ولك آیة ولك سورة ىف القرآن ا مجع لك ما ق

د وطنطن به، وأما : ىف إجناز هذا الطموح ا مما و ما ومل ینجز ش فأما أرون فقرص تقصريا 
ني" شوبه أخطاء كثرية ویعاىن من وجوه نقص شدیدة وحضُت " قرآن املؤر .  بعضها آنفاف

ى اكن من شأنه لو  لغوى واألدىب ا وق ا ليه، كام الحظنا، ینقصهم العقل النقدى وا والقامئون 
ة وإبداع سامق، فأىت  ه من جامل ورو ىل تفهم النص القرآىن وتذوق ما ف دمه  سا توافر هلم أن 

افا، وصار مههم القفز ىف لك فرصة إىل ملز القرآن ا  خشبا  يد واإلمياء إىل أنه مأخوذ م م
هيود أو النصارى أنفسهم ىف عهده  اب، وهو ما مل یق ا ك من هنا ومن هناك من كتب أهل ا

ليه وسمل رشقو القرآن لََما فَوَت هيوُد املبعث ونصاراه . صىل هللا  ا ما یلمز به مس ولو اكن حصي
اليا ىف مرىم  ملباراةهذه الفرصَة ولََسددوا هدفا عززا  زن    .اإلسالم دون مقابل وخرجوا فا
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ىل بعض كُ  رشاق اخلاطئة  س ات    ابناتّ من تأثري أطرو
ة الطهطاوى رز: "نبدأ مبا نقلناه من كتاب رفا ى مارسه " ختليص اإل عن اخلداع ا

ىل ا رشق الفرىس دى ساىس  لحم املس نو القائد الثالث  ة عبد هللا م لسيدة الرشيدیة زو

ز ىف  ا ه  هنا م اعها بأن تعميد ا رشق الفرىس دى ساىس ىف إق ملس الفرسية واستعانته 
ىل تفسري قو تعاىل دا  دة دون أدىن فرق اع ن عند هللا وا نَ  ِإن " :اإلسالم ألن األد ِ  ا

ُوا نَ  آَم ِ ِ  َمْن آَمنَ  َوالصاِبئِنيَ  َوالنَصاَرى َهاُدوا َوا ا َوَمعِلَ  اآلَخرِ  َوالْيَْومِ  ِ ً  أَْجُرُمهْ  فَلَهُمْ  َصاِل
مْ  َخْوٌف  َوالَ  َرِهبمْ  ِعْندَ  َزنُونَ  َوالَ  َلَْهيِ وقلنا مضن ما قلنا إن دى ساىس اكن یعمل أن تفسري ". ُمهْ َحيْ

ىل هذا النحو تفسري  هيود اآلیة  ليه الصالة والسالم النصارى وا ا النىب  طل، وإال فمل د
ه ووقت الناس؟  إلسالم تضييعا لوق اء  راه  ت األخرى إىل اإلميان به؟ أم    وأحصاب ا

رشق  رشقون آخرون وقفوا ذات املوقف إزاء هذه اآلیة اكملس ملناسبة فهناك مس و
ه مرتمج القرآن إىل الفرسي دث إدوار مون ىق نصوص القرآن الىت تت هنا وبني  ى قال إن ب ة، ا

اب تناقضا ك ىل أن املسلمني لن ینجوا . عن أهل ا ى حنن أمامه یدل  رى أن النص ا ذ أنه 
ون  ن هادوا والنصارى والصابئون ما داموا یؤم اة ا هم ىف هذه الن رش امة بل  دمه یوم الق و

لهيم وال مه حيزنون واليوم اآلخر حبيث ال  رمجته اآلیة . كون مثة خوف  ن  قال ذ 
ا ىف سورة  امة من ". املائدة"املشاهبة آلی اة یوم الق لن ال ىف أنه ال بد  وفاته أن القرآن واحض ا

ساء" من سورة ١٥٠اإلميان جبميع الرسل كام تقول اآلیة  ىك " ال م، ومعىن ذ أنه،  بوضوح 
سان لقرآن، أى ال بد ینجو اإل ليه وسمل و رسا محمد صىل هللا  امة، ال بد من اإلميان   یوم الق

ردده طول معره. من اعتناق اإلسالم نفسها " املائدة"بل إن سورة . وهذا هو ما ظل الرسول 

اب ما داموا  ك كفر أهل ا ه ما قال عن اآلیة الواردة فهيا تقول برصحي العبارة  الىت قال مون
ليه السالمكف لنىب محمد  س مقصورا . رون  اة ل ب الن وهذه اآلیة الىت بني أیدینا إمنا تعىن أن 

رید أن  وح ملن  ت األخرى بل هو مف ري أحصاب ا لنىب محمد من  وا  ن آم ىل املسلمني ا
.  واليوم اآلخریلتحق هبم من هيود أو نصارى أو صابئني، وهذا هو معىن اشرتاط اآلیة إمياهنم 

اء ىف  ليه وسمل كام  رسا محمد صىل هللا  ستلزم ح اإلميان  ذ أن اإلميان  واليوم اآلخر 
ساء"سورة  ریدون أن : "ىل التواىل" األنعام"وىف سورة " ال كفرون  ورس و ن  إن ا

رید: یفرقوا بني هللا ورس ویقولون كفر ببعض و ال نؤمن ببعض و ذوا بني ذ س * ون أن یت
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اكفرون حقا ذا عظ. أولئك مه ا لاكفرن  ارك ) أى القرآن(وهذا "، "وأعتد  زلناه م كتاب أ

ى بني یدیه ولتنذر أم القرى ومن حولها ون به . مصدق ا آلخرة یؤم ون  ن یؤم أى إن (وا
آلخرة ا  ىل صالهت)من ال یؤمن به ال یعد مؤم ليه ". م حيافظون، ومه  كام أن رسا محمد 

رش مجيعا ة إىل ال املية، أى مو ها . السالم ىه رسا  ىل و فلك من بلغته هذه الرسا 
ه إال ذ ل م خول حتت لواهئا ال یق ة إىل ا . الصحيح وفكر فهيا وتبني  حصهتا فعليه املسار

لعاملني: "قال تعاىل را"، "وما أرسلناك إال رمحة  شريا ونذ لناس   أهيا "، "وما أرسلناك إال اكفة 
را"، "الناس إىن رسول هللا إليمك مجيعا لعاملني نذ ىل عبده ليكون  زل الفرقان  ى  ". تبارك ا

ليه وسمل ، "أُْرِسلُْت إىل الناس اكفة"، "بُِعثُْت إىل الناس اكفة: "وقال رسول هللا صىل  هللا 
  .،"واألسود األمحرِ  ُأْرِسلُْت إىل"، "واألسود األمحرِ  بُِعثُْت إىل"

رشق  راه املس ا قریبا مما  رى ىف هذه اآلیة ش وكن الشيخ محمد عبده، ف یبدو، 
املشاهبة إن  الفرق بني املسمل " البقرة"الفرىس دى ساىس، إذ یقول ىف تفسريه آلیة سورة 

اىب هو نفسه  ك لصني ا"وا ن ا د ن الفرق بني املو ة ا اب والسنة وبني املبتد ك لعاملني 
اب حىت یظن "، وإن "احنرفوا عهنم ك ن، یقارب بني املسلمني وأهل ا بع ا القرآن، وهو م

ه أهنم مهنم ال خيتلفون عهنم إال ىف أحاكم قلي ىل "املتأمل ف رى أن احلمك  ، فضال عن أنه 
د ىف اآلیة  اب وا ك ني وأهل ا شبه آیة املائدة، "البقرة"ورة  من س٦٢املؤم ، وىه اآلیة الىت 

ىل الفهم السطحى لها رر هذا املعىن ىف تفسرية لقو تعاىل من سورة . وذ جر  آل "وقد 
اب" معران ك سوا سواء: "عن أهل ا ليل . ل ء ا ت هللا آ اب أمة قامئة یتلون آ ك من أهل ا

دون  س ون  واليوم اآلخر* ومه  سارعون ىف یؤم َْهنَْون عن املنكر و ملعروف و  ویأمرون 
ُْكفَروه* وأولئك من الصاحلني . اخلريات ري فلن  ملتقني. وما یفعلوا من  لمي  : ، إذ قال"وهللا 

قة الواقع" ى ىف بيان حق یة من العدل اإلله ىل ... هذه  د  ن هللا وا ىل أن د وىه دليل 
اء وأن لك  ى عن املنكر ألسنة مجيع األن ملعروف وهن الص فأََمر  ه بإ ان ومعل ف ذه بإذ من أ

  ". فهو من الصاحلني
ىل ذ نقول ن رفضوا رسا محمد : وردا  اب ا ك هل یعقل بعد ومص هللا ألهل ا

هنم وبني املسلمني إال اكلفرق بني املسمل املمتسك  كفر أن یقال إنه ال فرق ب ليه السالم 

اب والس  ل شأنه ك لهيم ىف قو  رى ماذا نقول ىف امحل املدمدمة  نة وبني املسمل املبتدع؟ 
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حون ": "البقرة"ىف سورة  ستف ُل  اءمه كتاب من عند هللا مصدٌق ملا معهم، واكنوا من ق وملا 
اءمه ما عرفوا كفروا به ن كفروا، فلام  اكفرن . ىل ا ىل ا س ما اشَرتْوا* فلعنة هللا   به ب

اؤوا  شاء من عباده، ف ىل من  زل هللا بغيًا أن یزنل هللا من فض  كفروا مبا أ أنفسهم أن 
ىل غضب ني . بغضب  ذاب  كفر هبا إال * ولاكفرن  ات، وما  ت ب زلنا إليك آ ولقد أ

عدمه"الفاسقون م الشيخ من معىن إال أن اإلسالم وجوده  س  ه . ؟ الواقع أن ل احلمكة مفا و
م الشيخ مع اإلميان بعاملية اإلسالم؟  سق  دید؟ ويف ی ن    إذن ىف إرسال محمد بد

ىل خطواته د دة الوطنية: "محمد عامرة ىف كتابه. وقد سار   ث أثىن " اإلسالم والو ح
ىل دینه ال  ن أن یبقى  لك صاحب د ورة ورأى أهنا تعطى احلق  ىل تفسري الشيخ لآلیة املذ

ه أ سمترار ىف دینه دون أن یتعرض . د عنهخير ن  وحنن معه ىف أن من حق لك صاحب د
سوء، فالقرآن یقول د  ن"، "من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر: " أ راه ىف ا ولو "، "ال إ

ني؟. شاء ربك آلمن من ىف  األرض لكهم مجيعا كونو مؤم ُْكِره الناس حىت  كن هذا ". أفأنت 
كون ىشء، والقول  ن سوف  كن هذا ا ام  ن  إلسالم إن لك صاحب د بعد جمىء محمد 

كون من أهل اجلنة والنعمي، هو ىشء آخر امة، أى أن  اة یوم الق إننا هنا ال نبغى . مصريه الن
سوى  أن نبني موقف اإلسالم من هذه القضية، أما بعد ذ مفن حق لك خشص ولك طائفة 

ىل ما یدی  هنمولك شعب البقاء  حمك ب ن، ف د ا امة یقف امجليع أمام الوا أما . نون به، ویوم الق
ري املسلمني، وىف نفس الوقت ال نطالب  ا من  نا أن نقرر موقف دی ىل األرض فوظيف حنن هنا 
اَة واجلنَة والنعميَ  ى أىت به الن ُن ا كفل ا ا  ق ا حق ا ن ََرْوا ىف نب ت األخرى أن   أحصاب ا

س إال. ىف اآلخرة ملن آمن به رتم . إمنا حنن نبني ونوحض ل ري ف ة مع  أما ىف معامالتنا اليوم
سوء أبدا ا. امجليع وجناملهم وال حناول مس مشاعرمه    . وهذا هو ما یأمر به دی

*   *   *  
كتوریة من الرسبون الفرسية ١٩١٣وىف سنة  ة ا ىل در صور فهمى  م حصل م

 La condition de la femme dans la tradition et l'évolution de"عنواهنا رسا 
l'islamisme" وىه الرسا الىت طعن فهيا فهمى ىف صدق النىب محمد واهتمه بأنه قد أىت ،

ىن نفسه مهنا كام فعل  لناس أشياء وست ضع  ، ف ّرشع حس حيلو  لقرآن من عنده وأنه 
ىل املس ل هذه عندما أوجب  موا ب یقول عن نفسه ىف م دید إذا  لمني أن یتوضأوا من 
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ىل املسلمني  احلا إن عينه تنام وكن قلبه ال ینام أبدا، مث ال یتوضأ، وكام فعل عندما حّرم 
ن أكرث من ذ اته  نتقادات اجلاحمة الىت ... الزواج بأكرث من أربع مع أن زو إىل آخر ت 

صور فه ها م ائه أن وضع املرأة ىف اإلسالم ال یبلغ و ليه وسمل، فضال عن اد مى إليه صىل هللا 
رام  ول األوربية احلدیثة، وذ رمغ العطف واإل ليه ىف ا ليه ىف اجلاهلية وال ما ىه  ما اكنت 

ا تقاء هللا فهيا، وحرم وأدها حترميا  امل به اإلسالم والرسول املرأة، فأمر  ى  سام والتكرمي ا
لهيا  ىل تعلميها بل أوجب التعمل  هتا وجع طریقا إىل اجلنة، وحض  رب ا إىل إحسان  ازما، ود
اطبا أو  ول املتقدم لها  سواء، وأعطاها احلریة املطلقة ىف ق ل سواء  ىل الر ه  لام أوج إجيا م

ل ا ىل س را  ال، وفرض لها  لهيا ىف هذا الشأن س إلعزاز والتكرمة، رفضه ومل جيعل لألب 
ل ىف  ل مع جعل الطالق أبغض احلالل إىل هللا  لر وأعطاها حق اخللع مقابل حق الطالق 
ر دامئا  ب ا س نصف نص ملتوىف، ول القهتا  الف  خ اله، وقرر لها نصيبا ىف املرياث خيتلف 

ىل ، وقدم األم  ىل ذمهتا املالية املستق افظ  ريون، و ك بريا كام ىف حس یظن ا  األب تقدميا 
ىل "من أحق الناس بصحبىت  رسول هللا؟"دیث  ة الصاحلة نعمة من نعم املوىل  د الزو ، و
ل لهين ویتحملهن . الر سائه أعظم جتسيد لهذه املبادئ، فاكن یعطف  ه مع  واكن الرسول ىف ب

انت حمك  رأهين مىت اس ذ  هين ویأ سمتع إ شريهن و   . تهویضاحكهن وس
هنم ورسوهلم  ىل د رمجت بعض نصوص هذه الرسا ىف مرص هب بعض الغيارى  وملا 

هتا ة الىت اكنت وراء كتا شفوا الغطاء عن الظروف اخلف اواه و دوا د ىل صاحهبا وف واكن . فردوا 
ه صور فهمى وما فهيا من إساءة إىل اإلسالم ون ، محمد لطفى مجعة ىف مقدمة من استفزهتم مزامع م

ىل فهمى ىف جریدة  ب مقاال قو ىف الرد  ر سنة " املؤید"فك ىف الثامن والعرشن من ینا
لفقرات التالية١٩١٤ ه  امال لقب : "م جنزتئ م صور فهمى من أور بعد دراسة الفلسفة  اد م

ة امعى، وىه در راًما لطالب العمل دكتور  رس إ امعة  شأهتا  دیثة الوضع أ  ىف العاملية 
انب ص هبا األ ة الىت اخ ق كتوراه احلق ن یعجزون أو یضيق وقهتم عن حتصيل ا الفرسيون  ا

ن ّد انب ا ح . أنفسهم وقليال من األ ىل األلقاب العلمية وأرشف املناصب املعنویة ال ت إن أ
ل أن ن قوم من األقوام أو هيامج أمة ىف معتقدها أو یقلل من جمد لر هتك حرمة د ورامة نىب  ی

داء دینه لفضل أ اقشة من ميكن . مرسل شهد   صور فهمى أننا نناقشه ىف رسالته م ال یظن م
لتعصب ة امجلود، رمهيم  ىل القدمي إىل در ن املغالني ىف احملافظة  شدد  وضيق الفكر من امل
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ى هبرت برصه قشوره ومل یصل اقشة العمل احلدیث ا اقشه احلساب م نا س  لن .إىل بصريته وك
رد قو ن فقد كفر  ب ا ا معه  ا ألننا لو طرق ىن : "جناد دی لناس واست إن محمًدا رشع 

رید أن  .فهو هبذا القول ینكر الو وینكر العصمة ویؤكد أن محمًدا هو واضع الرشع". نفسه  حنن 
لعمل القدمي واحلدیث ت  ا لنث ة مؤق ی نا ا ة  وتعدیه و نتجرد عن صف ألد العقلية واملنطق

عتقاد حقوقه وعبثه حبریة القول والفكر    .و
شأ مسلام ىف وسط إسالىم وأنه صور فهمى ىف فاحتة رسالته أنه  رس  یقرر م قصد 

ه املؤرات ليه بإرشاد العالمة ليفى اإلرسائيىل، فظهرت ف ِح  السعيدة فَدون هذه الرسا الىت  فُف
ا املرأة ىف اإلسالمحبث فهي ستقصاء .ا ىف  قى إذا أراد البحث و  أال یعمل حرضته أن العامل احلق

قة من نبعها األصىل حىت إن دارون عن أمر من  األمور ذهب إىل مصدر األمر واستقىص احلق
دئه طاف جزر احمليط ت من م شوء ملا أراد التث ب مهنا  القائل مببدأ التطور وال الهندى اخلص

د فهيا من أنواع ىل طبائع ما یو دب ليقف  ن جعلوا  وا ع ا ج لامء  لوقات؟ كذ  ا
تلفة هاب إىل أوطاهنا ودرس  مههم درس شؤون األمم والشعوب ا رأى من اآلراء دون ا مل یقولوا 

صور فهمى الرشىق املرصى املس. أحوالها من قرب ًدا من م  مل أن یرتك الوسطفغریب 
ميية والشافعى، ویذهب إىل  ن  ن السيوطى وا الل ا لامء األزهر ووطن  اإلسالىم، وسط 
هتداء بنور هذا  ن اإلسالىم و لبحث عن حقائق ا ام ليفى اإلرسائيىل  رس مقر احلا

اته اخلاصة والعامة رخي محمد وح ىل  لوقوف  تاذ     .األس
ل صور أقل بضائعهم وأحقرها ق ذ عهنم م ن أ رشقني ا أن یدونوا  إن كثرين من املس

لغة العربية وانتقلواما دونوا  اطروا حبياهتم ىف  أهنم حتملوا الشدائد ىف تعمل ا إىل وسط إسالىم و
صور نا م قة، وصاح ل الوصول إىل احلق رس مقر العال س مة ليفى ليعود إلينا فهمى قصد 

ا ومعتقداتنا املقدسة لهاوزن األملاىن مؤلف كتاب .لطعن ىف نب  وهنا ننقل حلرضته رأى العالمة ف
و العربية رخي" لبحث عن عيوب"ا ا یذهبون إىل الرشق  دوا  ، إذ یقول إن كثرين م ف

غري آراء هلم ف ىل  كن ختطر  دهتم وفضائل مل  صوًرا .متام التغيري مهأموًرا تبدل عق  وإىن أذكر م
ري، وىه قو تاذ إدوار الم ل أن أقصد مرص اكن رأىي ىف : "بعبارة ال بد مسعها من األس إنىن ق

اء ىف كتىب عن اإلسالم  اإلسالم خمالفا لرأىي بعد إقامىت بضعة شهور حىت إنىن مضطر لتغيري ما 
ل   ".ذهاىب إىل مرص مما دونته ق
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ست ت املصادرإننا نعرف امل صور، وب بعض  ىه كتب! صادر الىت استقى مهنا م
ياسية أكرث هتم أغراضا س ا ك رومون  ن  رشقني ا لمية املتعصبني من املس إن حریة . مهنا 

ر معتقده ن أو یقمي شعا حل أى د لك خشص أن ی ح  . دون اضطهاد أو تعذیب عتقاد ت
ن وبني ال ري النفس هو .عظمى طعن ىف صاحب رشیعةوشتان بني حامیة املتد ك  إن العاقل ا

آلمال ل إىل الغرب مملوء القلب  ر ى  ه لقومه ودینه ا عود إىل وطنه وقد ازداد ح . العالية ف
د وهو ضعيف ل أ ر دة، ویعود إلينا وهو شدید التعصب مللته وقومه وقد    .العق

صور فهمى ىف مقدمة كتابه رات إن هذه ال: "یقول م رسا تعطينا فرصة إلظهار املؤ
ىل رت  ت شباىب ىف وسط إسالىم مث  السعيدة الىت أ ت مسلام وقض تفكري العلمى، فقد و

لت إىل ریل ر ایة العالمة ليفى  شأته ىف ". رس وحصلت العلوم بإرشاد ور ومعىن هذا أن 
ه وبني النور ائال ب ى أرش  وسط إسالىم اكن  تاذ ليفى، اإلرسائيىل ا ليه من جملس األس ق 

ر امل ا ل  سمع عن مؤلف من مؤلفاته وهو ف نعمل ر دى مبا یقو . مل  صور أف ِدع م ُ ورمبا 
دًدا عظميًا من بعض أدعياء زوج  ليه الصالة والسالم  ساء بلغن  العمل ىف أور من أن النىب  ال

ل  متتع وأنه  ه ىف ا ا م ددا ُح ه إال أربعا يه السالم مل یبحالثالثة عرش  دى . ألم صور أف ىل أن م
ات النىب نظرة ذ بلب األمور  لو نظر إىل خشصيات زو قة، اآل لسوف العامل الباحث عن احلق الف

زید  املعرض عن قشورها، ساء  ليا دعت النىب محمًدا إىل الزتوج من  با  لعمل أن هناك أس
كربىعن األربع، وت األسباب أو  ددهن ه  لها وأمهها رغبته ىف ربط األرس والعائالت ا بب

  ."الطاهر
كرمي وخشصيته الن ویلقى ضوءا ساطعا  ىل اإلسالم ومسعة النىب ا رية  واملقال یتلهب 
ىل الرسا وىه  هيودى املرشف  تاذ ا رى القارئ بوضوحٍ أصابع األس ىل ما وراء الستار حبيث 

ى حلقائق حترك الطالب املسكني ا ة فمل یبال بدینه وال  ر  أراد التقرب إىل من سيعطونه ا
لهيا . التارخيية ستفزه املغالطات الىت تقوم  صور فهمى من املسلمني فسوف  ومن یقرأ رسا م

ه قمل صاحهبا ى اكن یو ني قرأهتا ىف أصلها . واحلقد ا ولقد شعرت مبا شعر به لطفى مجعة 
ذ بضعة وعرش ىل اإلسالم إىل الفرىس م اما، وهالىن أن یلّج صاحهبا ىف العناد والعدوان  ن 

ست ىه الىت  يا أن الروح العلمية ل ناس ریل م هيودى ليفى  شع إرضاء ألستاذه ا هذا احلد ال
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هيودیة املتأص ىف نفوس  كراهية ا ىل هذا النحو بل ا هيودى املتعصب توجهيه  ىل ذ ا أملت 
ل  ال بعد ج ليه الصالة والسالمقومه ج رش    .حنو سيد ال

سبني إىل  َل املن هتجم من ِق رسالته هذه رائدا من رواد ا صور فهمى  ولقد اكن م
نا هذا زال حنصد مثاره املرة حىت وق ه مما ال  ن وكتابه ون ىل هذا ا اء . اإلسالم  د ومكثل 

صور فهمى ىف مسهتل رسالته بأنه  ه م ى رصح ف كشفت السخيف ا رس قد ا بعد ذهابه إىل 
ليه املؤرات السعيدة الناجتة عن إرشاد ليفى  شأته ىف وسط إسالىم وأرشقت  اشية  عن عق 
رسمه أْن طویت صفحهتا من  هنم دروشة  رى هؤالء النكرات یعدون متسكهم السابق بد ریل 

اهتم   . ح
اء النقاش مقالني بـ ر ٢١م، و١٩٩٠و  مای٢٥بتارخي " املصور"وقد كتب ر  فربا

ب١٩٩٢ ىل الرتت دقة؟: "م حتت العنوانني التاليني  " ملاذا نصادر وال حناور؟"و" هل اكنوا ز
صور فهمى بأهنا  هتم الىت طنطن هبا م ة من "و" خسافات"وصف فهيام الشهبات وا مجمو

ستحق ... فرتاءات رس ليتعلمها وال  اد أن یذهب إىل  حث  ستحق من  أن ینال ال 
كتوراه من السوربون لهيا ا ریل إنه ". صاحهبا  س  هذه السمعة العلمية "كام قال عن ليفى  ل

لزناهة والصدق وانعدام الهوى والغرض متزي  صور فهمى اكن صغري ". الىت  كام أشار إىل أن م
لوقوع ىف املصيدة الىت تنصهبا املؤسسات الغربية  شباب السن آنذاك مما جيع عرضة  لإلیقاع 

رخيهم خسافات وافرتاءات بعيدة عن العمل واملعرفة  بوا عن  ك املثقفني العرب واملسلمني ىك 
راثه  سان بنفسه و رخيها وتزنع ثقة اإل والبحث الزنیه وخللق خشصيات مشوهة  تعادى جممتعها و

لمى سلمي   .دون مسوغ 
صور فهمى بأهنا  ىل خشصية م حمك  سعى إىل "وميىض النقاش ف خشصية فكریة ضعيفة 

دى من احلضارة  ة أو موقف  ق متتع بفكر معيق أو ثقافة حق اح لنفسها دون أن  ق الن حتق
كتوراه معل لك ما ىف وسعه إلرضاء "، مؤكدا أنه "والتارخي واحلياة ة ا ىل در ل احلصول  من أ

ني أنه بعد عودته وتعرضه ىل  هيودى املعادى لإلسالم  ، أستاذه ا  لغضب قومه تنكر ملا قا
مث ". وأصبح یدعو إىل اإلسالم والعروبة ىف حامسة شدیدة" الشبان املسلمني"واخنرط ىف مجعية 

  ". اكتب حمدود الفكر قليل اإلنتاج سطحى ىف لك ما قدمه"خمت النقاش رأیه ىف فهمى بأنه 
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امل التأليف، ر ىف  ا یذ صور فهمى مل یرتك وراءه ش  فال نعرف  سوى والواقع أن م
جلدل املوجود ىف  س فهيا ذ الغرام  ست ذات ثقل ول د، ومعظم ما كتبه مقاالت ل كتاب وا

سوبة إليه دمه كتب  ت الرسا واحنرص دوره هو . الرسا امل ب ىف ذ أن أ ورمبا اكن الس
كو ىل اإلسالم ورسو بيد مسمل، ف كون الهجوم  لهيا ىك  ا من ىف وضع امسه  ىل أم ن تأثريه 

دریة فرتة من . املسلمني قو شدیدا امعة اإلسك ىل رأس  صور فهمى قد ُوِضع  والعجيب أن م
اته مع فقره العلمى والتأليفى تاذا م هبذا الضعف املزرى ىف دنيا العمل . ح وال أظن أن أس

امعة ن نقول إنه مل ولست أ وال ال . والتأليف قد وصل إىل رئاسة اجلامعة، أیة  د ا نقاش و
ه اخلاصة، د ، وكن بطریق ا ىف مرص بل قا اب د. یؤلف ش ك الل عرضه  . طه حسني 

صور فهمى م، ومجعه بعد ذ ىف القسم ١٩٣٠ىف مقال  كتبه ىف یونيه " خطرات نفس: "م
ع املع: "وهذا ما قا". من بعيد: "اخلامس من كتابه ج لامء  ر  صور فال أما أ ارصن ىف م

دث" اخلطرات"اكد یظهر ىف  ني یت ىل حنو ما  إال  ة، فرناه یفهمها ویصفها  صور عن امجلا م
مي دث ىف  وكىن قلت. اكن یفهمها ویصفها دور ا مل یت إىل العلامء، وإمنا " اخلطرات"آنفًا إن صدیق

كرثة من الناس، فمل سري أن تصور  حتدث إىل ا اته العلمية" اخلطرات"كن من ال وهو خبيل . ح
زمع ىف تواضع فلسفى أنه ال  إىل اآلن بإظهار هذه احلياة ىل الناس، وهو  رشه  العلمية ىف كتاب ی

رید أن خييل إىل الناس أن عق مل  ه العقىل، كأنه  اب حىت یمت نض ك حيب أن یظهر هذا ا
سحرمه هذا أصدقاءه وطال وكن. ینضج بعد به ىف اجلامعة ال یطمئنون إىل هذا التواضع وال 

ى مت  اخليال، فهم ر عق ا ًا من آ ح هلم ش تاذ أن یفرغ هلم قليًال وأن ی ىل األس متنْون 

ه ذ دهر طویل نض صور فهمى بعد ذ بنحو ثالثني سنة دون أن ". م ومع هذا فقد مات م
رب طه حسني ا مما أ ب ش ه كتابتهك ریدون م   . أن أصدقاءه وطالبه ىف اجلامعة اكنوا 

ا عنه األستار فقد ظهر ىف  اه ووحضناه وأزح مترب ١٤ىف " األهرام"ومع لك ما كت  س
رمي عنوانه ١٩٨٤ لسوف املتصوف"م مقال لسامح  صور فهمى الف ه أن ما خطه قمل " م اء ف

س إال  صور فهمى ل اىف وا... عبارات"م ري حصيح، مفنصور فهمى ال هو ". رتام تقاليدت وهذا 
لسوف وال حيزنون ه املزعومة . ف ه فلسف لسوفا وهو مل یرتك وراءه كتا یعرض ف كون ف ويف 

ذ  حيملون شع فكره من بعده لف تالم َ ست ىف أنه هامج التقاليد بل . وال  كذ فاملشلكة ل
ن نفسه كام هو ظاهر ال حيتاج  یونيو ١١أیضا ظهر بتارخي " األهرام"وىف حصيفة .  إىل بيانا
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ري ُمَوقع بعنوان ٢٠١٤ صور فهمى"م مقال  ه السطور التالية اخلطرية" إصداران ألعامل م : نقرأ ف
اب مؤخرا " لك صور"أصدرت الهيئة املرصیة  كتور م .  ىف ثالثة أجزاء"ىفهم األعامل العربية 

رز مفكرى النصف األول من القرن وهذا األمر جيب أن حي  صور فهمى من أ كتور م تفى به ألن ا
رس لتلقى تعلميها ما بعد اجلامعى لبعثات الىت ذهبت إىل  . العرشن ىف مرص ومن الرعيل األول 

ث اكن موضوع یىن التقليدى ح ك مع الفكر ا قف اش ه  وهو یعرب عن مأساة م أطروح
سة لغهتا الفرسية"ة ىف اإلسالمأحوال املرأ"كتوراه هو  ت  ، وظلت ح رشت ىف بدا حىت 

دید سنة  لت ولونيا ىف أملانيا٢٠٠١هذا القرن، و شورات امجلل الىت اكن مقرها آنذاك  . ، عن م
ة ىف ی ملؤسسة ا ن اصطدموا  صور فهمى فعل ما فع معظم املفكرن ا ت القرن  وم بدا

وا إمي ة وتصاحلوا بذاملاىض، فلىك یث ت دی   ."مع هذه املؤسسة اهنم كتبوا كتا
س د كون من . والواقع أن النص لكه مغالطات، فل صور فهمى مفكرا أصال، ب أن  م

ه؟  ذه وأتبا ن تالم ه الفكرى؟ وأ ن إنتا رز مفكرى النصف األول من القرن العرشن، وإال فأ أ
یىن التقل  ك مع الفكر ا ش كر نبوة الرسول واهتمه مث إنه مل  يدى بل مع اإلسالم ذاته، إذ أ

انه ن هللا سب ة بل تصادم مع د ی ، وال تصاَدم مع املؤسسة ا اء الو . كذب والزتیيف واد
ليه السالم إمنا  كرمي والنىب  لقرآن ا كذیبه  اد عن خسفه وحضا ما ورد ىف رسالته و ني  وهو 

ع عودته هذه بتأليف كتب أو دراسات ت عن فكر معيقاد إىل احلق املبني رمغ أن وقد . ه مل ی
عُت طائفة من مقاالته الىت كتهبا بعد عودته إىل مرص، واكن مهنا مقا ساؤ بني التقاليد : "ت

دید شور ىف جم " والت ریل ١٤، ٧بتارخي " الرسا"امل م، وهو جيرى عكس ما قا ١٩٤١ إ
د ا اآلنىف رسالته موضوع    .ی

لب الظن أن الشخصية األوىل ىف كتاب  راهمي " املرا"وأ لنجيب حمفوظ، خشصية إ

دمه من أنه اكن عقال فذا . عقل، ىه خشصية د ر حمفوظ ما وصفه به أ ى ذ صور فهمى، ا م
ل أن یقف ضته ق ة لوال وشایة حقرية أ اتنا الثقاف  َرش ىف وقت من األوقات بثورة فكریة ىف ح

ا  كتوراه الىت قد الق  زاعام بأنه طعن ىف اإلسالم مضن رسا ا ه رددها خشص ال أ ىل قدم
ىن  إلحلاد وت الت، فاهتموه  دید من الصحف وا رى ىف  كتور جهوم  ىل ا لسوربون، وُشن 

ىل حساب دینه وقومه مث طالبوا  كتوراه  ة ا رشن لنيل در رشقني امل بفص من آراء املس
َل  . اجلامعة كن ذا طبيعة مقات وال ِق ال امحل العاتية، ومل  ذوره ح كتور من  واهزت ا
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هتمة ودافع عن  كر ا هيا، فأ ه إ اج ه وشدة  ىل وظيف دى الرأى العام، فضال عن حرصه  بت

نة واسرتضاء مؤججهيا رين إلخامد الف ك دته وتوسل  يف وأضاف حمفوظ أن احملنة. عق لمته   قد 
لكية، وأن  مهته قد  دران ا ارج  سحب من احلياة الفكریة  شاطه ىف دروسه اجلامعية وی ركز 
مسة  ور واملالل وأن حمارضاته صارت أقرب إىل التوجهيات العامة مهنا إىل احملارضات ا طواها الف

  . الىت یلقهيا زمالؤه
زمع كن ذا عقل فذ كام  يف أنه مل  ، ولو وقد مر بنا   هذه الصورة الىت رمسها حمفوظ 

متع كام أن ما . اكن ذا عقل فذ حقا السمتر توجه هذا العقل ولو ىف جماالت بعيدة عن الصدام مع ا
هيودى،  ا لتأثري أستاذة ا كتبه فهمى ىف رسالته ال ميثل  ثورة فكریة ىف قليل أو كثري بل خضو

ىسء إىل اإلسالم ونىب اإلس ى أراد أن  صور فهمى فإن ما . الما راهمي عقل هو م وإذا حص أن إ
ا جلامعته ىف فرسا عن طعن " الواىش احلقري"قا َمْن َوَصفَه حمفوظ بـ من أن رسالته الىت قد

كن ما قا فهمى عن  بتة متام الثبوت، وإال فإْن مل  قة  س زعام بل حق فهمى ىف اإلسالم ل
ن محمد الرسول والقرآن واإلسالم هو الطع كون هناك طعن ىف د ن لك الطعن ىف اإلسالم فلن 

ىل مدى التارخي ملناسبة فقد وصفه بالل فضل ىف مقا. من أى نوع  ا: "و راهمي عقل منوذ " إ
شور جبریدة  مترب ٣٠ىف " الرشوق"امل ه عام قا ىف ٢٠١٤ س هتازى جراء رجو ملثقف  م 

هتاز أن یظل ممتساك واكن حر به، . حق النىب واإلسالم كون ا ىف نظر فضل، حىت ال 
لنىب ولإلسالم   .هتاماته 

سوبة إليه، ىف أمر  صور فهمى، إن اكن هو اكتب الرسا اجلامعية امل هذا، ولو فكر م
ات املسموح ألى زوج  دد الزو زل القرآن حيدد  ى  زواج النىب بأكرث من أربع ىف الوقت ا

هنن بأربع لع ني الزتوج بعد مجلع ب ات املؤم ىل أ زل بعد أن حرم القرآن  رف أن هذا النص قد 
ليه السالم، فلو طلق النىب ما فوق األربع مفاذا سيكون مصريهن؟ مث إن النىب  ممات الرسول 
ه  ذه هو أو أى من أهل ب ْ ر املسلمني كتحرمي أَ رشیعات الشدیدة دون سا متزي ببعض ال اكن 

ا من الزاكة  سحر، ش تاليني دون أن یفطر أو ی جواز مواصلته الصوم یومني م أو الصدقات، و
زول اآلیة رمق  ه بأخرى بعد  زو عوة حىت تتورم قدماه، وكتحرمي  ليل ىف أول ا ام ا  ٥٢وكق

عدم وراثة أى من ذریته " األحزاب"من سورة  ه، و ىل ذم ة  زو دیدة  ة  دا أیة زو أو اس
اء إمنا هو صدقة ألن ما یرتكه ت نرضات حىت .  األن اته لكهن مجيالت شا مث هل اكنت زو
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اته  قى امجليالت من زو س لرفاهية واملتعة؟ لقد اكن ىف استطاعته أن  یقال إنه مزي نفسه 
ث املتعة والعاطفة، ومعروف أن امجليالت من أولئك  ا من ح ات، ولن خيرس ش ورسح الباق

ة وز ات هن صف شةالزو ا ب و ليه . ی سعده  دها كف بأن  ت الصدیق و بل لقد اكنت ب
دة ىل وا ىل أربع بل  صار ال  ق ليه  ى رشع هذا . السالم لو اكن  ولنفرتض أنه هو ا

اكدون یرتون لشعوهبم  ذون لك ىشء وال  ه؟ لقد اكن احلاكم ىف ذ احلني یأ رشیع مفاذا ف ال
ا ليه السال. ش شة الناس العادیني من شعبه، واكن محمد  شة امللوك واألمراء بل  ش  م ال یع

ان شة هؤالء ىف كثري من األح ه . ورمبا أقل من  كام اكن یتحمل األهوال الثقال دون أتبا
رید أن یقول إن محمدا . وأحصابه صور فهمى أو من كتب  رسالته أن یقول؟ هل  رید م مث ماذا 

ساء؟ أبدا بل اكن ینفق تغلبه شهواته؟ وهل اكن ه دوما جبوار ال ت یقىض وق لْس ب ِ  النىب 
ه وىف املعارك الىت اكن خيوضها مقسورا  ائه وىف تنظمي أمور أتبا الوقت الطویل ىف عبادة هللا ود

ا عن دینه ودولته وىف  بريا بل إنه اكن یرصف. القضاء بني املسلمني وىف تعلميهم وتوجهيهمدفا ا   وق
ست عيبا . ىف الصالة ليال ن الشهوة ىف هذا لكه؟ إن الشهوة ل ْمل فأ ِ ستخف  ما دامت ال 

ال  رميا ن ا  ل شهوات وزوات بل اكن ن كن ر كن النىب رمغ ذ مل   ، دفعه إىل الز صاحهبا ف
ه وال أنبل وال أط  نيا أرشف م فا رشیفا مل جتد ا رشیع . هر وال أنظفعف فلو افرتضنا أن ال

ىل التافهني بة هللا  ة؟ خ ستحق األمر لك هذه الض متيزي فهل    !اإلسالىم قد مزيه هبذا ا
صور فهمى ىف ذ احلني أو من كتب  الرسا  مث فلنأت إىل لب املوضوع، وهو أن م

ليه الو بل خيرتع هو الو  ارى أن محمدا نىب مزیف ال یزنل  رتا صور فهمى . ا وإذا اكن م
اته  ظن أن زو ساطة أف شف السرت عن هذا الرس بت ال أو من كتب  الرسا استطاع 
ليه وسمل قد فاهتن لكهن أنه نىب مزیف، وهن الالىت حيتككن بل یلتصقن به ليل هنار  صىل هللا 

اته وخشصيته؟ فإذا اكن األمر كذ لهين ویعرفن عنه لك أرساره وخفا ح ، ون یعرفن أن 
ه وال  اهتن بعد موته دون زواج إىل األبد، واكن معظمهن صغريات السن، وال و لهن م مزاو ح
دة بعد وفاته وال هيرن إىل بالد  ة وا ن یَْبقَْنيَ ىف املدینة سا ظن ظان أهنن  مال ورثنه عنه، أف

متر  حلياة والزواج واإلجناب و رسى ليمتتعن  رص أو  س الفخمة والقصور ق غن ىف األموال واملال
ن اخلدم واحلشم ویلبون لهن لك ما یطلنب؟ ولقد اكن لك من  ا وخيد العظمية والطعام الهىنء متر

ب رح ل  هذه ورحب هبا أميا  ظر فرصة م رص ورسى ی ليه . ق اته  د زو نا ننظر ف ك



 

                                                               171 

لهين بعد النىب رمغ أنه مل یرتك لهن السالم یَْبقَْنيَ ىف املدینة ویَْنَصْعَن حلمك ال قرآن بتحرمي الزواج 
لهين مقاساهتا طوال العمر اة احلرمان من الزواج الىت اكن  ا یعوضهن عن ح بة . ماال وال و خ

نطع ىل لك م   !هللا 
ره ىف جم  ورة، ومن ذ ما ذ صور فهمى عام كتب ىف رسالته املذ راجع م وقد 

اتك" كتوراه عن املرأة ىف " :قائال م١٩٥٨سمرب سنة الصادرة ىف د " ح اكنت رسالىت ىف ا
ث اكنت معلوماىت  اإلسالم، واندفعُت أكتُب حبرارة الشباب املندفع، ویظهر أىن احنرفت قليًال ح

كن هللا كتب عن اإلسالم ٍة كربى ازددُت عناداً، و  ني ُقوِبلُْت ىف مرص بض فة، و ىل أن  طف
لس طویًال مع بع ال الشيخ  ض مشاخي العلامء من ذوى األفق الواسع والصدرأ ب من أم الرح

ن ميثلون  ىل رسور الزلكوىن، هؤالء ا حسونة النواوى والشيخ مصطفى عبد الرازق والشيخ 
ن، وامحلد  دأُت أختلص من الزیغ ألعود إىل حظرية ا م، ف لو قى ىف عقوهلم و ن احلق امل ا

ة مع " املرا"تضح أن ما قا جنيب حمفوط ىف ومن هذا ی ".  راجع عند أول موا من أنه 
ة حس قال د اٍر عن الص م  ىل ما قال وسمل خوفا ورعبا هو  صور فهمى . املعرتضني  م

  .نفسه، وبعد حنو نصف قرن
*   *   *  

ة، وىف ١٩٢٥وىف سنة  امعة حكوم امعة أهلية إىل  م حتولت اجلامعة املرصیة من 
ذه ماكن د. ت السنة نفسها ابتدأ د أمحد ضيف . طه حسني حيارض عن الشعر  اجلاهىل بعد أ

ىل عكس د ى اكن ختصصه التارخي األورىب القدمي. املتخصص ىف األدب العرىب  وىف . طه، ا
ه "ىف الشعر اجلاهىل: "در طه حسني كتابهت السنة نفسها أص ب ما ف س ر جضة هائ  ، فأ

ليه بأقالم كرمي، وصدرت مؤلفات ىف الرد  م یتعارض متاما مع القرآن ا دى  من  محمد فرید و
ب أرسالن ومحمد أمحد الغمراوى ویوسف  ومحمد لطفى مجعة ومصطفى صادق الرافعى وشك

جوى وعبد املتعال الصعيدى  اح ومحمد عرفة ومحمد عبد املطلب وعبدا   . ربه مف
ياء ذات  امح ىف أش اب عام تضمنه حبثه من شك  ك وقد حتدث طه حسني ىف ذ ا

رخيه ما قا القدماء ال"أمهية كربى عند املسلمني فقال إننا  ل من األدب و اول ذ  إما أن نق ن

ح لنا أن نقولمن النقد إال هبذا املقدار ا ى ی ه لك حبث وا ى ال خيلو م سري ا أخطأ : ل
كساىئ أو ضل الطریق،  وإما أن األمصعى أو أصاب، وُوفق أبو عبيدة أو مل یوفق، واهتدى ا
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مل املتقدمني لكه ُت، فلست أرید أن أقول. موضع البحث نضع  ِْس البحث، وإمنا أرید أن : لقد ُأ
ى یطالب ". الشك: ولأق اكرت، ا س إىل هذا البحث مهنج د ومىض طه حسني قائال إنه س

ىس عواطفه ل وأن ی د  الباحث بأن یتجرد من لك يشء اكن یعلمه من ق ة وأال یتق ی ة وا القوم
لينا أن ندرس: يشء وال یذعن ليشء، وقال متجيد العرب أو  إن  افلني  ري  األدب العرىب 

ه األهواء الغض مهن ة أو تنفر م ه القوم ى بنا هذا البحث إىل ما تأ هت ني ی لني  م وال و
  .السياسية

لتوراة أن حتدثنا عن " :طه ىف كتابه النصوص التالية. وسوف نورد من بني ما قا د

راهمي وإسامعيل، ولقرآن أن حيدثنا عهنام مسني ىف التوارة والقرآن إ ن   ال أیًضا، وكن ورود هذ
ن  كفى إلثبات وجودهام التارخيى، فضال عن إثبات هذه القصة الىت حتدثنا هبجرة إسامعيل 

راهمي رى ىف هذه القصة. إىل مكة وشأة العرب املستعربني فهيا إ ا  وحنن مضطرون إىل أن  نو
ة، وبني اإلسالم هيود والعرب من  هيودیة، والقرآن  من احلي ىف إثبات الص بني ا والتوراة وا

ة أخرى يل اإلسالم. من  دیثة العهد ظهرت ق ى  ب دیىن وسياىس  فه س تغلها اإلسالم  واس
رید أن نتعرف أصل العربية، . أیًضا لغوى أال حيفل هبام عندما  ستطيع التارخي األدىب وا ف

نية وا إن: وستطيع أن نقول لغة العربية الفصحى الىت اكنت تتلكمها العد لغة الىت الص بني ا
ة وأن قصة  لغات السام لغة العربية وأى لغة من ا مين اكلص بني ا اكنت تتلكمها القحطانية ىف ا

ه العاربة واملستعربة وتعمل إسامعيل من ُجْرُمه لك ذ ادیث أساطري ال خطر  وال غناء ف   ".أ
ه إىل اجلاهليني، و " ال الشعر وإضاف ن ىف انت ما یتصل  هوونوع آخر من تأثري ا

ة أرسته وسبه من قرش ح نع. بتعظمي شأن النىب من  الناس بأن النىب جيب أن  فألمر ما اق
كون بنو هامش صفوة بىن عبد اف صفوة  كون صفوة بىن هامش، وأن  كون بنو م اف، وأن  م

كون قىص صفوة بىن قرش، وقرش ن  بىن قىص، وأن  د ن، و د صفوة مرض، ومرض صفوة 
سانية   ".صفوة العرب والعرب صفوة اإل

ن" راهمي، ومن  وشاعت ىف العرب أثناء ظهور اإلسالم وبعده فكرة أن اإلسالم جيدد د إ
ن العرب ىف عرص من العصور راهمي هذا قد اكن د ن إ ذوا یعتقدون أن د مث أعرضت ، هنا أ

نعنه ملا أضلها املضلون وانرص    ".فت إىل عبادة األو
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طه حسني إىل النيابة، وكتب النائب العام تقررا عن طریقة طه حسني ىف . وقد قُدم د
ه اء ف ابة  ك ه املؤلف: "ا رك ى اعتاد أن  شري إليه إمنا هو اخلطأ ا رید أن  ى  ىف أحباثه  إن ا

د كأهن ليه قوا رتب  ى بأن  هت فرتاض یتخي مث ی ث یبدأ  بتة كام فعل ىف أمر  اح حقائق 
ن د الفات بني لغة محري وبني لغة  راهمي وإسامعيل وجهرهتام إىل مكة وبناء  مث، خ ىف رسا إ

كعبة قول .ا اكر يشء ف ليه من األد الىت تطلهبا الطرق :  أما إذا رأى املؤلف ىف حبثه إ ال دليل 
لبحث حسب اخلطة الىت رمسها ىف مهن   . ج البحثاحلدیثة 

راهمي وإسامعيل ق عن أصل هذه: الشك ىف وجود إ ،  سئل األستاذ ىف التحق املسأ
ليه ىف أى كتاب آخر، وقد ربت بعد أن ظهر  فقال هذا فرض فرضته أ دون أن أطلع  أ

رشن  د ىف كتب امل ل هذا الفرض یو ا م اب أن ش ك رش هو هامش العرىب هذا(ا وقد . )امل
رش  لم ینه، وهوكون  شري  ه الت ل ألن وظيف ى یتلكم  ذره ىف سلوك هذا الس غرضه ا

ه رى ىف هذه . ف ذر املؤلف ىف طرق هذا الباب؟ وما ىه الرضورة الىت أجلأته أن  وكن ما 
؟ ا من احلي   القصة نو

قة ب : فرتاض ىف أول األمر مث اجلزم كأمنا هو حق ق عن الس عندما سألناه ىف التحق
ًريا ألن یقرر بطریقةا اه أ يل اإلسالم قال ى د دیثة العهد ظهرت ق د اجلزم بأن القصة  : تف
ليه هذه العبارات إذا" ى قامت  ده إن حص الفرض ا ى إمنا تف د اجلزم فه فهيا  ورمبا اكن. اكنت تف

لمية حون  يشء من الغلو، وكىن أعتقد أن العلامء مجيعا عندما یفرتضون فروضا  ل ی ألنفسهم م
ه وبني العمل لغري رضورة .هذا النحو من التعبري ى ال ص ب  تورط املؤلف ىف هذا املوقف ا

رجوها ضهيا حبثه وال فائدة  ن وبني العمل، .یق ح املؤلف لنفسه أن خيلط بني ا يف أ  ال نفهم 
ى  كون مبعزل عن هذا النوع من البحث ا ن جيب أن  هو بطبيعته قابل وهو القائل بأن ا

ب السامویة موضع  ك ن نضع ا ني نْفصل بني العمل وا اكر، وإننا  لتغيري والنقص والشك واإل

س اكر املنكرن وطعن الطاعنني التقد ري ما یقول ىف هذا . ونعصمها من إ وال ندرى مل یفعل 
  ".املوضوع

رها طه حسني ىف كتابه عن ا ة الىت أ ی كن . لشعر اجلاهىلفهذا عن القضا ا ومل 
اب، فهو كتاب ىف دراسة الشعر اجلاهىل وهل هو  ك هناك أى مسوغ لتضمني ت القضا ىف ا

ه ومس الرسول  رة الشك ف كذیب القرآن وإ س دراسة ىف  سبة إىل أحصابه أو ال، ول حصيح ال
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رى وف یعتقد و . ليه السالم مبا ال یليق وال یصح سان حر ف  كن املشلكة ولك إ ف یقول، 
ى اخلفة  ما شدیدا ىف حق القرآن والنىب مبنهت هنام، وقال  القة ب ىشء ال  ا  لط ش أنه 
وا أنه مهتافت  ن أظهروا عوار ما كتب وب رسع فأوقع نفسه ىف مرىم نريان العلامء الراخسني ا وال

س  أى أساس ى حقق . ل ت أنه أقوى من ومل ینج كذ من النائب العامل ا ى أث معه، وا
ة واملنطق وأصول البحث العلمى مما اضطر طه  حل ه  طه حسني عقال وأمعق فكرا وأبرص م

لظة ما كتب   .حسني إىل الرتاجع وحماو تلطيف 
رشه . وما قا د به وی ك ردید ملا  ره القرآن هو  اكر حصة ما ذ طه حسني ىف إ

رشون رشقون وامل لفوا فهم ینكر . املس ا من األساس، وإن اخ ليه السالم ن كون محمد  ون أن 
النه النبوة اال دون أن : بعد ذ ىف تفسري إ كذب وأنه قد انتحل النبوة انت هتمه  مفهنم من 

ليه أى ىشء من السامء ليه من السامء، . یزنل  ومهنم من یقول إنه اكن یتصور أن الو یزنل 
رى م كن هذا التصور هو جمرد و عتقد أنه  ه ختيالت مرضية تعرض  ف مه من األوهام س

ارج نفسه وختيالته وأوهامه د ىشء من ذ ىف الواقع  ت القرآن ب ال یو . الو وسمع آ
لرصع أو الهوس أو تعرتیه الهالوس ليه أنه اكن مصا  هتامات الباط . ومهنم من یفرتى  وهذه 

سهم بطالهنا متاما ىه صورة من صور احلرب احلضاریة بني املسلمني وبني الىت یعرفون مه أنف 
ى ال ميثل  أى حتد، إذ هو  ىل اإلسالم أو أن یضعفه إىل احلد ا رید أن یقىض  ى  الغرب، ا
لصون من نِِري الغرب  رة أخرى ىف نفوس املسلمني فلسوف یت یعرف أنه لو اشتعل اإلسالم 

ليه كام اكن احلال قدميا ویصريون سادة أَِعزة رتقون ویَْقَوْون فميثلون خطرا  ملرصاد و  یقفون  
م قوهتم وجمدمه شكك ىف القرآن . أ راسات واألحباث الىت  ب وا ك من هنا یضع املؤلفون مهنم ا

ر هنم أو ىف أقل تقد ليه السالم حىت خيرجوا املسلمني عن د يد وىف نبوة محمد  ميأل الشك : ا
لية وال معىننف صبح اإلسالم بال فا عد طه حسني ىف كتابه عن أمر . وسهم، ف غى أن ی واكن ی

ر ىل أقل تقد اكر الشعر اجلاهىل لكه أو  اب، وهو إ ك   .ُ : ال ص  مبوضوع ا
شك بعق فهو یؤمن بقلبه ور أنه إن اكن   . ومن بني ما قا طه حسني ىف كتابه املذ

م زئب ةوهذا  ىل احل ىل  العقل أوال ویعمتد  س . قى، فاإلسالم إمنا یقوم  مث إن اإلسالم ل
القا، ولك هذا خياطب العقل ال العواطف كام أن . عواطف بل عقائد وعبادات ورشیعات وأ

ن بعق ب  شك ىف ا ىل هذا النحو العجيب، ف ىل نفسه  ستطيع أن ینقسم  سان ال  اإل
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القة قویة صلبةواك. یؤمن به بقلبه رشقني  ملس القة طه حسني  ليوث . نت  ومن أصدقائه مر
ى اهتم النىب ىف كتابه عنه بأنه  رشق الربیطاىن، ا رس"املس هيود جهوما عنيفا "شيخ م ، وهامج ا

ه إىل األبد لصوا م ىل محمد ودینه ویت ومن أصدقائه أیضا بول اكزانوفا . ألهنم مل یتعاونوا ویقضوا 
ار العرب املس  اء من أ هو إخ ن بل لك ما  زمع أن محمدا مل یأت بد ى  رشق الفرىس، ا

اته امة سيقع ىف ح رى أنه . وهذا لك ما هنا. بأن یوم  الق كذب النىب و وبطبيعة احلال اكن 
ن زائف ال نىب صادق ستعامر الفرىس . م د أمعدة  ون أ ومن أصدقائه كذ لوس ماسي

ل ذ الغرضىف ه وینفق األموال من أ ومن .  الرشق األوسط، واكن جيند األتباع والعمالء لب
ت  آل لعبث والتالعب  رمجة تعج  ة  أصدقائه رجيى بالشري الفرىس مرتمج القرآن إىل لغته القوم

لتني كرمي، فضال عن أنه قد أضاف إىل القرآن امجللتني ا  یقال إن ومتتلئ بتخطئة النص القرآىن ا
كفار عند قراءة الرسول لسورة  ىل مسامع ا ىل املسلمني، " النجم"الشيطان قد ألقاهام  لهيم و

اة(إهنن "وهام  َجتَى* الغرانيق الُعَال ) أى الالت والعزى وم ليه ". وإن شفاعهتن لُرتْ كام اهنالت 
كتوراهات الفخریة من اجلامعات األوربية ليه مضن من ردوا وقد رد مصطفى صادق الر . ا افعى 

ىل النىب محمد وال  تعامریة، والحظ أنه مل یصل  ور، فوصفه بأنه أداة أوربية اس َاب املذ ِك ىل ا
اته، وسامه ه الفرسية ىف ح وقد وضع ". مسرت طه حسني: "مرة ىف كتابه، وأشار إىل دور زوج

ىل أن ط. د ري بعيد ىف التدليل  ذ وقت  راجع عن آرائه ىف محمد عامرة رسا م ه حسني قد 
ته طه ىف حوار  مع الصحفى محمود . ومع هذا فإن د. القرآن واإلسالم وصار ینرصهام ىف كتا

ر لقال لك ما كتبه دون  ل من أمره ما استد يل وفاته قد أكد ما معناه أنه لو استق عوض ق
ور. تغيري   ".الرصاصأفاكر ضد : "وهذا احلوار موجود ىف كتاب الصحفى املذ

ليوث  رش مر ل أن ی اكر طه حسني الشعر اجلاهىل لكه أو  فاملالحظ أنه ق وأما إ
شك  كن  رى أنه صنع صنعا ىف العرص العباىس مل  دراسته الىت تنفى متاما حصة الشعر اجلاهىل و

ىل ذ مقاالته وكتبه وحمارضاته ىف الندوات األدبية. أى شك ىف ذ الشعر  بل إنه. شهد 
لشاعر اإلغریقى هومريوس من كتابه ى صدر "الفكر قادة: "حىت ىف الفصل األول اخلاص  ، ا

ریل  ليوث١٩٢٥ىف إ ه مر ى وضع ف شك فهيا ىف الشعر  م، وهو نفس الشهر ا ته الىت  دراس
لمقارنة بني ستطرد  راه  ن وأشعارها وبني بداوة عرب اجلاهلية  اجلاهىل مجيعه،  بداوة اليو

شك ىفوأشع أشعار اجلاهلية أّى مقدار من الشك، بل یؤمن هبا ویؤكد أهنا  ارمه، فال جنده 
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ىل. اإلسالم، ولوالها ما اكن اخللفاء والعلامء والقواد املسلمون أساس حضارة هذه  وقد أحل 
ني ر معها شك بعض الباح ى ذ بريا ىف الوقت ا ا  ً األوربيني احملدثني ىف وجود  الفكرة إحلا

إلسالم؟  ََالَم تقوم احلياة: "وهذا نص عبارته. هومريوس العربية ىف بداوة العرب وأول عهدمه 
د... ىل الشعر َ ة الىت ظهر فهيا َمْن ظهر ِمَن اخللفاء والعلامء  هل اكنت تو احلضارة اإلسالم

س والنابغ وأفذاذ لهيا امرؤ الق د البداوة العربية الىت سيطر  َ ال لو مل تو ريمه  ةالر واألعىش و
ن نبخسهم أقدارمه وال نعرف هلم حقهم؟   ". من الشعراء ا

ىل من " ىف األدب اجلاهىل: "والعجيب أن طه حسني، ىف رده بعد ذ ىف كتابه
ُلُّوه ىف الشك ىف ري مقصور  انتقدوا  لهيم بأهنم جيهلون أن النحل  ّج  الشعر اجلاهىل، قد اح

سفت اطمئنان األقدمنيبل عرفه اليو ىل العرب، راسات احلدیثة قد  إىل  ن والرومان، وأن ا
ساه فع به، إذ . حصة إلياذة هومريوس وأود ه مل ی ك ال،  وفاته أنه هو نفسه اكن یعرف ذ ق

ليوث ظل  إذن فقد ظل هذا هو .ىل اطمئنانه إىل الشعر اجلاهىل إىل أن ظهرت دراسة مر
ریل موقف طه  ىل األقل، وهو الشهر١٩٢٥حسني، كام قلنا، حىت إ ه  م  ى كتب ف ا

رشه ىف ى  شكك به ىف الشعر اجلاهىل، وا ى  ليوث مقا ا ، وإذا یوليه من ذ العام مر
زاوی" ىف الشعر اجلاهىل: "كتابه كتور طه بعد هذا املقال بنحو عرشة أشهر یصدر را  ة مستد

ة، إذ ىل  مقدارها مائة ومثانون در ه  اكد یُْبقى م شّك ىف ذ الشعر ال  انطلق اكإلعصار 
   .ىشء

ساءل الباحث ّد؟ واجلواب: وی َ ى  ى اكن : رى ما ا ليوث، ا ّد إال مقال مر مل َجيِ
ا، واكن  دوى شدید ب إغراقه ىف التطرف، فضًال عن أن موقف طه حسني وأفاكره  طاز س

ليوث وأفاكره ىف كتابه عن بري موقف مر د  شهبان إىل  ذه من .الشعر اجلاهىل    وأمه ما أ
یىن ودليل الروایة الشفاهية ليل ا لغوى وا ليل ا ليوث ا ىل تومه أن : مر قوم  لغوى ف فأما ا

كون الشعر اجلاهىل ال یعكس له ف  دة، فك وب بلغة وا ات العرب آنذاك بل هو لكه مك
یىن فهو أن  ات ىف أشعارمه؟ وأما ا له عددة مث ال تنعكس ت ا ات م ى عرب اجلاهلية له

ل اإلسالم ْن عرب ما ق ُ َ ة  ی ویبقى موضوع الروایة . الشعر اجلاهىل ال یعكس لنا احلياة ا
طمئنا ال حىت ُجسَل كتابًة بعد الشفویة، الىت ال ميكن  دة أج هيا ىف حفظ ذ الشعر  ن إ

لية . ذ ات الق له لعرب مجيعا تعلو فوق ا دة  ة وا ىل هذا أنه اكنت هناك لغة قوم واجلواب 
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دد من األصنام الىت اكن  لكم عن  دم ىف اإلبداع الشعرى، وأن الشعر اجلاهىل قد  وست
 وطائفة من اعتقاداهتم وخرافاهتم وأساطريمه، وأن العرب یعبدها العرب وبعض بيوت عبادهتم

دون، وهو ما یفرس لنا ما یتضمنه  اف مو ني، اكن مهنم أح م وثن اجلاهليني، وإن اكنوا ىف معو
لهم إال إذا حتدث  دیث عن احلساب األخروى، ا دیة و بعض شعر اجلاهليني من أفاكر توح

والنار، والقضاء والقدر، أو أورد بعض العبارات ذ الشعر عن الروع والسجود، واجلنة 
ل  ة م ا"اإلسالم ى أمات وأح هان"، "قََسًما  ل ا كن "... األرض صارت وردة م إخل مما مل 

دال ا دون  كون الشعر مصنو ل اإلسالم، فعندئذ  سبة إىل الروایة . یعرفه العرب ق ل وأما 
هتم،  ب أم س كو الشفاهية فقد اكن العرب،  ابة والقراءة مل  ك دیدیة، بل إن ا رة  متتعون بذ

ب األشعار ك متع العرىب آنذاك، واكن هناك من  س أن طه حسني قد . جمهولتني ىف ا وال ن
كن لكه، وهو أمر  ليوث أیضا ىف أن شكه قد مشل  الشعر اجلاهىل  إن مل  جرى ىف خطا مر

ليوث ل مر د ق رشق الربیطاىن الفرق ال. مل یقل به أ ر، أن املس هنام، وهو فرق ال یذ د ب وح
كن  لكه كره  إن  مل  كر الشعر اجلاهىل لكه، أما طه حسني فأ   .أ

 األدب"م مقاال بعنوان ١٩٥٢طه حسني بَُعْيد الثورة املرصیة ىف یوليه . دوقد كتب 
ه أن الشعر اجلاهىل شعر حصيح "واحلياة ة أكد ف ن  وأن العرب اكنت هلم لغة قوم یصطنعوهنا 

راجع عن زمعه أن. نظمهم لهذا الشعر لوه  أى أنه قد  ذ الشعر ال یعكس احلياة اجلاهلية وأن 
ىل أنه شعر زائف لية دليل  ات الق له املعاد " األدب واحلياة"طه ىف مقا عن . قال د. من ا

قدمًة ىف احلضارة ولسنا نعر "": ونقد خصام: "رشه ىف كتابه حرضًة، م دیًة أو م سانية،  ة إ ف ب
هئا لإلنتاج، وطاقة أو لقراءة أو  مقرصًة فهيا، إال ولها لون من األدب یالمئ طاقة أد أعضاهئا 

ع ل. س ل ذ رأینا أهل البادیة من العرب ق اح من احلضارة  ومن أ یقصد (أن ميسهم ج
ل أن یتحرضوا إلسالمعرب اجلاهلية ق اهتم من األدب )  یقول شاعر . حيفلون مبا أتيح هلم ىف ح

سمع  ، و ي رها، وحيفظ كثري مهنم عنه بعض ما یقول أو لك ما یقول الق ُِشيعونه من. سا  وقد 
ائل أخرى، ویتفاوت شعر  يلتَه إىل ق اوز شعُر الشاعر ق ت اهتم ت املتنق ف حوهلم ىف ح

شأ عن ذ ألحصابه منالشعراء ىف شيوع شعرمه شاره وما ی وألمر ... الشهرة وبعد الصوت  وان
اكدوا ا من أمر هؤالء  ما قال قدماؤ إن الشعر اجلاهىل دیوان العرب، ألهنم مل  یعرفون ش

كن  فالشاعر... اجلاهليني إال من طریق هذا الشعر لهجرة مل  العرىب ىف اجلاهلية وىف القرن األول 
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ستطيعون أن یفهموه بقةیقول الشعر لط  ن اكنوا  لك ا  بعيهنا من الناس، وإمنا اكن یقو 
ستطيع أن تفهم الشعر وتذوقه. ویذوقوه ه لكها  ال مل یقل شعره  واحملقق أن زهريا. واكنت بي م

يلته، وإمنا قا ليفهمه لك من مسعه من العرب ویذوقه، ال فرق ىف ذ  لتفهمه طبقة بعيهنا من ق
ر أفرادها لقوى والضعيف، وال بني الغىنبني ا ي وسا كد شعره . والفقري، وال بني سادة الق مث مل 

َْشد حىت از یُ شون ىف جند واحل ن اكنوا یع يلته من العرب ا ري ق يلته وفهمه  ريهام  فهمته ق و
ل ذ. من األقالمي الىت اكن أهلها یتلكمون لغة زهري اس إىل الشعرا وقل م ء اجلاهليني لق

ني اس إىل الشعراء اإلسالم لق س . أیضا مجيعا، و ى (شعر زهري وامرئ الق س، ا امرئ الق
ال طه حسني، س سوى أساطري شك ىف وجوده ق والنابغة واألعىش !) وزمع أن ما یقال عنه ل

يَوْ  وشعر جرر والفرزدق هنا، ألن واألخطل اكن شعرا یصور احلياة العربية كام اكن أحصاهبا َحيْ
دة، واكنت ء والضعفاء اكنوا یتلكمون لغة وا حظوظهم من املعرفة والثقافة  األغنياء والفقراء واألقو

قاربة أشد التقارب وأقواه دة أو م ساىن، ... وا ومن هنا اكن األدب مصدًرا من مصادر التارخي اإل
اس إىل بعض لق كون  اس إىل بعض أطوار  وعىس أن  لق هذه األمم، أخطر مصادر األمم، أو 

ًا .التارخي اكدوا یعرفون ش  من  وألمٍر ما قال قدماؤ إن الشعر اجلاهىل دیوان العرب ألهنم مل 
  ". أمر هؤالء اجلاهليني إال من طریق هذا الشعر

مج  ر لقاءات التلفازیة ىف  د ا ات القرن " اكتب وقصة"ومع هذا ففى أ أواخر ست
رى داملاىض مع املذیعة مس الىن  ك طه یؤكد أنه مل یرتاجع عام قا ىف الشعر اجلاهىل بل . رية ا

ْوا أفاكره َ َ راجعوا وت ن  د یقول بأن الشعر . خصومه مه ا ري حصيح، فمل یعد أ م  وهو 
ىل األقل حول بل هو ىف األساس شعر حصيح إال إذا قامت دواع قویة : اجلاهىل لكه أو   م

امال ميكن جتاه  ه  ىل زیفه، وهذا قليل بو وقد كتب صاحب هذه السطور فصال من . لها 
ىل أنه رمز  ن سالم املنظور إليه  ّت فهيا أن معظم ما قا ا دة أعوام أث ذ  ات م عرشات الصف

ىل ما أراده  ري حم وال یدل  م ىف  ك مما قا طه حسني، هو  عتدال ىف هذه القضية، د

ن سالم من ال  ك ىف نصوص بعيهنا من الشعر اجلاهىلا : وهذا الفصل هو أول فصول كتاىب. شك
يا- األدب العرىب" امة لبيري  اقشة:  نظرة  ن سالم والشك ىف الشعر "، وعنوانه "عرض وم ا

لقرآن، فهل یقصد د" ىف الشعر اجلاهىل: "طه. مث إن كتاب د". اجلاهىل كذیب  ه  طه أن . ف
ه؟ ولقد قال طه حسني یقول إن كثريا من قر  اب صاروا هيامجون كتاب هللا وشككون ف ك اء ا
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ية بغية التقرب إىل  ياس تغلها اإلسالم ألسباب س از هو أسطورة اس راهمي إىل احل إن جمىء إ
هيود لعيان، إذ إن . ا رز  لقرآن، وخباصة أن عواره  راجع أیضا عن هذا التكذیب اخلطري  فهل 

رید التقر  ى  ب من خشص آخر یعمل لك ما ىف وسعه إلرضائه وسب قلبه وود، الشخص ا
رتام  دم ا رش خمازهيم ىف عبادة العجل و هيود وی كرا ىف مكة هيامج ا د القرآن م نا ننظر ف ك

رخيهم عطف من  ة ىف لك م وهنم إىل الوث ت ور ستغل األساطري . الس فهل هذا موقف من 
يف كتب  رى  هيود؟  لعلامء؟ لتقرب من ا لعمل وال  ل ت الرتَهات الىت ال تليق  طه حسني م

هيود  ني انتقل إىل املدینة، اكن جيامل ا زمعون أن محمدا،  رشقني  ملناسبة فإن كثريا من املس و
د نفورمه من  ه عندما و ك اهلم ىف اإلسالم،  سب قلوهبم وإد ليه بغية  ىل ما جيرون  وجيرى 

لهيم وهامجهم ىف القرآندینه وإرصارمه  وهو زمع مهتافت كزمع طه حسني، إذ . ىل ذ انقلب 
ليه السالم مهنم كرا ىف مكة، ومل یتغري موقفه  هيود بدأت م ىل ا   .إن محالت القرآن 

*   *   *  
ى حصل من. واآلن مع د س، ا راهمي أن ىل الباكلوریوس سنة  إ امعة لندن 

كتوراه سنة ١٩٣٩ عودته من أورو معل مدرسا ىف لكية دار العلوم،  وبعد. م١٩٤١م، فا
شأ هبا معمل صوتيات وبعدها ىف لكية اآلداب ث أ دریة ح نية إىل دار . جبامعة اإلسك اد  مث 

ت العلوم، لغو سا لقسم ا تاذا ورئ رّىق ىف وظائفها إىل أن أصبح أس العامدة وأُْعِفى مهنا  مث توىل . و
تقالتهبعد مدة، ليلهيا م ام  .رة أخرى، إىل أن قدم اس لغة العربية  ريا مبجمع ا س خ ري أن وقد اخ

مع١٩٥٨ ل عضویة ا الت. بعدها بثالث سنوات م، مث  دد من البحوث  و ىف ا العربية 
لغویة، أما كتبه مفهنا لغویة األصوات: "واملقاالت ا لغة"، و"ا ، "موسيقى الشعر"، و"من أرسار ا

ات العربية"و له لغة العربية املشرتكة"، و"دال األلفاظ"و ،"ىف ا ل ا لغة بني "، و"مستق ا
ة   .م١٩٧٧ وقد توىف سنة". والعاملية القوم

هتا ىف كتابه ایة ىف العجب أث س دعوى  كتور أن لغة: "و عنوان  حتت" من أرسار ا

ل هنایة" إلعرابقصة ا" كونوا یعرفون اإلعراب ق القرن األول وبدایة القرن  ملخصها أن العرب مل 
ون أوخر سك لهجرة، وأهنم اكنوا  نان یقع أوهلام ىف  الثاىن  لهم إال إذا التقى س لكامت دامئا، ا ا

لكمة التالية، وأن النحویني املسلمني مه ا آخر لكمة، ویقع رتعواالثاىن ىف بدایة ا ذ  ن ا
ب ىف ذ أهنم رمبا كن فاكن، وأن الس ا بعد أن مل  رتا َرأَْوا تغري أواخر األسامء ىف  اإلعراب ا
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كون نية حففزمه األمر إىل أن  لغة اليو ن، فاكن ذ  ا هلم ىف حنومه ىشء مشابه ملا عند اليو
لغة من أرسار"انظر (اإلعراب  بة األجنلو املرصیة/ ٢ط"/ ا ىل مدار بضع ١٨٢ /مك  وما بعدها 

ات عرشات من   )الصف
لهيا إىل  ومعىن ذ أن القرآن قد مت العبث به وحتوی عن صورته األصلية الىت اكن 

ل القرن الثاىن الهجرى أّى عهد كن  هبا ق هذا َرْجُع أصداٍء ملا قا بعض  وىف. صورة أخرى مل 
زل ىف ني  رشقني من أن القرآن  ريه الب املس ا، مث إن النىب بعد هذا قد  كن مسجو دایة مل 

رشق بوهل ىف مادة ) حبيث صار ذا فواصل  The"ىف " قرآن"انظر ما كتبه املس
Encyclopaedia of Islam :ة رة املعارف اإلسالم يدى لهذا الزمع . ١ط"/ دا وانظر تف

ساخف ىف ة: "كتاىب امل رشاق س ة  رة املعارف اإلسالم طيل أضال - دا بة"/ يل وأ الب  مك
س كذ َرْجُع أصداء من حبث كتبه ). ٩ - ٧/ م١٩٨٩ - هـ١٤١٩/ القاهرة/ األمني وىف حبث أن

وبة ىف اجلزرة العربية قدميا"فولرز عن . ك لغة الشعبية املك ه إن القرآن" ا كن  یقول ف كرمي مل  ا
س ه ىف أقدم  ى نقرؤه اليوم، وك ىل النحو ا و قط  ة مشاهبة  ةمك و بله ه اكن مك م

ات احلالية   .له
لغة "وملزید آخر من التوضيح لفكرة فولرز أنقل أیضا النص التاىل من فصل بعنوان  ا

امعة امل سعود غفال من امس" العربية ىف اجلاهلية ىل موقع  دته  اب  و ك ه ومن امس ا صاح
ه ُِطع م ى اق ى یبدو وكأنه . ا : ىف كتابه: "لنص اإلجنلزيى السابق رمجةیقول النص، ا

"Volkessprache und:schriftsprache im alten Arabien : ابة ىف ك ات ولغة ا له ا
لغة خمتلفة ) ١٩٠٦" (العربية القدمية را  لقرآن هناك آ یَدعى فولرز أن حتت الرتيب السطحى 

ر مس حمفوظة ىف كتب القراءات القرآنية، وقد مسى ت اآل  "volkessprache :ة ار ، "ا
ليه الصالة والسالم یتلكمها ة أهل مكة الىت اكن النىب  رى. وقال إهنا دار فولرز أیًضا أن ت  و

ات العربية احلدیثة، له ة  ق ة ىه السابقة احلق ار لغة  ا ومع ذ فإن القرآن تزنل بلغة مطابقة 
لغة الىت س دیة، وىه ا ، وتتضمن الفروق بني "schriftsprache": امها فولرزالشعر اجلاهىل الن

ازیة، وكذ غياب الترصیف  ة احل له ن من ا فاء اهلمزة والتنو منطني ىف رأى فولرز اخ ا
ة. اإلعراىب كرمي بله لقرآن ا اىم  لص فولرز إىل أنه اكن هناك نص قدمي  ليه الصالة  و النىب 

ارج مت حتو  ة ی إىل لغة الشعروالسالم، وكن هذا النص ا ات اإلسالم و . اجلاهىل ىف فرتة الف
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افع وراء هذا اكن الرغبة ىف رفع لغة القرآن ملستوى ) الرتمجة: أو قل(التحویل  یقول فولرز إن ا
ازمني. اجلاهىل لغة الشعر ف خيص  وسمتر ليقول إن املسؤولني عن معلية الرتمجة ت اكنوا 

ق اهلمزة والترصیف ا ون ذ منحتق ات، ومسحوا  السامت أن تظهر ىف نطق القرآن  إلعراىب 
ان ساءل ىف". أو ىف القراءات البدی ىف بعض األح ن  : ضوء هذا لكه أال حيق لنا أن ن من أ

س مبقالته ىف. رى أىت د ليه من القول بأن  أن لغة العربية ىف البدایة مبا یرتتب  دم إعراب ا
، مث أُْعِرب ف بعد؟  القرآن لتاىل معر كن  يد مل    ا

لغة العربية ال جترى ىف بناء امجل دامئا بت  وإضافة إىل هذا مفن املعروف أن ا ىل نظام 
لغات األوربية الىت نعرفها بت اك ل أوال،: أو شبه  لثا، فشبه امجل  الفا نيا، فاملفعول  فالفعل 

ذ أقدمرابعا، بل ىه لغة مرنة ال واخلطب  م ارة یأىت . نصوصها الىت وصلتنا من الشعر واألم ف
ل ىف بدایة م  الفا سميه اآلن(ا تدأ: وهو ما  رة یأىت عقب الفعل كام هو احلال ىف )م ، و

اصة ال داث تأثريات  رنو إىل إ عتيادیة الىت ال ميزيها ىشء وال  ستطيعها إال مجل  امجلل 

ب فهياذات نظام خمتلف رتاض  قليال أو كثريا عن املعتاد الرت ذف أو ا ري أو  ... تقدمي أو تأ
ل بعد املفعول. إخل رة یأىت الفا متيزي وأى عنرص آخر  و به، بل بعده وبعد شبه امجل واحلال وا

ليه يب املعتادة یأىت سابقا  ال. ىف الرت ىل القرآن فرنجو أن. وهذا جمرد م ا هذا  ول یق فلو طبق
ل أن یظهر اإلعراب أن. لنا د ىل العرب ىف عرص املبعث ق يف اكن  س  یفهموا ت امجلل  أن

ىل النظام الَوتِِريىّ  ىشء؟ والعبارات القرآنية الىت ال جترى  ادة  متزي  د وال  ى حيسنه لك أ   ا
زمع هو، إذ ىل عكس ما  حرصها ىف  هذا، وما أكرث ذ النوع من امجلل والعبارات 

ت التالية فة موىس فأوجس ىف نفسه: "أم معدودة كام هو احلال ىف اآل اء آل "، "خ فلام 
دمك املوت"، "حرض یعقوب املوت" ،"أىن حيىي هذه هللا بعد موهتا"، "لوط املرسلون ، "اء أ

سان رضّ " لغة" (مس اإل ىل املتلقى فهم معناه دون )٢٢٧ - 226/ من أرسار ا سهل  ، مما 
د ىف القرآن سوى هذه األم وأشباهها،  ومع هذا حفىت لو. إعراب ا دعواه وقلنا إنه ال یو صدق

ميكن أن یفهم بعض الناس من املثال األول أن سهل فهم معناها كام قال؟ إنه  هناك من  فهل هذا 

ىل اعتبار أن  فة"أوجس ىف نفسه اخليفة الىت أوجسها موىس  مضاف " موىس"و مضاف،" خ
اؤوا" آل لوط"ام أن بعضهم ميكن أن یتصور أن ك. إليه ن  كن . املرسلني ال العكس مه ا

ذورها ولن یرتك ْس واخللط وجود اإلعراب سوف حيل املشلكة من  ل  .   
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ست لك األم الىت ميكن كتور ل تاذ ا شهاد هبا  ىل أن األم الىت رضهبا األس س

 ٌ د كثريةىف هذا السياق، بل هناك أم ِ ال.  أخرى  ل ذ م َن كََفُروا : "قو عز و ِ َما یََود ا
َاِب َوال ِْك ْريٍ ِمْن َرُمكْ  ِمْن أَْهِل ا َ َلَْيُمكْ ِمْن  ف نفهم )١٠٥/ البقرة" (الُْمْرشِِكَني أَْن یَُزنَل  ، فك

ن كفر "ىف  لو اكنت بدون إعراب؟ أنقول إهنا دا" املرشكني" ىل "واا أهل "، أى معطوفة 
اب ك ة عن"ا ار ن كفروا" ؟ أم هل نقول إهنا  ذ "ا اب؟ و ك ىل أهل ا لهيا ال  ، ومعطوفة 

اِعيلُ  َوِإذْ : "عندك كذ ِْت َوِإْمسَ َد ِمَن الْبَ ِ َْراِهُمي الْقََوا : ، واسأل نفسك)١٢٧/ البقرة" (َْرفَُع ِإ
ت ىف رفع أبيه  هو أیضا، إذ   ىف رفعما موقع إسامعيل هنا؟ آشرتك مع أبيه ت، أم مع الب الب

، ت رفعا ماد لثا اآلیة التالية َرفَع الب ذ عندك  ؟ و َْراِهُمي  َوَوىص ِهبَا: "وَرفََعه هو رفعا معنو ِإ
ِه َویَْعُقوُب  ِ َ ه ووىص معهم یعقوَب أیضا، فعند هل وىص : ، وقل ىل)١٣٢/ البقرة" (ب راهمي ب  إ

راهمي د؟ أم هل وىص إ ه هو أیضا، فعند إذن موصيان؟  موص وا ه، ووىص یعقوُب ب ب
ذ عندك رابعا ِل الناَر فَقَدْ : "قو تعاىل و ِ ، مفا )١٩٢/ آل معران" (أَْخَزیْتَهُ  َربنَا ِإنَك َمْن تُْد

ل الناس النار، ف املقصود به؟ هل املقصود أنك أنت  رب ى تد ؟ أم هل ا قد أخزیَت فال
 رب فقد أخزیتَه؟ ال یفصل ىف األمر هنا إال ضبط آخر الفعل  املقصود أن من تد النار

ب: املضارع ىل الرتت  ً ل شأنه ىف سورة . َمضا أو سكو ذ عندك قو   - ١٤١" (األنعام"و
َْريَ مَ ): "١٤٢ اٍت َمْعُروَشاٍت َو َْشَأ َج ى أَ ِ َوالزْرَع ُمْختَِلفًا ُأُلكُُه  ْعُروَشاٍت َوالنْخلَ َوُهَو ا

ََشاِبٍه ُلكُوا ِمْن ثََمِرِه ِإَذا أَثَْمرَ  َوالزیُْتوَن َوالرمانَ  َْريَ ُم ََشاِهبًا َو ُْرسِفُوا  ُم َوَآتُوا َحقُه یَْوَم َحَصاِدِه َوال 
ب  ً َوفَْرًشاَوِمَن اَألنْعَ * الُْمْرسِِفَني  ِإنُه ال ُحيِ َ و ف نفهم"اِم َمحُ ً وفَْرًشا: "قو ، فك َ و " ومن األنعام َمحُ

ادر ا غياب اإلعراب؟ سوف ی َدم محو  ىف  ْ ُْستَ هن أن املقصود هو أن األنعام  إىل ا
ذ عندك سادسا هاتني امجللتني من اآلیة األوىل. لق لنا مهنا محو وفرشا وفرشا ال أن هللا  و

ِْزَل ِإلَْيَك فَال: "وختيلهام بدون إعراب" األعراف"من سورة  ، مث "َُكْن ِىف َصْدِرَك َحَرجٌ  ِكتَاٌب ُأ
كون ىف صدرك"هل املعىن هو أنه : قل ىل أساس أنه نفى؟ أم هل املراد"حرج لن  ال : "، 

كون ىف صدرك حرج غى أن  ذ عندك أیضا هذه اآلیة ،"ی ِ: "بوصفه هنيا؟ و ُعوَن ا ِ َ َن ی
َْهنَاُمهْ  الرُسولَ  لَْمْعُروِف َو ِ يِل یَْأُمُرُمهْ  ً ِعنَْدُمهْ ِىف التْوَراِة َواِإلْجنِ ُو ُدونَُه َمْك ى َجيِ ِ َعِن  النِىب اُألمى ا

مُ  َلَْهيِ رُم  ل لَهُُم الطيبَاِت َوُحيَ ْالَل الِىت َاكنَْت الَْخبَائَِث َویََضُع َعْهنُ  الُْمْنكَِر َوُحيِ ُمهْ َواَأل مْ  ْم ِإْرصَ ، "َلَْهيِ
دیدة، وأنه  مكسورة اآلخر لظننا أن املعىن املراد هو" اإلجنيل"فلوال أن  أن اإلجنيل بدایة مج 
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ى عن املنكر هن ملعروف و ى یأمر  إىل ... وحيل الطيبات وحيرم اخلبائث ویضع اإلرص هو ا
   .آخره

ن د دث عن واضعى النحو واألسبابأن . أما هتو ت الىت تت الىت  س من شأن الروا
ك ىف وجود النحو أصال شك ه ىف ال ، رغبة م ىل التفكري ىف ذ ل القرن الثاىن  محلهتم  ق

ت أىب األسود ؤىل قالت  یوما لهجرة، ومهنا الروایة الىت تقول إن ب ، "ما أحسُن السامءِ : "ا
اأحسُهنا جن: "فاكن جوابه سأل عن أمجل ىشء ىف السامء، بل تتعجب من  ،"و فأفهمته أهنا ال 
كون أبو األسود قد مسع قارئا یقول جاملها، وكذ اكره أن  رىٌء من املرشكني: "إ  أن هللا 

 ِ ع وفكر ىف وضع النحو، أما هتوینه من شأن هاتني الروایتني"ورسو اهلام ووْصفه لها  ، فار وأم
لغة(سلية طریفة بأهنا جمرد قصص م  ليه، بل أرى أنه ) ٢٢٨/ من أرسار ا ه  فال أستطيع أن أراف

ة مفن ت مصنو ت أهنا روا كن بنصها  حىت لو ث دا أن تقع، بل ىه تقع كثريا، إن مل  املمكن 
لكهتا ىل. فعىل ش ت أبدا و ل ت الروا لهتون من شأن م س مث معىن     .هذا فل

را ىل فكرة إ كن موزوومما یرتتب  س الشاذة أن الشعر العرىب مل  ل ذ  همي أن ق
َزن الشعر بعدما اكن ُرتِع النحو تصادف أن ا ْ . مكسورا ال یعرف اإلیقاع املنتظم التارخي، مث ملا ا

كتور، عند توضيح فكرته هنا، یأىت عنا أهنا  إن ا اول أن یق ارها معدا ف إىل بضعة أبيات اخ
ة اإلیقاع املوسيقى ىفعند الزتام السكون  ح ه مل ینكر أن. أواخر لكامهتا لن تضار كثريا من   ك

هتون من شنعه دث، وّلك ما هنا أنه أراد ا لال إیقاعيا قد  ماذا : مل یقل لنا مث إنه. هناك 
ىل أساسها قد استقام ىل  عن ت املصادفة السعيدة الىت  الشعر اجلاهىل عند دخول اإلعراب 

ال سوف أورد اآلن بضعة  رب بعدما اكن بدونه ملتو ىفلغة الع ىل لك  ه وموسيقاه؟  إیقا
الها من دون اإلعراب، مث  أبيات أخرى، ولتكن من كون  يف  س لرنى معا  معلقة امرئ الق

كون اریة عن. الها به يف  لكامت  نة أواخر ا ورة س    :اإلعراب وها ىه ذى األبيات املذ
ىل قَد َطَرقْت َوُمرِضعْ  ْ ُح ُ   فَِمث

    
  فَأَلهَيُهتا َعن ذى تَامِمئْ ُمحِولْ 

     
يِب تََعذَرْت  كَ َىل َظهِر ا   َویَْوْم 

    
لفَْة لَْم ُحتَللْ  َ   ََىل َوآلَْت 

     
اْءها ُراْم ِخ دْر ال  ِ   َوبَيَضْة 

    
َْري ُمْعَجلْ    تََمتْعُت ِمن لَهْو ِهبا 

     
َهيا َوَمعَرشْ    َجتاَوزت أَحراْس ِإ

    
َىل وَن َمْق ُِرسّ   ََىل ِحراْص لَو 

     
ْ : فَقالَت َ ْ ح َ   یَمَني ْهللا ما 

    
ىل َ   َوما ِإن أَرى َعنَك الِغوایَْة تَْن
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ّرْ َوراْء   َخَرجت ِهبا أَمىش َجتُ

    
لْ  ََرینا َذیْل ِمْرِط ُمَر   َىل أَ

     
َْت َحنْوى تََضوْع رْحيها   ِإذا التَفَ

    
ّ القََرنُْفلْ  َر ِ اَءت  مي الصبا    َس

     
ة س أیضا القاف الىت اضطربت اضطرا  فهل هذا شعر؟ هل هذه موسيقى؟ وال ت

سكني أواخر لكامهتا طبقا لنظریة ىل  ب جرینا  س ى  رهيبا  هت ها مرة ت د س، إذ و أن
س بنظریته الـُمَخْربَقَة. يف حي لنا د الياء، وهو ما ال أدرىلسكون، وأخرى مبدة  أما . أن
ىل وضعها بعد رتَع ىف زمع د(اإلعراب  القصيدة  س. ا روة) أن ى من اإلبداع الفىن ىف ا    :فه

 ٍ َْىل قَد َطَرقُت َوُمرِضع ِ ُح   فَِمثْ

    
  فَأَلهَيُهتا َعن ذى تَامِمئَ ُمْحِولِ 

     
َىل يِب تََعذَرتَویَوًما  كَ    َظهِر ا

    
لفًَة لَْم ُحتَللِ  َ   ََىل َوآلَت 

     
اُؤها ُراُم ِخ دٍر ال  ِ   َوبَيَضِة 

    
َْريَ ُمْعَجلِ    تََمتعُت ِمن لَهٍو ِهبا 

     
ا َهيا َوَمْعَرشً   َجتاَوزُت أَحراًسا ِإ

    
َىل وَن َمق ُِرسّ   ََىل ِحراًصا لَو 

     
ٌ : فَقالَت َ َ ح َ   یَمَني ِهللا ما 

    
ىل َ   َوما ِإن أَرى َعنَك الِغوایََة تَن

     
ر َوراَء   َخَرجُت ِهبا أمىش َجتُ

    
لِ  ََریْنا َذیَْل ِمْرٍط ُمَر   َىل أَ

     
وى تََضوَع رُحيها َْت َحنْ   ِإذا التَفَ

    
ّ القََرنُْفلِ  َر ِ اَءت  َمي الصبا    َس

     
ُ ىف: إىل هذه املفارقةفانظر ذ الشعر اإلسالىم  يف أن الشعر اجلاهىل، وم

كتور ىل نظریة ا ىل وضعه األصىل، أى  واألموى، ورمبا بعض العباىس بناء  ركتَه  س، إن  أن
كتور، ة نظر ا رة الىت ال  إن اتبعت احلق من و ع السخيفة البا مل جتد بني یدیك إال هذه الفقاق

متى إىل دان الفن واإلبداع واملوسيقى، أما إن اتبعت الباطل   الشعرت ا ىف م ساوى ش وال 
ىل النظام اإلعراىب كتور، وأجریت هذا الشعر  تاذ ا د ( حس هترف نظریة األس ىل  رتع  ا

ن) زمعه ه . َحتصَل  ىف احلال ذ اإلبداع الفا رب دما ىل أن  س  راهمي أن ومع هذا یرص إ
ز زید معو كن تعرف اإلعراب إال بعد اإلسالم بقرن أو    . أن العربية مل 

لكامت دامئا فال تتحرك نَة أواخر ا ني لنا أْن لو اكنت العربية س ت األواخر  وهكذا یت
نني ملا اكن الشعر اجلاهىل واإلسالىم ري قليل من الشعر  إال عند التقاء س واألموى وشطر 

، وأن ت ت هبذا التغيري الطارئ العجيب جامال   األشعار،العباىس موزز س ك لعجب، قد  و
ن وانتظمت موسيقاه اء اخلليل  ل؟ مث  كن تعرفه من ق ىل یدیه  انتظاما مل  أمحد فمت احلسن 

ستخرج من هذا النظام لعروض  وبلغ الغایة، إذ استطاع أن  لًما  ىل املصادفة  اإلیقاعى القامئ 
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ة مستق ایةوالقاف قة   ى ا هت قا م  ىل أن األمر ال یقف هنا، بل إن الشعر. ستقامة، دق
ىل قارئيه ومسمتعيه ان  ستغلق ىف كثري من األح ه من  اجلاهىل، بدون اإلعراب، ل ب ما ف س

للكامت عن مواضعها أو اإلتيان جبمل وعبارات ري  َْسه  تقدمي وتأ َ زیل مغوَضه ول رتاضية، مما ال  ا
كن موجودا ىفإال  ى مل  كتور املهتای اإلعراب، ا    .ذ احلني طبقا لفكرة األستاذ ا

كذب، إذ زمع الزامعون من ىل ا لثا أن األمة لكها قد تواطأت  لامهئا  ومعىن ذ 
ل اإلسالم، ذ وقت طویل ق ىل  النحویني أن العرب اكنوا یعرفون اإلعراب م ووافقهتم األمة لكها 

إلجياب فرددت هذه املقو معهم: هذا ىل هذه  وافقهتم  ت  لسلب فسك ْنًا، أو  ً مهنا وَم كذ
روج ركهتا  كذبة البلقاء و ة بعد هذا أبدا ا ق لفكرة احلق رد،. وسود فال یعود مث موضع   أما إذا مل 

َة لكها  كذبأهيا القارئ، أن تَِصم األمَة اإلسالم ىل ا ك أن تقسمها  كذب والتواطؤ  فميك

كذابني الوحقني، وفریق آخر من الب: فریقني كذبة  فریق من ا ن ابتلعوا طعم ت ا املعاتيه ا
لكمة حوا مفهم  هبون . ألهنم ب معاتيه البلقاء دون أن یف ا أو یت ومىت اكن الب املعاتيه یفقهون ش

  ىشء؟  إىل
ر دومن الغریب أن  ة األخرى قائال إنه ببحثه. ستد ا من الناح س ویأت هذا  أن

د ليه من قوا إعرابية، بل هيدف إىل  العجيب ال هيدف إىل حمٍو أو تغيٍري ف تواضع الناس 
مل دث اآلراء ىف  لغة(األصوات  البحث العلمى البحت مستعينا بأ وهو ). ٢٣٠/ من أرسار ا

ریب، بل  ة، إذم أجعب من نظریته املهتاف  ه ما  سان إىل زوج ال جيد ىف زوج شبه أن یأىت إ
شة ش معها  لهواجس یع ه فهيا، وميأل نفسه  رة ری ليه صفوه بإ عكر  والقلق  هانئة سعيدة، ف

طمئنه ة األخرى ف ر من الناح ستد اته حج مستعرا، مث  لكمتني ال تقدمان وال  وحييل ح

ى قا أنتؤخران قائال إنه ال  ، وال  هيدف من وراء هذا ا اشا  ه،  یدفعه إىل تطليق زوج
، لهيا بأخرى، أعوذ  لمية، ونعم  إىل الزتوج     !بل إىل دراسة األمر دراسة 

لميني، ومن لشامل، ومن الشامل  ميني  ات البحث من ا فوق  مث إنك بعد ذ تقلب صف
ا، بل لك ما تلقاه أی  راجع احلدیثة املزعومة فال جتد مهنالتحت، ومن حتت لفوق، حبثا عن امل ش

ب العربية القدمية الىت اهتم ك هتامات، فال مت  اجتهت هو ا كتور أحصاهبا أشنع  تاذ ا األس
ساءل ب إذا اكن مؤلفوها هبذا  رى: نفسك من أن ت ك ىل ت ا كتور  ِلَم یعمتد األستاذ ا

ى هنون لك لكامت . يه وومصهم به؟ إن دسهبم إل  السوء ا زمع أن العرب اكنوا  س  راهمي أن إ
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لسكون، لكامت هبذه احلركة أو لغهتم  م اكنوا حيرون أواخر ت ا ني یصلون ا ،  كهنم  ت
ى ست حراكت اإلعراب، بل جمرد حراكت صوتية تناسب احلرف ا تتلوه من  إال أن هذه ل

سبق لكمة السابقة أو  لكمة التاليةا يف عرف هذا؟. ه من ا د أدىن إشارة  رى  احلق أنه ال تو
لكامت، ون أواخر لك ا سك كفى أن یقول  إىل أن العرب اكنوا  فرتاض؟ أ ن أىت هبذا  مفن أ

ا د م رسد خسافاته رسدا" خييل إىلّ "أو " یظهر"أو" یبدو: "الوا دون  وما أشبه، مث ینطلق ف
ردد أ س. و تفكر؟ یقول دأدىن ذرة من  راهمي أن مل،: "إ لكامت  یظهر، وهللا أ أن حتریك أواخر ا

م شعرا أو نرثا، مت مجلته مل حيتج إىل  اكن صفة من صفات الوصل ىف ا فإذا وقف املتلكم أو اخ
ىل آخر سمى ت احلراكت، بل یقف  كام یظهر أن األصل ىف لك . السكون: لكمة من قو مبا 

لكامت أن  ىا هت لكامت إال لرضورة صوتية ت أ إىل حتریك ا یتطلهبا  هبذا السكون وأن املتلكم ال یل

لغة" (الوصل   ).٢٠٤/ من أرسار ا
س حبم راهمي أن ل بضعة عقود من ظهور كتاب إ ىل  واملالحظ أن قامس أمني قام ق

ه بأنه مصدر لك ما یقع من حلن ىف قراءة العربية، ذ اإلعراب مهتام إ دم وجود وم ا من 
لغات األوربية جحة یدمع هبا رأیه لينا حنن أهل العربية  .اإلعراب ىف بعض ا وَحْسَب رأیه جيب 

نة ال" لكامت س امل من العوامل أن نبقى أواخر ا وهبذه الطریقة، وىه طریقة ". تتحرك بأى 
لغات د الن مجيع ا ذف قوا واحلال  واصب واجلوازماإلفرجنية والرتية كام قال، ميكن، ىف رأیه، 

لغة أى رضر ألن مفرداهتا سوف تبقى كام ىه تغال دون أن تضار ا ش لغة . و یقول هذا وكأن ا
ر قامس أمني هذا الرأى ىف كتابه(جمرد مفردات حفسب  اكم " لكامت:"ذ شور مضن األعامل ا امل

ق د/ لقامس أمني   ).١٤٣/ م١٩٨٩/ دار الرشوق /٢ط/ محمد عامرة. حتق
سمل الرایة ن جبدهتا، بل قد  كن ا ني كتب ما كتب، مل  س،  كتور أن من  إذن فا

ال قامس أمني وطور ما قا هو ومن یلفّ  ىأم سالمة موىس، ا هامج ىف كتابه الريك  ون لفّه 
سمى ى  لغة العربية: "الفكر ا ة العرصیة ا هبتان أو" والبال إلفك وا كرمي زاعام   اللغة القرآن ا

ا حنن أیضا نيا أن اإلعراب هو أمه أرسار ختلفها وختلف لفة، و ور( أهنا م سالمة / انظر كتابه املذ
رش والتوزیع ل ات ١٣٠، ٩٣، ٨٤بعدها،   وما٧٧، ١١، ٩/ م١٩٦٤/ موىس   وما یلهيا، و

لفة...). ١٢٤ ى اكن یؤلف مقاالته وكتبه هبا یقول هذا وكأهنا م ، وینظر إىل فعال، ىف الوقت ا
ىل لغات األوربية الىت اكن ما كتبه  رشى ىف ا یرتمج مهنا  أنه انعاكس ألرىق ما وصل إليه الفكر ال
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ه وصدقه وموضوعيته ىف ليه بغض النظر عن مدى دق شمتل  هذا التلخيص  ویلخص ما 
ىل أن لك ما قا ىف هذا الصدد هو دمه، مما یدل  إن ما نعم، . م ماخس مسج والعرض أو 

داد ملا كتبه سالمة موىس وقامس س لهو ام ذ املسأ  كتبه أن اول أن تأ اهلام، وإن  أمني وأم
لميا رمغ أن لك رة ال تفامه یه مظهرا  ر العمل واملنطق مدا  لكمة بل لك حرف ف كتبه إمنا یدا

  .فهيا بتا
س نصا من قطرب النحوى العرىب املعروف عن أصل اإل. ویورد د  عراب ىف لغةأن
ه ال الوقف یلزمه: "العرب یقول ف مس ىف  ا ألن  السكون، جفعلوه ىف  إمنا أعربت العرب 

وا بني اق د أليق  الوصل حمراك حىت ال یبطئوا ىف اإلدراج، و لك وا احلركة والسكون وجعلوا 
دة ساع، فمل یضيقوا األحوال به، ومل یلزتموا حركة وا ىل املتلكم ألهنم أرادوا  ىل أنفسهم و  

دة حبظر احلراكت س عن كتاب ". إال حركة وا راهمي أن ى نق إ اء"هذا هو النص ا " النحو إح
ى نق بدوره عن كتاب السيوطى راهمي مصطفى، ا باه: "إل ر األش إال أن النص الوارد ". والنظا

ا لل النحو: "ىف كتاب الز ا .  تفصيالأطول من ذ وأكرث "اإلیضاح ىف  وقد أورد الز
مه عن ياق  لكامت  رأى قطرب ىف س ىل أن وظيفة اإلعراب توضيح وظائف ا إجامع النحویني 

ا  یقول. ىف امجل لل النحو(الز ق د/ اإلیضاح ىف  س/ ٣ط/ مازن املبارك. حتق / دار النفا
م، مفا ف: فإن قال قائل): "٨١ - ٧٩/ م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ ل ىف ا رت أن اإلعراب دا قد ذ

؟ يج إليه من أ ا إليه واح ى د كون  إن األسامء:  اجلواب أن یقالا ملا اكنت تعتور املعاىن ف
كن هيا ومل  ىل املعاىن، بل اكنت  فا ومفعو ومضافة ومضافا إ هتا أد  ىف صورها وأبن

ًرا: "اإلعراب فهيا ت عن هذه املعاىن، فقالوا تمشرتكة، ُجِعلَت حراك رفع "رضب زیٌد َمعْ ، فدلّوا 
، وبنصب " زید" ، فدلوا "ُرضَِب زیدٌ : "ىل أن الفعل واقع به، وقالوا" معرو"ىل أن الفعل 

ابه" زید"الفعل ورفع  بتغيري أول ب م َُسم فا وأن املفعول قد  : وقالوا .ىل أن الفعل ما مل 
الم زید" ىل إضافة الغالم إليه"هذا  ر. ، فدلوا خبفض زید  املعاىن جعلوا هذه  وكذ سا

ل إن أرادوا ذ أو م، ویقدموا الفا سعوا ىف  لهيا لي ة إىل  احلراكت دالئل  املفعول عند احلا
ىل املعاىن كون احلراكت دا  ، فإنه هذا قول. تقدميه، و لهيم هذا مجيع النحویني إال قطر اب   

م  مل یعرب: عتالل وقال ىل املعاىن والفرق بني بعضها وبعض أل جند ىف  ال  م  ا
فقة ىف فقة ىف اإلعراب خمتلفة املعاىن، وأسامء خمتلفة اإلعراب م مفام اتفق إعرابه : املعاىن أسامء م
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لف ". أخوك، وكأن زیدا أخوك إن زیدا أخوك، ولعل زیدا: "واتفق معناه قو اتفق إعرابه واخ
لف إعرابه واتفق. معناه لف إعرابه واتفق ". ما زید قامئا، وما زید قامئ: "معناه قو ومما اخ اخ
ذ یومان: "وم. معناه ذ یومني، وم ار. وال ماَل عندك، وال ماٌل عندك. رأیته م دا  وما ىف ا أ

ٌد إال ار أ ". ذاهبون، وإن القوم لكهم ذاهبون إن القوم لكهم: "وم".  زیداإال زیٌد، وما ىف ا
ني مجيعا". لكه  إن األمر"، و"إن األمر لكه : "وم لو س زید جبباٍن وال : وم. قرئ  ل

لف. خبيالً  خبيٍل، وال لف معناه، ومما اخ دا مما اتفق إعرابه واخ ل هذا كثري  إعرابه واتفق  وم
لفرق بني: قال. معناه َم  ل ا لك معىن  فلو اكن اإلعراب إمنا د كون  املعاىن لوجب أن 

زوا زول إال  ليه ال  ال : قطرب قال. إعراب یدل  مس ىف  ا ألن  وإمنا أعربت العرب 
اكن یلزمه اإلساكن ىف الوقف  الوقف یلزمه السكون لسكون أیضا  لوقف، فلو جعلوا وص 

ا  فلام وصلوا وأمكهنم التحریك جعلوا التحریك. واكنوا یبطئون عند اإلدراج لوصل،وا معاق
م ن،. لإلساكن ليعتدل ا حرك وس ىل م م  رامه بَنَْوا  نني، ومل جيمعوا  أال  حرك وس وم

ت، وال لكمة وال ىف حشو ب نني ىف حشو ا ع  بني س حركة ألهنم ىف اج بني أربعة أحرف م
نني یبطئون وتذهب امله ىف ل . م، جفعلوا احلركة عقب السكون الس فهّال لزموا : ق

دة ألهنا ؟ فقال حركة وا  لو فعلوا ذ: جمزئة هلم إذ اكن الغرض إمنا هو حركة تعتقب سكو
ىل املتلكم ساع ىف احلراكت وأال حيظروا  ىل أنفسهم فأرادوا  م إال حبرك لضيّقوا  دةا . ة وا

ه ا الفون  ردا. هذا مذهب قطرب واح ل مرة، : ليه وقال ا لو اكن كام زمع جلاز َخْفض الفا
از نَْصُب املضاف إليه، ألن القصد ىف هذا إمنا هو احلركة تعاقب سكو  وَرفُْعه أخرى ونَْصُبه، و

م یعتدل م وخروج  وىف هذا فساد. وأى حركة أىت املتلكُم أجزأته، فهو خمري ىف ذ. به ا ل
م ره قطرب من. عن أوضاع العرب وحمكة نظام  جوا ملا ذ اتفاق اإلعراب بأن قالوا إمنا  واح

: األسامء الىت تُْذكَر بعد األفعال ألنه یُْذكَر بعدها اسامن اكن أصل دخول اإلعراب واتفاق املعاىن ىف
ل، دهام فا مواآلخر مفعول، مفعناهام خمتلف، ف أ ر ا هنام، مث ُجِعل سا ىل  وجب الفرق ب

ىل األفعال. ذ رها مفحمو  ر. وأما احلروف الىت ذ  متر بك إن شاء هللا  ولك ىشء مما ذ
   ".تعاىل

س وما یقول به. وواقع األمر أن هناك فارقا خضام بني ما قا د زمع أن : قطرب أن س  فأن
كن موجودا ىف لغة الع لامءاإلعراب مل  ده  النحو بعد اإلسالم ىف هنایة القرن األول  رب، مث أو
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اة، بل إىل العرب .الهجرى أو بدایة القرن الثاىن سب اإلعراب إىل الن أى أن . أما قطرب فمل ی
س ذ أمر أصيل زمع أن ا طارئا كام  س ش  ومقصوده أن ظهور اإلعراب أمر یقوم. عندمه، ول

ىل  ه العرب مجيعا كام یقعىل التطور الطبيعى ال  ىف أیة ظاهرة  القصد والتخطيط، واشرتك ف
لامء ا لغویة ال أنه انفرد به  رتا رتعوه ا دمه وا رش قطرب من  .النحو و وفضال عن ذ مل 

لنحو  قریب أو من بعيد ىف كثري أو قليل إىل أن ىل آخر  ىل حنو أو  روا  اة عند تأ الن
ىن ري اليو ىن أو     .اليو

سفًا ملا زمعه د الق. ومن الواحض أن ف قا قطرب  ى عزا اخ س، ا اإلعراب إىل  أن
اة ى اكن قریب عهد بأولئك الن ، ا ني أن قطر ىل  اة،  املظلومني، إذ اكن من أهل  الن

س. السليقة العربية القرن الثاىن الهجرى، قد أرجعه كام رأینا إىل ىل ما زمع أن  لقد ولو اكن األمر 
ذه دليال ال یَُصّد  اكن قطرب، ورأیه ىف ر هذا وحيتج به ویت اإلعراب هو ما نعرف، أول من یذ

ىل حصة ما قا ىف موضوع اإلعراب وال كن احلال فقد انفرد. َُرّد  قطرب هبذا الرأى ومل  وأ ما 
ا ىف ره الز د سواه طبقا ملا ذ اة أ ى أوردنه آنفا یقل به من الن  أما قول قطرب .النص ا

ل شرتك ىف اإلعراب وختتلف ىف املعاىن، م " كن"و" إن"األسامء الىت تعقب  إن هناك أسامء 
رب  ، وأسامء تتفق ىف املعىن"ليت"و" لعل"و ل  ى قد " ما"وختتلف ىف اإلعراب، م ة، ا الناف

ا، وقد جيىء ليه هو أن امل جيىء مرفو ، فالرد  صو س هو التويد م اة ل ى یقصده الن عىن ا
ى ىف ى ىف "إن" ا اء ا ى ىف "لعل"، والر ه ا ش مس من  إخل، بل حتول"... كأن"، وال

ال، مبعىن أنه هو مس فا كون  تدإ إىل امس لهذه احلروف، أو أن  ى یأىت بعد الفعل وحيقق  م ا
كون ، أو أن  ال ليه الفعل الفعل أو یتحقق الفعل من  ى وقع  . إخل... مفعوال، مبعىن أنه هو ا

ة إذا ما أما ما یقو قطرب اكف حلراكت ا وفر من احلراكت، إذ أىن لنا  ري م دد  حتاج إىل   ف
سبة إىل ل ه لكمة أخرى؟ و ها ف شار لهيا فال  رص  مس  خصصنا لك لكمة بإعراب یق ارتفاع 

ة وانتصاب" ما"الواقع بعد  ري ما فهمه قطرب،الناف نتصاب  ه فأمره  رتفاع من معل قوم، و إذ 
ازیون من معل قوم آخرن، واألولون مه متمييون، واآلخرون مه احل س ىف ارتفاع . ا ملثل ل و

ىن ه هو أنه املست ب ارتفا ا جحة لقطرب، إذ إن س ف ه م ىن م بدل  وانتصابه عند جمىء املست
ه، وانتصا ىن م همن املست ىن م ه من املست ه إخرا رى. به س مس قد ارتفع  وهكذا  أن 

ه آخر خمتلف ه، وانتصب لو   ...لو
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رفع مرة، ل  ساع ىف احلركة لرأینا الفا ایة اإلعراب جمرد  وینصب  أما لو اكنت 
لثة ساع فمل اهمتوا... أخرى، وجير   النضباط ىف استعامل وهكذا، إذ ما دامت الغایة ىه 

م راه ىف اإلعراب؟ إن  ى  ىل النحو ا قطرب معناه أن ما یقع اآلن من جامهري  احلراكت 
اب من رفع ك ل مرة، ونصهبا مرة، وجرها مرة  املتعلمني ومن كثري من ا ئب الفا ل و املبتدإ والفا

ى أراده العرب من اإلعرا يفام اتفق، هو ساع ا ليه، إذ به یتحقق   ب،أمر ال غبار 
ره. والسالم سبة ما ذ مل  ولنفرتض أن ما قا قطرب ىف األم الىت أوردها حصيح، مفا  إىل جحم 

ف نفرق بني  يف نفرق " إن"و الرشطية" إن"النحو؟ إنه لقطرة من سيل، وإال فك ة؟ أو  الناف
يف نفرق"الم التعليل"و" الم األمر"بني  اف"و" واو رب"بني  ؟ أو  ست يف ؟ أو "واو 

يف نفرق بني "واو املعية"نفرق بني هذه الواو و يف"؟ أو "واو العطف"نفرق بني هذه و ؟ أو 
ة فاء"و" فاء العطف" اوز احلروف إىل األسامء واألفعال، بل مل "السب ؟ وهذا لكه، ومل نت

س إال ستقص زتأ ببعضها ل نية أن ما قا قطرب. لك احلروف، بل ا  حصيح، أفال ولنفرتض 
كون هناك طراد أن  ىل جامل النظام والتناسق و د حتمك اإلعراب حبيث  ستحق احلرص  قوا

ا العنرص م فى یتوفر  ك بتأدیة املعىن تأدیة إجاملية أو تأدیة مقاربة؟ إن  امجلاىل بدال من أن 

اول فون ب ك م أ بعض الناس  ة الطریق مفرتشني األرض واضعني طعا ىل قار م الطعام  ما
ة األلك ىشء ومه. لهيا ح كونون قد ألكوا، ومل ینقصهم من  سان لن. بذ  ینقصه  بل إن اإل

كبّ  ىل األرض فا ة ىشء لو ُدِلق الطعام أمامه  ليه یلعقه بلسانه كام یصنع  أیضا من هذه الناح

لْ  إال أن الشخص املتحرض ال. احليوان ذو األربع َ فى هبذا، بل خيلق لنفسه  قًا طائفة من ك
ن تناول الطعام من ر  س  الشعا ادم یل موسيقى وزهور ومشوع وشوكة وسكني وأطباق مثينة و

يا أبيض متنطق حبزام أمحر ا مقاش اول ألوان الطعام لو بعد لون حسب. فوق رأسه و  مث إنه ی
دة ب معني ال دفعة وا م قطرب فليكن اإلعراب، ىف. وهكذا... رت ل  فإذا حص  ه، م انب م

  .هذا
اة اآلخرون من ، رمغ لك هذا، اكن یقول مبا یقول به الن اإلعراب،  والطریف أن قطر

سو إليه ا م َر عنه ىشء مما نقلناه عن الز ىل ما نقول. فكأنه مل یُْؤ ففى إعراب : وهذه أم 
ثاقمك ال: "قو تعاىل ذ م نقرأ ىف تفسري " البقرة"ن سورة  م٨٣ىف اآلیة " تعبدون إال هللا وإذ أ

لفوا ىف موضع : "ما یىل" الغيب مفاتيح" ىل مخسة أقوال" یعبدون"اخ القول : من اإلعراب 
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كساىئ: األول ىل : قال ا ل"أن ال یعبدوا"َرفُْعه  ذ: "، كأنه ق ثاقهم بأن ال یعبدوا أ إال أنه ". م
   :رفع الفعل كام قال طرفة" أن"ملا أسقطت 

  أال أهيذا الالمئى أَْحُرض الوغى

    
ى؟ ِ ْ ات، هل أنت ُم   وأْن أشهد ا

     
ليه "أن أحرض: "أراد ه األخفش والفَّراء ". أن"، و عطف  از هذا الو وأ

ىس وأبو مسمل ن  ىل  اج وقُْطُرب و ّ ىل أنه :  القول الثاىن.والز جواب القسم، موضعه َرفٌْع 
ل اج،". لهيم ال یعبدون وإذ أقسمنا: "كأنه ق ّ كساىئ والفراء والز ه املربد وا از هذا الو وهو  وأ

د قوىل األخفش كون: القول الثالث قول قطرب. أ كون ىف موضع احلال ف موضعه نصبًا،  أنه 
ن إال هللا: كأنه قال ابد ري  ثاقمك  ذ م لُفوَن ِبَمْقَعِدِمهْ ٱفَِرَح : "وىف إعراب قو تعاىل. "أ َ لُْم
َالَف  : قو: "یأىت التفسري ما نقرأ ىف نفس "التوبة" من سورة ٨١ىف اآلیة " ِ ٱَرُسوِل  ِ

َالَف َرُسوِل " ه قوالن" ِ ٱِ اج، یعىن خمالفة لرسول  األول، وهو قول قطرب: ف واملؤرج والز
ني سار وأقاموا الفة رسول هللا  وهو: قالوا. هللا  ، واملعىن بأن قعدوا  صوب ألنه مفعول  م

ليه من سورة  ٨٧ىف اآلیة " فَفََسَق َعْن أَْمِر َربّهِ : "تعاىل وىف إعراب قو". وسمل صىل هللا 
كهف" اس: "النص نقرأ ىف تفسري الشواكىن هذا" ا لف ىف معىن : قال الن فَفََسَق َعْن أَْمِر "اخ

ویه: ىل قولني" َربّهِ  ب : أن املعىن األّول مذهب اخلليل وس ه الفسق ملا ُأِمر فعىص، فاكن س أ
ذف .  أطعمه عن جوع:الفسق أمر ربه، كام تقول ىل  والقول اآلخر قول قطرب إن املعىن 

  ."رك أمره املضاف، أى فسق عن
لكامت أیة دال معنویة هو نفسه ا كون إلعراب ا ى ینكر أن  اكن  ىوقطرب هذا ا

ال أن  ب، مبعىن أن قولنا" الواو"رى م ىل الرتت معناه أن زیدا " زید ومعرو اء: "العاطفة تدل 

اء، والسالم، وال ل معرو ال أن  مهنام  اءا معا  اء ق ل َمْن، أو أهنام  اء ق انظر (هيم َمْن 
الف ىف رأیه هذا ما "). الهوامع مهع"السيوطى ىف  أى أن لها معىن، بغض النظر عن أنه قد 

د مطلق امجلع یقو رى قطر . ريه من النحویني من أهنا تف ملثل  ل(و ني م كوف جيزم ) ا
ىل ما یقول" ما"سواء اتصلت هبا " يف"بـ اب أو مل تتصل  ك روى . السيوطى ىف هذا ا كذ 

ىل ما أورده  ر، أن ما بعد  السيوطى أیضا ىف كتابهقطرب،  َ "السالف ا ْ َ ى ینصبه قوم " (ب ا
ىل ه قول الشاعر". يف: "ُْرفَع ألن معناها) أساس أهنا امس فعل أمر ىل أنه مفعول لها    :وم
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ًا هاماُهتا   تََذُر امجلاَمج ضاح

    
لَقِ  َ اَألُكف كأّهنا مل ُختْ ْ َ   ب

     
ني قرأت أنه ألف كتا ىف النحو عنوانه كن األمر مستغر عندى  ". امجلاهري" ولهذا مل 

ل ذ اة فلامذا صنف م راه الن رى ىف اإلعراب ما  كن  اب؟ وحيىك أبو احملاسن  ولو مل  ك ا
رمجته لقطرب ىف  ب تصنيف : "ظروف تصنيفه قائال" النحویني رخي العلامء"التنو ىف  اكن س

اب أن الرشيد قال ه ك نيا؟ فقال: یوما ذا ا ُ ني: يف تَُصغُر ا فقال . ىه مصغرة  أمري املؤم
س. امعل كتا لعبد هللا ومحمد، فإهنام من أحوج الَوَرى إليه : ، ول و أیضا ". لطائل فعم

رمجتة" إعراب القرآن"كتاب ىف  الل  اء  اةبغية "السيوطى  ىف  طبقا ملا  ، وهو أمر  "الو
س   .داللته ف حنن 

َربه د َ ى  م ا لنظر؟ تعالوا. واآلن هل ا س ميكن أن یصمد  راهمي أن إذا : أوال. ر إ
لكامت ا فلامذا ظلت طائفة من ا كتور حصي ل  اكن ما یقو ا ة األواخر، م َهْل، بَْل، "مسك

ْل، لَْم، ،قْد، قَطْ، َعْن، ِمْن، َمْن، َمكْ، َىكْ  َ ْن، أَْو، َلَْو، ُمْذ، َصْه، َمْه، َوْى، نََعْم، أَ ُ ِإْن، لْن،  َ
كنْ  زومة وأفعال األمر"أَْن،  ة ا نيا.... لكها تقریبا ، وكذ األفعال املضار ملاذا جرى العرب : و

لكامت ت لك ا نة األواخر لكام وصلوها مبا بعدها سواء اكن أو  ىل حتریك هنا ل ما بعدها الس
نا أو لكامت؟ یقول د س ىل أى أساس اكنوا ینّوعون حركة أواخر ا حراك؟ مث  س إن. م بعض  أن

كن الواقع . األخرى احلروف یناسهبا حركة معينة ختتلف عن احلركة الىت تناسب بعض احلروف
لامؤ ه إليه  ألمر املطرد، وإال لت س  واكنوا إذن قد القداىم وعرفوا الرس وراءه  أن هذا ل

سمونه اسرتاحوا وأراحوا ومل یُْقِدموا ى  رتاع هذا ا ليه من ا ىل ما أقدموا  ساف  : بغشم وا
لك"إعرا" دات ووجع دماغ ،    .ما یتعلق به من تفریعات وتقعيدات وتعق

ال حركة الهاء ىف  ن بعدها" ليه"ذ م س رسة عند بعض. ن الوصل  ائل،  إهنا  الق
ائل األخرىومضة ع  ال ىف قو تعاىل ىف. ند بعض الق دى قراءات اآلیة  والضم موجود م إ

ح"العارشة من سورة  ليُه هللاَ ": "الف ري من فعل األمر املضعف  كام أن". اَهَد  احلرف األ
امه ودخول ىل إد ا اإلبقاء  ن  اآلخر ىف  كرس، و ائل  ن بعض الق ليه حيرك  هاء الغائب 

ن ح، و لف لضم ريها  قال. لثة  أى أن . وُمدهُ  ُمدُه  فالن، وُمدِه،: ولكهم حبمد هللا عرب، ف
زة هنا ا نٍ . لك احلراكت  ن العَمل املوصوِف  َمل، حنو وىف تنو ن عبد هللا : مضاٍف إىل  محمٌد 

نةحترك نون ن الس نني، وهو األكرث، وإما  إما:  التنو لص من التقاء الس ىل أصل الت كرس 



 

                                                               193 

لها، حنو وجيوز. لضم وح ما ق ة املف كرس ىف واو امجلا  ."اْخَشِوا هللاَ "و "اْخَشُوا هللا: "الضم وا
ا من الفصحى لكامت أح الف نوع احلركة ىف أواخر ا يف یفرس اخ ة كذ  ؟ مفثال إىل العام

ة نون  ح" ِمنْ "ني تلتقى ىف الفصحى سك ة بعدها نف ل سك ني "ِمَن الباب: "النون، م ىل   ،
قول ة ف كرس هذه النون ىف العام نا ىشء". مِن الباب: "أننا    .وحنن ىف احلالني عرب مل یتغري ف

لثا رى إعرا إال: و ّا ال  َُك ا  كتور حصي ى یقو ا ث یلتقى ح  لو اكن هذا ا
نان لكامت، وأواخر. س داد حتریك أواخر ا س اإلعراب هو ام ني  أل كن تتحرك إال  لكامت مل  ا

لكامت التالية لها؟ ٍن ىف أوائل ا س داد  تلتقى  ى هو عنده ام نا ننظر فرنى أن اإلعراب، ا ك

لكامت ىف ال لتحریك أواخر ا نان أو: الوصل، موجود ىف لك  ل سواء التقى س كن هناك م  مل 
ا، فلامذا مل جير: مفا قو ىف هذا؟ ورابعا. لتقاء ذ دة  لو اكن ما یقو حصي ىل القا اإلعراب 

بة احلراكت املعينة اس دة م كة الىت یدعهيا، قا حلروف معينة؟ إن اإلعراب ال یباىل هبذا  املهتا
د ىل قوا م املهتافت، بل جيرى  ال ا ضبطة ال  هنا وبني احلرفني املتتاليني ىف أخرى م قة ب

لكمة ىل ما هو معروف آخر ا لكمة الالحقة  امسا. السابقة وأول ا يف یعلل: و كتور  رى  ا
سمى بـ سمى بـ" املعرب"تفریق العرب بني ما  متى  إذ یأتون" املبىنّ "وما  إىل آخر األلفاظ الىت ت

ني ىل  د،  ىل وضع وا لكامت املنمتية إىل املعرب؟ أال إن ینوع لمبّىن ویبقوهنا  ون حركة آخر ا
ىل  ملاذا اكن هناك: وسادسا! لنظریته الض هذه لرضبة قامصة ة إليه بناء  ه احلا تنون؟ وما و

ن كتور؟ إن وجود التنو كتور، مفارقة جعيبة نظریة ا س یقول . ميثل، ىف ضوء نظریة ا يف؟ أل
لكامت نة األواخر، مث ُحركَْت ت األواخر عندالعربية اكنت لكها إن ا التقاء   ىف األصل س

لكامت ف العرب ىف هذه احلا بتحریك أواخر ا ك نني؟ فلامذا مل  دون تنون وأرصوا بدال  الس
ى هو إضافة سكون ن ا لتنو ىل اإلتيان  نية إىل املربع  من ذ  بعد ذ التحریك لنعود مرة 

ل  كون  د و نني؟ ينا حتریكرمق وا ن عند التقاء الس   هذا الس
سعا  ف یعلل خروج بعض: و س فك راهمي أن ىل ما یقول إ لكامت من  إذا اكن األمر  ا

ّر األسامء دة املطردة ىف اإلعراب، إذ ُجتَ ح، مث یعود  أسامء وأفعال عن القا لف ن  ة من التنو املمنو
لهيا لت  هيا إذا أضيفت أو د كرس إ رى "لأ "ا كرس، وإذ  ، وإذ تنصب مجوع األلف والتاء 

ل السكون ىف إعراب... تُنَون، وأخرى ال تُنَون طوائف من األسامء األسامء وال  إخل؟ وملاذا مل ید
لص لت نني؟ اجلر ىف إعراب األفعال إذا اكن األصل هو جمرد التحریك   من التقاء الس
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ارشا ر السامل واألفعاليف أعربت األسامء الستة وا: و حلروف؟ إن  ملثىن ومجع املذ ة  املضار
دوا بني اة و أبوك، : "أیدهيم الصيغ الثالثة ىف األسامء الستة تفسريه لهذا األمر یتلخص ىف أن الن

ك، وأبيك ل ذ ىف احلالتني األخریني خفصوا لك" وأ يف . صيغة بإعراب، وقل م وكن 
دت الصيغ ىل و لسكون  ال، وهو یقول إن العرب اكنوا یقفون   الثالث ىف األسامء الستة م

قولوا لسكون هنا ف رى ملاذا مل یقفوا  لكامت؟  هتم الىت ..." فَمْ  أْب، أْخ،: "أواخر ا ىل س جر 
ريه فريحيوا وسرتحيوا؟ یقول لهيا هو ال  اة  نص  اصة هبا، جفمع الن ي صيغة  لك ق إنه اكن 

اصا  هذه الصيغ الثالث وجعلوا لغة"انظر ( مهنا إعرا  دا٢٥٠" / من أرسار ا ).  فصا
ىل آخر ت:والسؤال هو لسكون  ع العرب رمغ ذ مهنجهم ىف الوقوف  األسامء؟   ملاذا مل ی

ملد لهيا  ي تقف  رى تصادف أن اكنت لك ق ل ذ ىف واوا أو: ويف   ء؟ وقل م  ألفا أو 
هتاوى ف یقو  مرة أخرى. امجلع السامل وىف األفعال امخلسة ني القارئ بنفسه مدى الضعف وا یت

ى س، ا كتور أن صف لك ىشء كأنه یقع حتت  ا ذ دهر طویل ف س مضوا م دث عن  یت

ل. برصه ومسعه اآلن س س هذا من العمل    !ول
ادَى عرش لامؤ القداىم من أهل الن: و اإلعراىب طبقا  حو إىل هذا النظاميف توصل 

ى دفعهم إىل التفكري ىف هذا كتور؟ وما ا زمعه ا كونوا هو وال أسالفهم  ملا  ى مل  النظام ا
د من أهل قه وتبویبه  یعرفونه وال اكن یعرفه أ األرض كام یقول هو ذاته؟ مث أىن هلم تفریعه وشق

ل؟ وما ا وتقعيده، وهو شابك والتدا هيمهبذا ال خول ىف هذه املضایق، و ىل ا رههم   ى أ
نة عن أى د من جعزها عن اإل ت وال شاك أ فكرة أو شعور؟  لغة سه ال تعرف هذه الصعو

لنعمة وبطر وأرش، والسالم؟ أهو عبث من عبث األطفال ال یقدر أحصابه املسؤولية  أهو حجود 
لعواقب وال یفكرون إال ىف لحظة ا وال یبالون  لهم؟ا   لراهنة وال ینظرون إال حتت أر

َىن عرش  ىل العرب، وكذ: و رى مت فرض النحو اجلدید ىف ذ الوقت   يف  
ن اختذوا لغة العرب لغة هلم بطول العامل اإلسالىم وعرضه ه  ىل املسلمني ا كن ف ىف وقت مل 

ة وال ور؟ ويف أدوا ا ؟ ومن مه املعلمون...وال... مدارس وال حصف وال إذا ن قاموا هبذا ا
ات الىت قابلهتم؟ وما الطرائف الىت وقعت هلم أو مهنم أو من امجلاهري؟ مث إذا اكن  معلهم؟ وما العق

لعبة واخنرطوا فهيا دون هذا أمرا خيص امج ىف ا لغة األ لامء ا اة و ل الن ف د أن  العرب، فك
لامء النحو ذ يف وافق  لك؟ نعم  ىلیثريوا أیة مش ن  وو األصول األجعمية  اج، ومه ا هذا اإلز
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ك أن تقول إهنم، ميك ال نقرأ  تعلموا العربية تعلام حىت  مبعىن من املعاىن، قد تعملوها تعمًال؟ إننا م
ویه ار س ى اكن ىف أخ ن سلمة احملدث املشهور ا لامء النحو العرىب أن حامد   األجعمى أشهر 

ىل ی لمذ  ادیثحنویّنا ی ه إىل أنه یلحن ىف نطقه لبعض األ ىل الزتود  دیه قد لف النبویة فصمم 
لقات النحویني لغة والنحو ولزم  شؤون ا ذ لك ما عندمه ىف هذا امليدان  أكرب زاد  لغویني وأ وا

لقد ). ٥٧/ م١٩٦٧/ دار املعارف/ ٣ط" (املدارس النحویة: "شوىق ضيف ىف كتابه. كام یقول د
ب اكن رد الفعل ال إن الس ویه من هذه املالحظة وأن یقول م متلمل س  الطبيعى واملنطقى أن 

كن َمث إعراٌب  ه العلامء بعد أن مل  ى ابتد تعرفه العرب، جفاء العلامء  ىف حلنه هو ذ اإلعراب ا
   !وعقّدوا لك ىشء

لامء النحو العرىب، بل اك د بني  ویه هو النحوى األجعمى الوح كن س هناك ىف  نومل 

هيا د شري إ ن أىب إحساق احلرضىم. ت الفرتة املبكرة الىت  س ا ىس  أن موىل آل احلرضىم، و
ن ن الوليد، ویوس  ا  يب من مواىل بىن ضبة، واألخفش  ن معر الثقفى موىل آل  ح

شوىق كتور " املدارس النحویة"رامج هؤالء كتاب  انظر ىف... (األوسط، واكن فارىس األصل
ىس  ،)٩٤، ٢٨، ٢٥، ٢٣/ ضيف ن أىب إحساق و هيم اك وبعضهم اكن یعيب العرب وىسء إ

ال كام ر أبو طاهر املقرئ ىف كتابه ن معر م ار النحویني: "ذ لت". أخ رى تق يف   جامهري  مث 
لامء النحو دون تذمر أو رامه قد رفضوا ذ  الناس ت العطية املرهقة املزجعة من  مقاومة؟ أم 

كن إذا اكنوا قد رفضوا وحرنوا، ىل جترع ت  وحرنوا؟  ف استطاع أولئك العلامء أن جيربومه  فك
ى اكن ىف أیدهيم من وسائل التأدیب والتخویف والعقاب فأرهبومه وأرعبومه به؟  الغصة؟ وما ا

رامه ىل أم  ىلأبصارمه وأسامعهم حىت  حسرومه وغَشْوا  اال  لوه ىف أذهاهنم إد غف مهنم مث  أد
شفوا ما حصل بعد أن اكن الوقت قد فات، ومل یعد ك ل إىل استدراك ما  رومه حىت  من س

   حصل؟
ىل عرب هظا  شلك عبئا  ة األواخر  لغة العربية املسك اجلاهلية وعرص  أم هل اكنت ا

ة فعمل العلام القرن األول أو أوائل القرن الثاىن،  ء ىف أواخراملبعث واخلالفة الراشدة وبىن أم
ىل. طبقا ملا هترف به نظریة د س،  كْن ها ىه ذى  أن ال اإلعراب؟  تذليل هذا العبء بإد

ريها ىف اجلاهلية وصدر اإلسالم والعرص األموى حتت أیدینا نصوص الشعر واخلطابة ال و  واألم
برية، فليفلها د ر  ه و . مبقاد س وأشيا ذوا راحهتم ىف التفلية،أن دا  ليأ وأحتدامه أن جيدوا نصا وا
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ة األواخر، إن اكنت لغة املسك س لها  شري إىل أن ا لغة املتومهة الىت ل هناك ىف ذ احلني ت ا

االت ىل العرب وجود إال ىف خ شلك أى عبء  س، اكنت  راهمي أن وحىت لو افرتضنا أن ذ . إ
دث، لجوء إىل اإلعراب، شأنوهو مستحيل، فه قد  كون   ل اخلروج من ت الصعوبة 

رى القارئ مدى خسف هذه النظریة وتنطعها لنار؟ أال  ري من الرمضاء  هيا،  املست يفام نظر إ
لهيا؟ لنا     ومن أیة زاویة أق
س راهمي أن كن ىف أصل: "یقول إ لكامت مل  رحج أن حتریك أواخر لك ا شأته إال  حنن 

ني أعيهتمصورة اة  ري أن الن نني،  لص من التقاء الس لت اطها    لهيم است ده وشق  قوا
دة روا ىف هنجهم هذا مبا رأوه حوهلم من لغات أخرى  ولعلهم. فصلوا بني عنارص الظاهرة الوا تأ

ال، ففهيا نية م سمى اكليو االت األسامء الىت  ُْرَمز لها ىف هن"cases": یُفَرق بني  األسامء  ایة، و
ل. رموز معينة كون ىف العربية م ىل حناة العربية أال  حفني وافقت . "cases"هذه الـ وكأمنا عز 

طوه من أصول إعرابية قالوا عهنا ري ذ مسوها احلركة ما است حركة : إهنا حركة إعراب، وىف 
لص من التقاء لت نني أُِىتَ هبا  لغة" (الس نيةفهل اك). ٢٣٥/ من أرسار ا لامؤ یعرفون اليو  ن 

ینة تفضلها، فشعروا دوا أن اليو هنا وبني لغهتم وو كون  وحنوها، فقارنوا ب حلسد وأرادوا أن 

رتعوا لها هذا النظام ى لها وا ه؟ وكن  لغهتم نفس النحو ا كن لها ىشء م النحوى بعد أن مل 
رى؟ وىف أیة ظروف؟ نا ننظر فال  مىت مت ذ   رب عنه ىف أى كتاب أو رسا ك جند أى 

راثنا؟ فلامذا؟ هل ریدوا أن من  ة األمة أهنم جيرتحون فاحشة عظمية فمل   أحس هؤالء العلامء وبق
؟ ىل أن یعرف العامل عهنم ذ روا الصمت  ر وآ ىل ذ    یأتوا لها 

س من املتصور أن كن ل ىل األرض،  كون ىشء  الواقع أنه من املتصور أن ختر السامء 
ه، أن نلغى ىك نصدق بوقوع ىشء م لينا،  إن أمرا . عقولنا متام اإللغاء من هذا قد وقع، وإال اكن 

كون قد استغرق سنني وسنني، رّج األمة لكها من أقصاها إىل أقصاها  هذا ال بد أن  وال بد أن 
شأنه ا وأن ینقسم الناس  ب دفا ك بوا ا ك ات وخصومات وأن  از هنم م  فرقا وأحزا وأن تقوم ب

هتامات ادلوا  ل ت األحوال... وجهوما وأن ی س یتصور . أن د بيد. إىل آخر ما یقع ىف م أن
لو خي بعدها ة ق وب من الشاى سا دث عن رشب  الشخص إىل الرسر، ليقوم  أنه یت

متطى، وقد ه و فرك عي ىس لك ىشءف رى د.   د واىف أن . كذ  د "ىل عبد الوا لق قوا
لقا حماو ال یتصورها العقل، لغة  اقل  ا ومل حيدث  نظري ىف التارخي، وال ميكن أن یفكر فهيا 
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ا ىل الناس،. أو یتصور جنا ست من األمور الىت خترتع أو تفرض  لغة ل د ا  مفن الواحض أن قوا
شأ من تلقاء  لتدرجيبل ت د واىف. د" (نفسها وتتكون  لغة فقه/ ىل عبد الوا جلنة البيان / ا

  ).٢٠٧/ م١٩٦٨ - هـ١٣٨٨/ العرىب
ا أنه اكن عند ىف ذ الوقت س مدرستان  ولنفرتض أننا تغاضينا عن ذ لكه، هل 

كوفة والبرصة، ویوشك أال تقدم أى تا ا ن هام مدرس ناحر ىل لغویتان م  أمر من من املدرستني 
ِمك  األمور أو تتوصل إىل رأى من اآلراء إال وتقوم ف تواطأت  عارضها وختّطهئا؟ فك األخرى ف

ىل ن  ود ن ا سة؟  العدو لامهئام مفه بن ح أى من  ل ت القضية اخلطرية فمل یف الصمت ىف م
دیث ومؤر ويف ال  لكمني ومفرسن وُحفّاظ ور ء  نيمصت العلامء واملفكرون من م وأد

ن، فضال عن اخللفاء والوالة والقواد واملعلمني فمل یقولوا  وشعراء وخطباء وقضاة وكتّاب دواو
ريا ىف بدایة الربع األول ا؟ لقد أقدمت  ىل جمرد التغيري ىف حروف  ش من القرن العرشن 

اهئا من احلروف العربية إىل ة، فارجتت أراكن العامل اإلسالىم من  ه . أقصاه إىل أقصاهالالتي
ىل وضعها ويف سكت لغة  لهيم أن یتجشموها ىف تعمل ا ة الىت اكن  اجلدید،  الناس عن املعا

لكمة د  دث عهنا أ ل، فمل یت كن هلم به عهد من ق ى مل  رى  ذ الوضع ا دة؟ ويف   وا
ال عن أوضاعها  الوضع الطارئ القدمية إىل ذ مت حتویل النصوص الشعریة واخلطابية واألم

خرون بلغهتم أميا لوا  اجلدید؟ لقد اكن العرب یف ف تق يل لها، فك روهنا لغة ال م ار، واكنوا  اف
ه؟ هذا التغيري وجترعوه ُ ُذ نفس وإخرا ْ ساطة، وكأنه أَ   هبذه ال

يد دث عن القرآن ا لون هذا التغيري. هذا، ومل نت ى ال ( رى أاكن املسلمون یتق ا
سهتانة؟ لقد) رضورة  االة و الفا شدیدا  ىف طریقة نطق القرآن هبذه الالم رأینامه خيتلفون اخ

سخ أخرى دة  ن من املصحف األم  سخ ع كون  ني  يال  تلفة  ليبعث هبا إىل األمصار ا

الف ىف قراءة القرآن، سجيال كتابيا مل هناك اخ كون  ا اكنوا حيفظونه واألمر بعد ال یعدو أن 
ال ىف ليه. صدرومه مس ال أشياء  لنا هبذا التغيري احلاد ىف نطق القرآن لكه وإد ه  مفا  كن ف مل 

ىل لسان املوىل عز ر، وإ  : "شأنه مبا یتعارض متام التعارض واآلیُة الىت تقول  ّزلنا ا إ حنن 
  ؟"حلافظون

دثىل أن املسأ ملا تمت فصولها عند هذا ا ت الىت تت عن النحو  حلد، إذ هناك الروا
ابة والتابعني والعلامء والشعراء رخي  واإلعراب، وتدور حول الص هيم، وتعود إىل  واخلطباء ومن إ
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رتع ىل هذا اإلعراب ا ىل هذا  مفاذا. سابق  لتغطية  رتعت ىه أیضا  نصنع هبا؟ أنقول إهنا قد ا

اجلةهذا أننا هنا إ الزتیيف؟ إن معىن ن ال ختتلج هلم  كذابني القراریني ا من  زاء طوائف من ا
رد وقلب ال كذب والضالل بدم  ىل الزتیيف والتحریف وا یعرف التحرج وال  مضري، ویقدمون 

رخيا اكمال رتعوا  ت  اخلوف من أى ىشء أو أى خشص حىت لقد ا لروا كذ وزورا، وعضدوه 
ة امللفقة  ت املصنو وها ومل یرتواواحلاك ا قصة اإلعراب الفاحضة إال وارك برية حتتا . صغرية وال 

ل أولئك رش إن م   .لشياطني مردة ال 
*   *   *  

رشقني د روا من كتابنا بأفاكر  املس ینا أیضا ممن تأ دور. و ریث . محمد م وأرید أن أ
ه ته هلام ص مبا حنن ف رهام ىف كتا ابه. عند نقطتني أ ك ، ىف لكمة اإلهداء اخلاصة  : أوالهام قو

ذ "ىف املزيان اجلدید" ذ عن طه حسني ف أ لثقافة"، إنه قد أ ، وخباصة الغربية اإلميان 
ة والفرسية ست دینا حىت یقال إننا نؤمن هبا". اإلغریق لكمة هنا . والثقافة الغربية ل حصيح أن ا

ستطيع أن نغفل إحياءاهتا ىف هذا السياق نا ىف نفس الوقت ال  ك از،  . مفعروف أن د. ىل ا
لن ىف كتابه ل الثقافة ىف مرص: "طه حسني اكن قد أ ذ احلضارة األوربية أننا جيب أن نأ" مستق

شة  ش  تورك من أننا جيب أن نع ر مبا قا أ لوها ومرها، وهو ما یذ خبريها ورشها و
ىل أن نصاب به حنن أیضا لسل حلرصنا  كام ال . األوربيني حىت إهنم لو أهنم أصيبوا ىف رئامه 

ة، الىت مل  لثقافة العربية اإلسالم دور  یقل إنه مؤمن هبا مع أهنا ميكن أن نغفل معىن جتاهل م
املية ارة    . اكنت ىف عرص ازدهارها م

سانية اآلن . سيقال إنه یقصد أن الثقافة الغربية ىه الثقافة السائدة الىت تقود قاطرة اإل
س طاهرة مربأة من  ىس أن الثقافة الغربية ل نا ال یصح أن ن ك ام،  ه  ة ىف هذا بو وال مشا

ى ث. العيوب والرزا قار األمم والثقافات األخرى، وفهيا فه كرب واح ىل الغطرسة وا قافة تقوم 
 ، صا راهية اإلسالم والتخطيط الس تلفة، وفهيا اإلحلاد، وفهيا  ىس وألوان الشذوذ ا التحرر اجل

ىل النيل من رسول هللا، وفهيا امخلر واخلزنر ل  لك س دور إميانه رشوة . والعمل  ف یعلن م فك
دة ة وا ىل الثقافة اإلغریق لثقافة الغربية؟ مث إنه لو اكن یقصد أهنا ىه الثقافة املنترصة ملا أىت   

یوع اآلن قليل أو كثري س لها من السيادة وا ر ألهنا ثقافة قدمية ل ال فإذا حص أن . بذ ىل أیة  و
ة، وىه امل  نا العربية اإلسالم ف أغفل ثقاف ة هنا فك ر الثقافة اإلغریق ذت یذ ى أ نبع األول ا
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رخييا من  سانية؟ كام أهنا أقرب إىل أهل القرن العرشن  ه الثقافة الغربية العلوم الطبيعية واإل م
ة  ىل ثقافة اإلغریق الوث ى تتفوق  ئنا؟ كذ فه نا وثقافة آ ثقافة اإلغریق، فضال عن أهنا ثقاف

ىل ح الز وامخلر وتنظر إىل األمم األخرى  نينيالىت ت لفون عن اليو رة م را َُرّد بأن .  أهنم  قد 
لامء لامؤ أفضل . ىف ت الثقافة فالسفة و لامء، و نا تضم فالسفة و رد حنن بدور بأن ثقاف و

بريا، وقد استفادت أور من  لامء اإلغریق قد وصلوا إليه جتاوزا  لامهئا ألهنم جتاوزوا ما اكن  من 
ن عظميلامئنا أعظم استفاد هنا لنا د ینا . ة، وإن اكنت تنكر أن د كن  أما الفالسفة حفىت لو مل 

ىل لك فالسفة  ليه وسمل عن الفالسفة؟ بل أال یتفوق محمد  نا محمد صىل هللا  كف د أفال  مهنم أ
ل اليوم ة ال اليوم وال ق د ثقافة عربية إسالم دث وكأنه ال تو دور یت كن م ؟  ، العامل تفوقا عظ

ة د فقط الثقافة الغربية واإلغریق   . وإمنا تو
س ال . یبدو أن د ت یؤدهيا  ىل أنه جمرد دروشات ومت دور اكن ینظر إىل اإلسالم  م

لف واخلرافات هوف الت شون ىف  متون إىل العرص احلدیث ویع اىم لإلسالم. ی . وهذا فهم 
ليه السالم الىت تبني لنا ادیث النىب  ذ بعض أ ن التحرض الراىق، وأننا ولنأ  أن اإلسالم هو د

ىل األوربيني ا  ة لتفوق جلعجعات الفار ف  ك اه ومل  دا، ومن مث . لو طبق ومه یعلمون هذا ج
لمسلمني ل استعبادمه  ة ىف س ىل حماربته ورسه حىت ال یقف عق لك طاقهتم  ومه . یعملون 

ىل أنه  ا  صة ویصورون نب لك نق ا  ش ىف رمون دی ومه یع ل اكذب أو ملتاث أو م ر
اء، أو . اخلياالت بعيدا عن الواقع ى یقول  إن العلامء مه ورثة األن رى أى خطإ ىف احلدیث ا

ى  ب، أو احلدیث ا كو ر ا ىل سا ىل العابد كفضل البدر  ى یؤكد أن فضل العامل  احلدیث ا
ى یرصح بأن یقول إن مداد العلامء یوَزن بدماء الشهداء، أو  اء"احلدیث ا ، "العلامء ورثة األن

ى یبني لنا أن  رجع"أو احلدیث ا ل هللا حىت  ، أو "َمْن َخَرج ىف طلب العمل فهو ىف س
لك قوة أن  ى یعلن  ىل لك مسمل ومسلمة"احلدیث ا ى "طلب العمل فریضة  ، أو احلدیث ا

داطلبوا العمل من املهد إىل ا"یأمر املسلمني أن  رش قائال"ل ى ی كة : "، أو احلدیث ا إن املال
حهتا لطالب العمل رًضا مبا یصنع ستغفر لطالب العمل،  أو ذ " لتضع أج وإن احليتان ىف البحر ل

ه صدقة، أو ذ  ه أخ ا ىف و د م سم الوا نا بأن إماطة األذى عن الطریق أو أن ت ى ین ا
لتفكري ا ستحثنا ویغرینا  ى  ملوضوع من ا اطة  ىل أساس املنطق والعقل واإل ملستقل القامئ 

ربوى أو فلسفى أو سياىس من أن  ّرش مبا ال وجود  ىف أى نظام  ه، وی لك أطرافه والتعمق ف
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ليه السالم إىل أن الصدقة ىف الرس  ه  هبنا ف ى ی هتد مأجور حىت لو أخطأ ىف اجهتاده، أو ا ا
، أو أن  ن اليد اخلشنة منتطفئ غضب الرب، أو أ كّد ىه ید حيهبا هللا ورسو ر العمل وا أ

ل هللا ال تََمّسها النار أبدا، أو أن من  تت حترس ىف س كْت من خشية هللا أو  العني الىت 
ل اجلنة، أو أن هللا ىف عون العبد ما اكن  ا د هتا وزّو رب دة فأحسن  ُرِزق من البنات ولو بوا

لهام العبد ىف عون ِ رامغ ربه حىت یْد ذ بيد أبویه ىف موقف احلساب و ه، أو أن السْقط یأ  أخ
ل  ن ىه أمه مث أمه مث أمه مث أبوه، أو أن معارشة الر اجلنة، أو أن أحق الناس بصحبة 

ست جمرد شهوة لهيا من هللا ول ه حسنة من احلسنات یْؤَجر  ة  لزوج ُْشبَع، أو أن إتباع الس

سيان وما احلسنة  انه قد رفع عنا السهو وال لهيا، أو أنه سب سان  ميحوها فال حياَسب اإل
ذه اخلوف  ل أ كرمي لر لك داٍء دواء، أو قول الرسول ا لق  ليه، أو أن هللا قد  ُتْكرِْهنا  اس

ه ن: م ليك، إمنا أ ا  كام ال تُْطُروىن: امرأة من قرش اكنت تألك القدید مبكة، أو قو َهوْن 
ن مرمي، أو قو ىس  لتان ىف املزيان: أَْطَرِت النصارى  لسان، ثق ىل ا ان  ف : لكمتان خف

َُر لك صالة ثال  كربون ُد سبحون وحتمدون و ان هللا العظمي، أو  ان هللا وحبمده، سب سب
نوب ذنو ال امة، أو إن من ا ا فأ خصميه یوم الق كفرها إال العمل، وثالثني، أو من آذى ِذّم  

ريا، أو  ساء  ل لشهبات، أو إمنا الصرب عند الصدمة األوىل، أو اْستَْوُصوا  أو ادرأوا احلدود 
متىن، وكْن ما َوقَر ىف القلب وصّدقه  ريمك س اإلميان  ريمك ألهىل، أو ل ، وأ  ريمك أله

لك امرٍئ ما لنيات، وإمنا  ن آدم   نوى، أو إن الشيطانالعمل، أو إمنا األعامل  لَيْجِرى من ا

نمت م ىف العروق، أو إن احلياء من اإلميان، أو إذا  اَج اثنان دون الثالث، أو  جمرى ا ثالثة فال ی
مك،  ت، أو إذا بُِليمت فاسترتوا، أو إن هللا ال ینظر إىل صورمك وأموا ستح فاصنع ما ش إذا مل 

مك، ، أو امسعوا وأطيعوا، وإن وكن ینظر إىل قلومك وأعام َب عند هللا كذا ُْك ني   أو إن ذا الو
ليمك عبدٌ  ُتْعِمل  ة، أو إن النظافة من اإلميان، أو إن هللا مجيل حيب  اس ىش كأن رأسه زب

ىل عبده، أو  امجلال، أو ر نعمته  رى أ وا، أو إن هللا حيب أن  ا؟ است ً ىل قُلْ لون  مك تد ما 
اًء َرشا من بطنه، أو حنن قوم ال  ُن آدَم و شبع، أو ما مأل ا نألك حىت جنوع، وإذا ألكنا ال 

ى إليك، وفوْضُت  لهم أسلمُت و ا ورسوال، أو ا إلسالم دینًا ومبحمٍد ن َرِضينا  ر و
ك إال إ َْجى م أَ وال َم َ ُت أمرى إليك، وأجلأُت ظهرى إليك، رغبًة ورهبًة إليك، ال َملْ ليك، آم

ى أرسلَت، أو ال ك ا زلَت، ون ى أ ابك ا رهبانية ىف اإلسالم، أو أَنِْفْق وال ختش من ذى  ك
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ینار العرش إقالال، أو تَِعَس عبدُ  رمه! ا أو ما نقص ماٌل من صدقة، أو إن َمْن ! تَِعَس عبُد ا
نيا فّرج هللا بعٌة یِظلّهم هللا عنه ُكْربة من  فّرج عن مسٍمل ُكْربة من ُكَرب ا امة، أو س ُكَرب یوم الق

ّ یوم ال ظل إال ل دعته امرأةٌ ذات : ظ ىف ظ شأ ىف عبادة هللا، ور ادل، وشاب  إمام 
صب وجامل فقال اف هللا: م ذه مل یُْفِلته، أو من ال ...إىن أ لظامل حىت إذا أ َْميِىل  ، أو إن هللا 

لت  شكر هللا، أو د ََسْهتاشكر الناس ال  َ ركْهتا : امرأةٌ النار ىف ِهّرة  ال ىه أطعمْهتا وال ىه 
ّت ال أرًضا قطع وال َظهًْرا أبقَى،  ِشّق مترة، أو إن املن تألك من َخَشاش األرض، أو اتُّقوا النار ولو 

ت ت اكال ِمْن معل یده  ه، أو من  دمك معال أن یْتِق ، أو إن هللا حيب إذا معل أ  أو مغفوًرا 
امة ىل من تعرف ومن ال تعرف،  إذا قامت الق ٌ فلْيَْغِرْسها، أو أَلِْق السالم  َ دمك فَِسي وىف ید أ

اه فوق ثالث، أو اطلبوا الرزق بعزة األنفس، أو إن الغىن غىن  أو ال حيّل ملسمل أن هيجر أ
َة، إمن لَرص س الشدید  لمؤمن أن یِذّل نفسه، أو ل غى  ا الشدید من مي نفسه النفس، أو ال ی

اة ليه السالم لشاب خطب ف كام، أو : عند الغضب، أو قو  هيا، فإنه أَْحَرى أن یْؤَدم ب انظر إ
رسوا : قو لشهبات، أو  ُْستَْأَمر، أو ادرأوا احلدود  ُْستَاَْذن وال اَألمي حىت  ال تُْنكَح الِبْكر حىت 

ك ما وال تعرسوا، أو َمْن أَّم ىف ال ة، أو أَِحّب ألخ مك الضعيف وذا احلا صالة فلْيخفف، فإن م
مك، مفن اكن أخوه حتت یده فلُْيْطِعْمه مما حتّب لنفسك، مك جعلهم هللا حتت أید مك َخَو  أو إخوا

لكفومه فوق طاقهتم، فإن لكفمتومه فأعينومه، أو اتقوا هللا ىف  َس، وال  ْسه مما یَلْ ِ یَْطَعم، ولُيلْ
لقوارر، أو: عيفنيالض  َشُة  مك، أو رفقًا أَْجنَ ساء وما ملكت أميا اكد ... أو... أو... ال إخل مما ال 

رُت ما  ا هللا هبا والىت ذ رم رشیعات واألدعية النبویة العبقریة الىت أ ى من التوجهيات وال هت ی
ان، وأ ملعىن ىف بعض األح ذ الصبا، و رة م رتُه مهنا من حمفوظ ا ون قد أخطأُت ذ رجو أال أ

ت وال حيق  ىل أنه دروشات ومت ن العظمي  ى ینظر إىل اإلسالم هذا ا ه؟ إن ا ىف يشء م
از من شهادات، وحيب العبودیة ویؤر  ام  لف  اىم م سان  ذ اجلد لهو إ ذ مأ َ أن یؤ

ش ىف اإلسالم عززا ىل الع بعا ذليال  ش معه  ملستعمر والع   . حرا مرهوب اجلانبلتصاق 
ىل موقف النىب العمىل  اص مركزن  ه  ىل و ا أمام نظرة اإلسالم إىل العمل  ولو وقف
ني  نتصار ىف غزوة بدر  من املعرفة فلسوف نقف ذاهلني أمام ما صنعه، وهو اُألمى، عقب 

لهيم أن یطلق رساح لك  من وقع ىف ید املسلمني عرشات األرسى من كفار قرش، إذ عرض 
ابة ك دد القارئني . یقوم مهنم بتعلمي عرشة من صبيان املسلمني ىف املدینة القراءة وا لقد اكن 
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د ضئيٍل كام هو معروف ِ متع اجلاهىل  اكتبني ىف ا كن هذا العمل النبوى العبقرى اكن وراء . وا
ه صىل هللا انب إحلا شار حركة التعلمي بني أفراد األمة الناشئة، إىل  ىل أن ان ليه وسمل   
اء ر األن متزي به عن سا ىل لك مسلمة ومسلمة، وهو ما    . طلب العمل فریضة 

شارا واسعا،  هنم ىف اجلاهلية ان ة ب شار األم ه العربة ىف هذا أن العرب، رمغ ان وو
لعمل والثقاف ُوا األمة األوىل  لهيا وأَْحضَ ان ما ختلصوا مهنا بعد اإلسالم وقََضْوا  ة والفكر ىف العامل رس

ت ان ومل خيصص املزيانيات . أوانذاك رمغ ضعف اإلماك ل ليه الصالة والسالم، مل یؤلف ا إنه، 
ذ ىف ت  ستكرث من بناء املدارس واجلامعات لهذا الغرض، إذ اكن ذ صعب التنف ومل 

ملتاح بني یدیه، وهو صفر تقریبا كتفى  ، بل  كن مستحي مع ذ فإن هذا و . الظروف إن مل 
ىل ما حتقق  ر املدهشة، وىه مثار تتفوق  د العدم قد أىت بت ال اكد یقرب من  ى  القليل ا
ل  هنضة احلدیثة الىت بدأت ق ذ عرص ا من نتاجئ ىف ذ امليدان بطول البالد العربية وعرضها م

كن ال ت الهائ الىت مل  ىل أكرث من قرنني من الزمان مع توفر اإلماك د  ابة حيلمون بوا ص
ر. املليون مهنا ا یذ و ش لكف ا د ال  د، واملسا ال ىف املس ومل . لقد اكنوا یتلقْون تعلميهم م

لعم  ربویني وال مدرسني من اخلارج  رباء  ليه الصالة والسالم لصبيان املدینة  ستقدم 
قامه ن لو اكن قد اس ىل األرسى ا ، الصعبة، بل اعمتد  لكفوه أمو طائ  عنده دون معل 

ى أىت بأعظم النتاجئ دون أن یدفع  ه بثاقب نظره وإلهامه العظمي افرتع هذا احلل العبقرى ا ك
ىل اإلطالق ا  ه ش   . ف
فن . ولربوفسري ن  Muhammad and"كتاب بعنوان ) Prof. N. Stephen(س

Learning "ادیث ا ه بأسلوب مشدوه عن أ كرمي ودوره ىف جمال التعلمي، حتدث ف لرسول ا
ش ىف القرن السابع امليالدى إىل هذا  ٍة تع دیٍة ُأم ل م یعزتى إىل أمٍة  ه ر مستغر أن یت

ت  ة واملواقف املذه الىت تعكسها آ كون  ت اآلراء التقدم اجلانب من جوانب احلياة وأن 
ادیث الرشیفة، وخباصة أن  ن األخرى اكنت تضع التعمل حتت الرقابة وجتع القرآن واأل األد

ىل إفشاء العمل بني العاّمة، فضال عن  س إال، إن مل تعاقب  مكة ل كهنة والطبقة احل ىل ا حكرا 
ني  رتحوه، وىف ج ني من ا ار ىف ج ى یؤكد أنه سيظل إىل األبد ومصة  ب، ا ك إحراق ا

اركهتا هذا سة أیضا الرتضاهئا وم ك ىل ا رش مجيعا  ا ال ى د ىل عكس محمد، ا زى،   العمل ا
اال وساء من املهد إىل  يثا ىف طلب العمل ر هنم وظروفهم إىل السعى ح الف طبقاهتم و اخ
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ذوه أو هيملوه، وَجَع   ٍف جبع حقا من حقوقهم ميكهنم أن یأ ري مك لهيم  ه  د، بل أوج ل ا
ىل العبّاد املنعزلني عن إىل اجلنة، وساواه ىف الفض ل هللا، بل فّضل العلامء  شهاد ىف س الس ل 

ب كو َر ا ن اجلهاد مبثل ما یْفُضل به البدُر سا اد   . تيار احلياة وم
اهل لك ذ  دور یت كن م ة،  نا العربية اإلسالم هذه بعض جوانب العظمة ىف ثقاف

اسام قاطعا أن الثقافة الع ازما  يدا  العنرص العربى، : من عنارص ثالثة ربية مزجيویؤكد تأ
ىن س فهيا يشء أصيل بل ىه . والعنرص الفارىس، والعنرص اليو ومعىن هذا أن الثقافة العربية ل

ادئ التوراة . لكها مستوردة من اخلارج ففى القرآن وىف اإلسالم، كام یقول، ما ال حيىص من م
رشیعية، وىف وقصص التوراة وأصول التوراة ري من وسائل احلياة ال ك ية ا  احلضارة العباس

ن الفارسية ببذخها ایني، وأما اليو ة والفكریة ىف بعض األ الق فأظن أن  املادى، بل وتياراهتا األ
لغویة اكلنحو  م بل وىف العلوم ا مل ا ة واملنطق اإلسالىم و تأثريمه ىف الفلسفة اإلسالم

ر ريها أوحض من أن یذ ة و ىل  أ.والبال اشوا  يشء ىف ثقافهتم بل  سامهوا  ى أن العرب مل 
اتة ادیث ىف بناء رصح هذه . الش مه، ال یؤمن بدور القرآن وال األ كام أنه، ف هو واحض من 
  . الثقافة

دور عن العنرص العربى ىف الثقافة العربية، وهو موجود ىف مقال  وإىل القارئ ما كتبه م
شور مب  لغة العربية وآداهبا"م عنوانه ١٩٤٥/ ١/ ١ بتارخي "الرسا" م لقد أكد ". دراسة ا

ادئ التوراة وقصص التوراة وأصول التوراة  ىف ذ املقال أن ىف القرآن ما ال حيىص من م
رشیعية االة حبقائق التارخي والعمل: ال يف سولت  نفسه القول بأن . هكذا بإطالق ودون م رى 

من التوراة؟ لقد أحىص العلامء املسلمون القرآن لكه سورا وأجزاء " ىصما ال حي"ىف القرآن 
ه ىشء من  ه، إن اكن ف كون اجلزء التوراىت ف ف  دد لكامته، فك ، بل لقد أَْحَصْوا  وأحزا

دور " التوراة" د "التوراة"كام یفهم م ، ىشء فوق احلرص واإلحصاء؟ إننا لو تصفحنا القرآن لو
ات امل  نا أنه من السهل أن املوضو دور، أللف ه وبني العهد القدمي، ال التوراة كام یقول م شرتكة ب
ا من العهد القدمي. دها وإحصاؤها ذ ش رى أن . كن القرآن ىف الواقع مل یأ وإذا اكن بعضهم 

رون أن األسفار امخلسة األوىل من العهد . العهد القدمي هو التوراة فهو خمطئ هيود  وإذا اكن ا
وبة بيد موىس حس یقولون ب التوراة . لقدمي ىه التوراة فهم وشأهنما ذ أن هذه األسفار مك
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ور ىف سورة  وبة كام هو مذ ، فضال "األعراف"عند ىه األلواح الىت تلقاها موىس من ربه مك
ى هبذه السطور ا هت وبة بيد موىس، ت هيود أهنا مك زمع ا   : لعجيبةعن أن األسفار امخلسة، الىت 

َ أَِرَحيا، ١" َ َا ى ُق ِ ِة ا َ َِل نَُبو، ِإَىل َرْأِس الِْفْس ِت ُموآَب ِإَىل َج َ َوَصِعَد ُموَىس ِمْن َعَر
لَْعاَد ِإَىل َداَن،  ِ يَع اَألْرِض ِمْن  يَع أَْرِض ٢فَأََراُه الرب َمجِ َىس، َوَمجِ َاِىل َوأَْرَض أَفَْراِميَ َوَم يَع نَْف  َوَمجِ

َِرَة بُْقَعَة أَِرَحيا َمِدینَِة النْخِل، ِإَىل ُصوغَرَ ٣َهيُوَذا ِإَىل الْبَْحِر الْغَْرِىب،  ا ُ ٤. َوالَْجُنوَب َوا َ َوقَاَل 
َْراِهَمي َوِإْحسَاَق َویَْعُقوَب قَائِالً «: الرب  َ أُْعِطهيَا: هِذِه ِىه اَألْرُض الِىت أَقَْسْمُت ِإل ِ َْس قَْد أََریُْتَك . ِل

َك ِإَىل ُهنَاَك الَ تَْعُربُ  ِك َْك، َو َ َها ِبَعْي فََماَت ُهنَاَك ُموَىس َعْبُد الرب ِىف أَْرِض ُموآَب ٥. »ِإ
ِْت فَُغورَ ٦. َحَسَب قَْوِل الرب  َ َُه ِىف الِْجَواِء ِىف أَْرِض ُموآَب، ُمقَاِبَل ب ْسَ . َوَدفَ ُه َولَْم یَْعرِْف ِإ اٌن قَْربَ

 .ِإَىل هَذا الْيَْومِ 
َِلك َعْينُُه َوالَ َذَهبَْت نََضاَرتُهُ ٧ َني َماَت، َولَْم  ِ َن َسنًَة  ٍَة َوِعْرشِ َْن ِم . َوَاكَن ُموَىس ا

ِت ُموآَب ثََالثَِني یَْوًما٨ َ ائِيَل ُموَىس ِىف َعَر ََىك بَُنو ِإْرسَ َ . فَ َُاكِء َم ُم  ِة ُموَىس فََمكُلَْت أَ َ . ا
ائِيَل ٩ ُ بَُنو ِإْرسَ َ َلَْيِه یََدیِْه، فََسِمَع  ََأل ُروَح ِحْمكٍَة، ِإْذ َوَضَع ُموَىس  ُْن نُوٍن َاكَن قَِد اْم َُشوُع  َو

َ أَْوَىص الرب ُموَىس  َ لُوا  ى َعرَ ١٠. َوَمعِ ِ ُْل ُموَىس ا ائِيَل ِم ا َولَْم یَُقْم بَْعُد نَِىب ِىف ِإْرسَ ً ْ فَُه الرب َو
ٍه،  ْ ِميعِ ١١ِلَو ُ الرب ِليَْعَملَهَا ِىف أَْرِض ِمْرصَ ِبِفْرَعْوَن َوِجبَ َ ائِِب الِىت أَْرَس َ ِت َوالَْع َ يعِ اآل ِىف َمجِ

اِوِف الَْعِظميَِة ال ١٢َعِبيِدِه َوُلك أَْرِضِه،  َ ُْنيِ َوِىف ُلك الَْيِد الشِدیَدِة َوُلك الَْم ِىت َصنََعهَا ُموَىس أََماَم أَ
ائِيلَ  يعِ ِإْرسَ   ".  َمجِ

هتا أنه هو  ى كتب التوراة بيده، كتب أیضا بيده ىف هنا ه العجب فهيا أن موىس، ا وو
ة وأنه مل یظهر ىف بىن إرسائيل نىب م ا رى . نفسه قد مات وأن بىن إرسائيل قد معلوا  م ا  ف

سان قد ما ه ىف يف حيىك إ ة الىت معلت  وأنه مل یأت بعده من یضار رب موته واملنا ت 
ىل یدیه؟ هذا ما ال یعق العاقلون ائب الىت أجراها هللا    .الع

ذ من التوراة  دور مصيبا ىف أن القرآن قد أ ملا اهتم " ما ال حيىص"كذ لو اكن م
لعبث والتالعب فهيا وملا خطأها أ ه هو الصواب القرآُن بىن إرسائيل  دىن ختطئة وملا اكن ما حيك

كون مث صواب سواه ى ال ميكن أن  اءه "التوراة"ذ أن . ا ، كام ىه ىف أیدینا، تصور هللا وأن
را ال یليق وختطئ ىف كثري من األمور الىت أوردهتا ا عن أبناء هللا وبنات : تصو ال  ذ م لنأ

رة زوجوا وأجنبوا اجلبا ن  م نىب من . الناس ا م هللا أو حىت  كون هذا  هل یصح أن 
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هنار واكن یبحث  ني هبت رحي ا متىش ىف اجلنة  ني اكن  ا عن هللا  ذ أیضا  ائه؟ ولنأ أن
بأ ن اخ ائه؟ . عن آدم وال یعرف أ م نىب من أن م هللا أو حىت  كون هذا  هل یصح أن 

رش  ىل ال ا عن حقد هللا  ذ  اوأهتم ولنأ هتم خوفا من م كون . وبلبلته ألس هل یصح أن 
ىل  ذ أیضا َعب نوحٍ امخلَر حىت سكر وانطرح  ائه؟ ولنأ م نىب من أن م هللا أو حىت  هذا 
ال من ذریته فوق البيعة بعدما  دة أج ليه ولعن نوح  ولعن  ن السوأة ودخول ابنه  األرض عر

ل اخلمية الىت اكأفاق ال لىشء إال ألنه تصا ني د ىل هذه احلال املزریة  ا دف أن رآه  طر ن م
لطته هو ال. فهيا نوىه  لطة  م نىب من .   م هللا أو حىت  كون هذا  هل یصح أن 

ه امجلي  یصنع هبا ما  ركه زوج راهمي وخوفه من أب و ا عن إ ذ أیضا  ائه؟ ولنأ أن
شغا عهنا مب ه الىت قال إهنا شاء وا ركه  زوج ىل  ليه من املاشية ماكفأة   ا أفاء أب 

ه ا عن أن . أخ ذ  ائه؟ ولنأ م نىب من أن م هللا أو حىت  كون هذا  هل یصح أن 
ى اكن   و آخر امسه إسامعيل ىف الثالثة عرشة من  راهمي ىف الوقت ا د إ إحساق هو وح

ا عن هل یصح أن. معره ذ أیضا  ائه؟ ولنأ م نىب من أن م هللا أو حىت  كون هذا   
يفة  ستطع أن یتفلفص من التك انه وتعاىل فمل  يفه  سب ك ليل و یعقوب ومصارعته لربه طوال ا

ضة یده إىل حق خفذه ه ليعقوب رضبة قویة بق م هللا . إال بعد أن و كون هذا  هل یصح أن 
م نىب ىل الربكة الىت اكنت خمصصة أو حىت  دس  ذ حصول إحساق بطبق  ائه؟ ولنأ  من أن

ستحقها شرتى وتباع دون النظر إىل من  سو، وكأن الربكة اإللهية  ه  و ليهتا اشرتیت . ألخ
دس رمي بل بطبق  ائه؟ . مثن  م نىب من أن م هللا أو حىت  كون هذا  هل یصح أن 

ا عن ذ أیضا  رصاء، فهل ولنأ ا اكنت خترج  ني اكن یضعها ىف عبه وخير  أن ید موىس 
د  ل موىس أل ذ أیضا ق ائه؟ ولنأ م نىب من أن م هللا أو حىت  كون هذا  یصح أن 

رد وعن معد وسبق إرصار م نىب . املرصیني بدم  م هللا أو حىت  كون هذا  فهل یصح أن 
ا أیضا ذ  ائه؟ ولنأ ه أن یذهب من أن ني طلب م لظة   عن خماطبة موىس لربه خبشونة و

م ربه ذ أیضا . لفرعون ویبلغه  ائه؟ ولنأ م نىب من أن م هللا أو  كون هذا  فهل یعقل أن 
لعجل ىك یعبده بنو إرسائيل م نىب . صنع هارون  م هللا أو حىت  كون هذا  فهل یصح أن 

ائه؟ وكثريا ما یوصف  ، أما عند فهو دامئا رب "رب إرسائيل"هللا ىف العهد القدمي بأنه من أن
  .العاملني
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ى حيرمه  هيود لكحم اإلبل ا رشیعات ا إلضافة إىل ذ هناك ما ألغاه القرآن من  و
ىل أنفسهم وحي اإلسالم، وكقول  هيود  ه هللا هو " توراهتم"ا ركب ذنبا یعاق املزعومة إن من 

ال ددا من أج او ا عن .  ذریته رمغ أهنم مل جيرتحوا ش كام ختتلف أحاكم احليض والنفاس ىف دی
تلخص ىف  ، أما عند ف يل  انقة لألنفاس ولحياة ذاهتا وشلك عنتا ال م ى عندمه  توراهتم، فه
رسه، بل هو  ل ال یعارش امرأته أوانذاك، وال تصىل املرأة وال تصوم، وما أسهل ذ وأ أن الر

رس رسال هيودیة ىه الرمج.  لك ال س ىف . كذ فإن عقوبة الز ىف القرآن ىه اجل ب ىف ا ول
هيودیة، وىه وظيفة هارون وذریته من بعده، وما أعقد طقوسها  ني تعرفها ا ىل  هانة  اإلسالم 

ىل النفس واحلياة ون، أما . أما ىف اإلسالم فهارون نىب ال اكهن! وأشقها  س هيود  املسلمون وا
ذ الر . فعندمه امجلعة، وال یُْطلَب مهنم التوقف عن مزاو األعامل فهيا. فال هيودیة حيل أ وىف ا

ري  ذ من املسمل أو  ِ دا سواء ُأ ني أن الر ىف اإلسالم حرام قوال وا ري اإلرسائيىل ىف  من 
ت وشوى فهيا. املسمل اِرق تذحب فهيا احليوا َ س ىف اإلسالم َم سمتتع ول شمها هللا و ا ىك   حلو

لتقرب هبا إليه ددا مهنا  هيودیة الىت تعرف  ىل عكس ا ب األخرى من العهد القدمي . هبا  ك وىف ا
صالية، وهو ما ال وجود  ىف اإلسالم رشیعات اس رشیعات احلرب مع األمم األخرى  . جند أن 

هيودیة أو ت رشیعاتنا ال وجود لها ىف ا كن بصورة خمتلفة، ومهنا احلج والصوم مث إن معظم  د  و
هيودیة. والصدقات والصالة والتوریث س أن احملارم ىف اإلسالم ختتلف عهنا ىف ا ولقد طاملا . وال ن

سجل  ليه ىف هذا الصدد، ومل  ردون هبا  لكمة  حوا مفهم  قرع القرآن والرسول هيود املدینة فمل یف
هتم وكرثة التارخي أهنم اهتموه صىل هللا   ذ من كتهبم رمغ سفاههتم وطول ألس ليه وسمل بأنه یأ

ب وجتدیفهم ىف حق هللا نفسه ب وبدون س س   . مشاغبهتم  
سمى بـ ه وبني ما  ات مشرتكة ب ريا فإن ما ىف القرآن من موضو س " التوراة"وأ ل

ى ىل. وإال فليدلنا د. مصدره ت التوراة بل الو اإلله ريه  دور أو  ة الىت توصل هبا م ف ك  ا
ة،  دا من هذه النصوص ىف الفرتة املك زل كثري  ذ مهنا ت النصوص؟ لقد  محمد إىل التوراة وأ

هيود ىف املدینة بعد جهرته رى الرسول ا ل أن  ب أو یقرأ حىت یقال إنه . أى ق ك كن الرسول  ومل 
د ممساك كت ره أ هيود، ومل  م من كتب ا ذ هذا ا اتهقد أ ولو اكن قد تعمل هذا . ا طوال ح

الن أنه هو  لرسول رضبة تقصم ظهر دعوته بإ ه  د ویو د شفاها فلامذا مل یظهر هذا األ من أ
ا خطا  ف دور ىف آخر الزمان مق ؟ ومع هذا لكه یأىت م ىب بل تلميذا  س ب معمل محمد وأن محمدا ل
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اوزا هلم ىف هذا ا رشن بل م رشقني وامل من " ما ال حيىص"ملضامر فزيمع أن ىف القرآن املس
  . نصوص التوراة

*   *   *  
كرمي"وىف كتاب  فج د" الفن القصىص ىف القرآن ا لف هللا بأنه هبذا . ی محمد أمحد 

كذیب املكذ  ب القرآن  رید جتن اب إمنا  ك الل القول بأن القرآن ال یورد القََصَص ا بني من 
ه بوصفه وقائ ىل اخليال ال احلقائقاملوجود ف ا أدبيا یقوم  دثت فعال بل بوصفه ف رخيية  وهل . ع 

ى یقو د ري هذا؟ الواقع أن هذا  ا ا آخر  داء اإلسالم ش هتمون . رید أ لف هللا یؤكد ما 
ألخطاء التارخيية ا أن نصدق أنه . ومع هذا فإن د. به كتاب هللا من أنه ممتلئ  رید م لف هللا 

رید.  یدافع عن القرآنإمنا ى مهنا إىل ما  هت للها لي عددة و كتور أم م ولن أقف . وقد رضب ا
ب  من  زمعه ال نص ن بعضها فقط مما یبني أن ما  ن مجيع ما أورده من ت األم بل 

ة   .  الص
ال ىف سورة  ل  ال ینقل عن الرازى املفرس عند قو  ىس" آل معران"فهو م  عن 

ىل ت " ولكم الناس ىف املهد: "ليه السالم لكم ىف املهد لعض النصارى  ىس  أنه لو اكن 
هيود  أعنف حىت  داوة ا ، واكنت  ه وأنه إ ذ ألهنا معجزة ومن مث تدمع موقفهم م لنوا الواقعة 

لمنا أنه مل یتلكم ىف املهد. ليفكرون ىف ق لف هللا عن هذا ما. وألن هذا وذاك مل حيد   نق 
اليا ا أدبيا خ ا بل ف ق رخيا حق س  م ل وكن ماذا یقول . الرازى بغية تدعمي رأیه أن هذا ا

سة ال تعرتف هبذا  ك مه ىف املهد؟ حصيح أن ا ر  ني نقول إن هناك إجنيال یذ لف هللا 
لمية ىل أسس  ى مل تعمتد  رتافها به ال یرض، فه دم ا كن  لت من اإلجنيل،  ول ما ق  ىف ق

ل ورفض ما رفضته مهنا ج رت هذه املعجزة ىف ". إجنيل الطفو"وهذا اإلجنيل امسه . أ وقد ذ
إلجنلزيیة، وهذا هو النص املشار إليه. أول فقرة من فقرات ذ اإلجنيل وب    .وهو عندى مك

“IN the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, 
one God.  

With the help and favour of the Most High we begin to write a 
book of the miracles of our Lord and Master and Saviour Jesus Christ, 



 

                                                               208 

which is called the Gospel of the Infancy: in the peace of the Lord. 
Amen.  

1. We find (1) what follows in the book of Joseph the high priest, 
who lived in the time of Christ. Some say that he is Caiaphas. (2) He 
has said that Jesus spoke, and, indeed, when He was lying in His cradle 
said to Mary His mother: I am Jesus, the Son of God, the Logos, whom 
thou hast brought forth, as the Angel Gabriel announced to thee; and 
my Father has sent me for the salvation of the world”. 

ني اكن راقدا ىف  لكم  ليه السالم  وهو نفسه ما قا القرآن ىف هذا الصدد من أنه 
د هو أنه ىف القرآن یقولاملهد، مع ا: " فارق وا اب وجعلىن ن ك ىن ا أما ىف " إىن عبد هللا آ

قول خماطبا أمه ور ف ْبتِه: "اإلجنيل املذ ى أَْجنَ لكمة، ا ن هللا، ا ىس ا أرسلىن أىب ... إىن 
كن الرازى، ف  هو و ". خلالص العامل ى مل  ، ا لكم حسب إجنيل الطفو ىس قد  احض، إذن فع

ا، فوقع ىف اخلطإ وأعطى د داء اإلسالم الفرصة ليقولوا إن هذا خطأ . یعمل عنه ش لف هللا وأ
ىس ىف اإلسالم . رخيى ىف القرآن ومن الطبيعى أن یصحح القرآن ما ىف قصة ذ اإلجنيل، إذ 

س ابنا  ىل أن الق. جمرد عبد من عباد هللا ورسول من رس ول ني وهذا أكرب دليل  رآن 
لف هللا،  زمعه  ه بعكس ما  ه كام یعتقدون به بل یصح اب ال حيك ك ا مما عند أهل ا حيىك ش

اب كام هو بغض النظر عن حصته أو ال ك ى یؤكد أن القرآن یقص ما عند أهل ا وال ریب أن . ا
مه ن یقع  دفعا ال یباىل أ   . لف هللا اكن م

ريهام، أن  لف هللا أو  ف یظن ظان، سواء اكن هذا الظان هو الرازى أو  ريا فك وأ
رشا  كون اإل  رى هل  ؟  ن لإل ىل أنه إ أو ا كون دليال  م رضيع ىف املهد ميكن أن 
لخوف بل هو خوف قامئ  ري موجب  كون رضيعا؟ أال إن هذا خوف ىف  أصال فضال عن أن 

اء السابقون . ل بطبيعة األلوهيةىل الومه واجله اكن األن ىل األلوهية  ولو اكنت املعجزات دليال 
  . لكهم آلهة ألن  مهنم قد أیده هللا مبعجزة أو أكرث

ن مبملكة سبإ وسجود . كذ ینقل د ل سل لف هللا عن الرازى تعجبه من 
نيا لكها لشمس رمغ ما یقال من أنه اكن مي ا ني  سالسب ىل .  واكنت حتت رایته بلق والرد 
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م شعىب ال  نيا لكها، وهو  ن  يف حنمك ما یقال عن م سل رس ما ميكن، إذ  ذ من أ
رید  ىل من  كن یعرف سبأ وال ملكة سبإ؟ جيب  ، ىف ما یقو القرآن من أنه مل  قة  حق

مكه إىل ما یقو هو نفسه أو إىل ا مكة القرآن أن حي ه اليقنيحم ىل و . لوقائع التارخيية املقطوع هبا 
لشمس  ني  اكر جسود السب انه وإ لهدهد معرفة هللا ووجوب السجود  سب يف حصل  وأما 
ىل قوانني معينة،  كون وأجراه  لق ا ى  انه، فهو ا ليه سب فإنه معجزة، واملعجزات ال تُْنكَر 

ست طبيعية ىف األشياء وال كون كذ وهذه القوانني ل ى أرادها أن  اء بل هللا هو ا  األح
رید اكن  ما  واكن الغزاىل یقول بأن النار حترق ال ألن طبيعهتا . فاكنت، ولو أراد أن یغريها 

ل أال حترق ملا أحرقت اتية اإلحراق بل ألن هللا جعلها حترق، ولو أراد عز و وهل خيتلف . ا
ا بناء هذا األمر عن النبوات؟ إن النبوات م كون ن عجزات ىه أیضا ألنه ال ميكن أى خشص أن 

ة هللا  ىل مش ِحليَل، بل  ملال أو  رش أو  ل ام استعان  ام أنفق و اول و ام  ىل رغبته 
س إال دها ل   . و

لك یتومه وجودها ىف القصص القرآىن ما أورده القاىض  لف هللا من مش ومما أورده 
رشق الربیطاىن عبد اجلبار وحفصه وو اد املس ه وأ خلطإ، مث أبدأ ف هتام  فى عنه  ه حبيث ی

سدال صاحب كتاب  لكري  ىل " مصادر اإلسالم"سا ل جلربه، ودليل  رخييا ال س بوصفه خطأ 
لك املتومهة قول  لف هللا من ت املش أن القرآن من صنع محمد ال من عند هللا، مفام أورده 

ىسالقرآن عن مرمي أم ا حتم : "  ِت : قالوا). أى حتمل طفلها(فأتت به قو  مرمي، لقد ج
ا فَِر  رمغ أنه اكن بني مرمي أم "  أخت هارون، ما اكن أبوك امرأ َسْوٍء وما اكنت أمك بَِغيا* ش

ور،  رش املذ اما١٥٧٠ىس وهارون أ موىس، كام یقول امل ه عبد اجلبار اآلیة إىل.    وقد و
سل العرب س كام یقال عن أى خشص من  كون من  كون لها أخ امسه هارون، أو  : أهنا قد 

ا العرب"   ".  أ
سائلني ىل هذه اآلیة م رشون وما زالوا  سب القرآن مرمي أم : لقد شغب امل يف ی

؟ وذ رمغ أن  هنام من القرون املتطاو عتبار األخوة مع ما یفصل ب القرآن ىس إىل هارون 
سهبا إىل هارون، بل هو جمرد راٍو ملا وقع حفسب ى  س هو ا اب املقدس مفعم . ل ك كام أن ا

ىل ما توحض مواّد  سب أبوًة وبنوًة وأخوًة  رة املعارف "ىف " أخت"و" أخ"و" أب"مبثل ذ ال دا
ابية ك ىل العرب ". ا فج  رص وما أكرث ما مسعنا هذا الشاعر الشعوىب أو ذاك وهو ی ن ق بأنه ا
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كون صعلواك حقريا ال قمية   ربطه ىشء ال هبذا وال بذاك، بل كثريا ما  رسى رمغ أنه ال  ن  أو ا
ساب امل األ ليه. ىف  اج إىل سوق الشواهد    . وهذا من الشهرة حبيث ال أح

ل ج سمى ىف األ ر فإن املسيح  لىشء یذ ن داود: "وما دام الىشء  مع أن داود " ا
س  ى قال محمد ل ىل عكس عبد املطلب، ا سل داود،  ست من  ا، إذ مرمي أمه ل ده بيولوج

ن عبد املطلب: "ذات مرة ه "أ ا ى ر ىل أنه هو ا الوة  در محمد من صلبه فعال،  ، إذ ین
ذ والدته إىل أن بلغ مثاىن سنوات ده. م ن عبد املطلب بل حف س ا . وبطبيعة احلال فإن محمدا ل

ري من وىف  ك ه البيولو  س بأبيه أو أخ سب الشخص إىل من ل اب املقدس كثريا ما ی ك ا
رد التحقق من هذا فلريجع إىل مواد . عتبارات كام قلت ىف " أخت"و" أخ"و" أب"ومن 

ابية" ك رة املعارف ا ده عبد ". دا سب إىل  ني ان لقول بأن محمدا،  ىل هذا فال معىن  و
ااملطلب، قد حتدى  ا، وهو فعال من ظهر عبد . قوانني البيولوج دى قوانني البيولوج ويف یت

سندها أیة  اب املقدس الىت ال  ك رية ىف ا ك رب عبد هللا بعكس اُألبُّوات واُألُخّوات ا املطلب 
ليه وسمل،  ة حبال؟ واكنت قرش، تعبريا عن غيظها من رسول هللا صىل هللا  قوانني بيولوج

ن"سميه بـ شةا لام "  أىب ك الَفَها ىف عبادهتا الشْعَرى م ه  ه وب سب ب ل ال  ر هيا   ش
ن سمى عبد . الف محمد قومه ىف عبادة األو ليه الصالة والسالم كثريا ما  كام اكن رسول هللا 

ن مسعود ن أم عبد: "هللا  ا ما ". ا دجية أح ه هو مسعود؟ واكنت  راه اكن جيهل أن أ أ
ن مع"ادى رسول هللا بـتن ري عشريته"  ا   .مع أهنا اكنت من عشرية 

مس  سبة إىل قول القاىض عبد اجلبار إنه اكن ملرمي أخ امسه هارون مسى هبذا  ل وأما 
كن لها أخ ى نعرفه أن مرمي مل  لهيام السالم فا ولو اكن لها هذا األخ . ترباك هبارون أ موىس 

ر اكألنىث كام قالت األمألرسلته أمه إىل احمل س ا كوهنا أنىث، ول ه  ها . راب بدال من أخ مث إن أ
سمع أهنام أجنبا طفال سواها ا قد ما رسیعا ومل  دى . وأ ى  س القرآن هو ا ال فل ىل لك  و

ا كام قلنا لحوار . مرمي بذ بل قو قل  كام فإذا اكن هناك خطأ فهو خطأ القوم، وما القرآن  إال 
س إال هيود ىف عهده صىل هللا . نطق به أحصابه ل ف سكت ا ولو اكن ىف األمر أدىن خطإ فك

ل؟ أال  ليه وسمل، واكنت بني الفریقني خصومات، فمل  هيتبلوا هذه الساحنة لرضب القرآن ىف مق

ا ىل أهنم مل جيدوا ىف األمر ش بَدْوا حصيح أن أعضاء وفد جنران قد أ. إن سكوهتم ألكرب دليل 
ية  كون مرمي أخت هارون رمغ املدة الزم ابة استغراهبم من أن  ن شعبة وبعض الص أمام املغرية 
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هنام ىل هذا ىف . الطوی الىت تفصل ب رتضوا  ه إىل أهنم، لو اكنوا صادقني، ال كن ال بد أن نت
ليه وسمل ودارت ني قابلوه صىل هللا  ابة، إذ  ه النىب ال أمام بعض الص  بني الطرفني و

كن ت املسأ مهنا بتا ىل اخلرب . املناقشات مل  ستغراب مث أكفأوا  كتفَْوا هبذا  كام أهنم قد 
به بعد ذ قط حوا  فلو اكنوا صادقني ىف استغراهبم النطلقوا یطنطنون هبذا . ماجورا، فمل یف

ة رتاض وفضي سمع هلم . ستغراب وحلولوه إىل ا . ىف هذا املوضوع بعد ذ ِحساإال أننا مل 
  فعالم یدل هذا؟ 

اهلم  ادة أم ىل  ابة  رة الشهبات ىف عقول من قابلومه من الص أتصور أهنم إمنا أرادوا إ
اجزن عن الرد، ویغلقون  رة الشهبات مع من یظنوهنم  ، إذ حياولون إ ممن نعرفهم ىف عرص

ون أنه قادر ق سف شهباهتمأفواههم متاما ىف حضور من ی ىل  ال لقد قدم النىب .   ىل لك  و
لغط السخيف دا  ا ليه وسمل اجلواب فوضع  ن شعبة رىض هللا . صىل هللا  عن املغرية 

مك تقرأوَن : ملا قَِدْمُت جنراَن سألوىن فقالوا: "عنه كذا "َ أُْخت َهاُرونَ "إ ىس  َْل  ، وموىس قَ
ىل رسوِل هللاِ . وكذا ، فقالفلام قدمُت  ليِه وسَمل سألُته عن ذ َُسّموَن :  صىل ُهللا  إهنم اكنوا 

لهم اِهئم والصاحلَني ق سمون أوالدمه وبناهتم بأسامء الصاحلني السابقني أو ". بأن أى أهنم اكنوا 
مينا وترباك هيم  ت والتقریع. یضيفون أسامء أوالدمه وبناهتم إ ل التبك ىل س يف ": فكأهنم یقولون 

نقطاع خلدمة والعبادة و سبني إىل هذا النىب الصاحل  ني إمث الز  من تن ". ؟لهيلك جترت
ليه وسمل  یعزو األ ى مل  یصنع أكرث وواحض أنه صىل هللا  مر إىل بىن إرسائيل ال إىل القرآن، ا

شهئا راد عبارهتم بنصها دون أن ی ىل تفسريه هذا من . من إ كرام  غى أن منر مرور ا كذ ال ی
زرعوا ىف ُروعنا رید املشككون أن   رخيى كام  س أمر خطإ  ىل أن األمر ل ث  داللته    .ح

ىس أن عبا غى كذ أن ن ىف مكة " مرمي"زلت مضن سورة "  أخت هارون"رة وال ی
لهجرة سع أو عرش  لبعثة، وزار وفد جنران املدینة سنة  نة أربع  ف سكت النجرانيون . س فك

ىل  ع  ش ل ذوا من ت العبارة مادة  اما فمل یت ريمه من النصارى طوال مثانية عرش  و
س ذ فقط، بل لقد تال املسلمون صدر ىل "مرمي" سورة اإلسالم؟ ل ه ت العبارة،  ، وف

سمع ال من  ء من أذى القرشيني، ومل  ني ىف بالده اح مذاك الج ى اكنوا أ شة، ا جناىش احل
لقاء ومسعوا ما تاله املسلمون أى  ارضن ذ ا ن اكنوا  ال دینه ا بار ر اىش وال من  الن

ىل قول القرآن بلسان بىن إرسائيل رتاض  هيود، ومه املعنيون ". أخت هارون : "ا ولقد اكن ا
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رتض  ىل مقربة مهنا، وكن مل حيدث أن ا ملدینة و نون النىب  س  ، ريمه هبذه املسأ ل  ق
لكمة أو جعلها موضع سؤال كام سبق أن أرش ىل ت ا دمه    .أ

هيود والنصارى اكنوا یتوسعو اب املقدس ذاته، أن ا ك الل ا رى، من  ن ىف ولسوف 
ى السهو " أخت"و" أخ"استعامل لكمة  عتبار مبنهت ل فهيا هذا  توسعا شدیدا حبيث ید

رره من أن . والسالسة لقرآن اراكب هذا اخلطإ التارخيى األبلق رمغ ما  ك أن یَُظّن  ومن املض
َْت بأهنا (املسيح  ن مرمي، الىت لُق عهام من قد أىت بعد موىس وهارون ومن تب ") أخت هارون"ا

كون مرمي أخت هارون أخّوة جسدیّة ىل أنه ال یقصد أبدا أن  زمن طویل، مبا یدل  اء  . األن
اكن اخلطأ خطأ بىن إرسائيل ال خطأه   ب رمغ ذ لكه خطأ  ومرة أخرى حىت لو اكن هذا التلق

رر   . هو حس 
ِْن ِكتَاُب مِ : "كام أننا جند ىف أول سطر من إجنيل مىت هذا العنوان َُسوَع الَْمِسيِح ا َالِد 

ْراِهميَ  ِْن ِإ ، وكذ " َداُوَد ا هيام، من األزمان الطوی ه وبني لك مهنام، وخباصة  مع ما یفصل ب
كن أمه  ة األم مل  كن  أب، ومن  ة األب مل  متى إىل داود، ألنه  من  رمغ أن املسيح ال ی

ى كرمي، بل ا ار من سال ذ النىب ا ار، ویوسف الن سب إىل داود هو یوسف الن  ین
ىل أنه  ا  ل أح ج ليه السالم، وإن ُذِكر ىف األ لسيد املسيح  ّة  ِ ََس القة  ست  أیة  ل

ه، وىه أشد من  س أ ا زاك ".  أخت هارون"أبوه رمغ أنه ل ليه السالم قد د بل إن املسيح 
س العشارن راهمي: "رئ ن إ ملثل قال عن امرأة ممسوسة َشفَاها من مرضها ). ٩/ ١٦/ الوق" (ا و

راهمي"إهنا  ليه ). ١٦/ ١٣/ لوقا" (ابنة إ راهمي  ستغيث من اجلحمي بإ د األغنياء  سمع أ كذ 
دته مما یقاسيه من أهوال العطش قائال َْراِهميَ : "السالم أن خيف لن ىل "َ أَِىب ِإ راهمي  ؤمن إ ، ف

فرى الجن األستاذ اجلامعى األمرىك املسمل، ). ٢٤/ ١٦/ لوقا ("َ ابِْىن  ":ذ بقو كام أشار ج
ت قریبة مرمي " Struggle to Surrender: "ىف كتابه إىل وصف العهد اجلدید ألليصا

ية الىت تفصل مرمي " ابنة هارون"ومعارصهتا بأهنا  ه من نفس املسافة الزم هنا وب مع ما یفصل ب
اء ىف القرآن رمغ أن وم. عنه ب ما  س نيا ویقعدوهنا  ف یقميون ا لون هذا فك ا دام النصارى یق

د؟    األمرن وا
دم لكمة  ست اب املقدس نفسه  ك بتوسع " أخت"و" أخ"وملاذا نذهب بعيدا، وعند ا

ورا؟ تعالَْوا نطالع معا "  أخت هارون"شدید ال تَُعّد عبارة  ا مذ اس إليه ش اموس ق"لق
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اب املقدس ك ه بأبناء أو - ١": "أخ"ونقرأ ما یقو ىف مادة " ا الق ن ىف  ىل   لفظ ُأْطِلق 
ن  : ٨قض(أو نفس األم فقط ) ٢: ٢٨تك(أو نفس األب فقط ) ٦: ٢٧تك(بنات نفس الوا

١٩.( 
ال - ٢ ن األخ م دة، ا ىل قریب من األرسة الوا ، أو من )١٦: ١٤تك( كذ أطلق 

ليفة ) ٧: ٢٣تث(أو من ُأمة قریبة ) ٧: ٥حن(س نفس اجل    ).٩: ١ا(أو من أمة 
د - ٣ ن الوا سان من نفس ا ىل إ وكثريا ما ُدِعى ). ١٧: ٩أع( وأطلق أیضا 
  ).٨: ٢٣مت(إخوة : املسيحيون
ىل الصدیق احملبوب- ٤ ن.  كام أطلق أیضا  ا داود یو ا : فقد د ً ). ٢٦: ١مص٢(أَ

ىل هنددوكذ أطلق  اب  ا آ نوع من حسن اخلطاب، فقد د سان غریب  ا :  إ  مل ١(أ
٣٢: ٢٠.(  

رش - ٥ اة ُألُخّوة ال رشى مرا س ال سان من اجل ىل أى إ  ). ٥: ٩تك( وكذ أطلق 
اىب"وىف  ك اص " أخ"لفظ "أن " معجم الالهوت ا ىل األش یدل، ىف أقوى معانيه، 

دة  درن من أم وا ن (املن لغات األخرى ینطبق ). ٢: ٤كو وكن ىف العربانية وىف العدید من ا
ىل أعضاء األرسة نفسها  لفظ  ار ٨: ١٣كون (هذا ا ، أو )٣: ٦، راجع مرقس ٤: ١٠، أح

ي نفسها  ىل أعضاء الشعب نفسه )١٣: ١٩ ملوك ٢(ىل أعضاء الق ة (، أو حىت  ، ٣: ٢٥تث
ء ) ٣: ١قضاة  ة (متيزيا هلم عن الغر ريا إىل الشعوب ). ٣ - ٢: ١٥، ١٦: ١تث شري أ وهو 

ل آدوم وإرسائيل  درة من اجلّد األصىل نفسه، م ة (املن اموس ٤: ٢تث وجبانب ). ١١: ١، 
اب إىل أخّوة أخرى ذات طابع رو ىه أخّوة اإلميان  ك شري ا ىل اجلسد  هذه األخّوة القامئة 

ث ، ىف ا)٢٦: ١ مصوئيل ٢(، ىف التعاطف )٢٩: ٢( م ٢(لوظيفة امل : ٩ ملوك ٢، ١٥: ٣١ أ
وهذا ). ١٠: ١٢ ماكبيني ١، ٣٢: ٢٠ ملوك ١، ٩: ١اموس (، ىف العهد املعقود )٢

ىل  رص فقط  اىت، ال تق يار ح سانية ىه، اكخ ىل أن األخّوة اإل للكمة یدل  ازى  ستعامل ا
امهتا ا شّلك د رية  مویة رمغ أن هذه األ   ".لطبيعيةالقرابة ا

اب املقدس والرشق القدمي"ویقول القس بولس فغاىل ىف قاموس  ك ": احمليط اجلامع ىف ا
دیدات )٢: ٤تك (أوالد أب وأم :  أخت- أخ" ، أوالد أم )٢٠:١٢تك (، أوالد أب وأّمهات 

ن  دید ء  ن األخ ). ٢٠:١٧؛ ١٨:٩؛ ال ٤٣:٧تك (وآ ىف معىن واسع اإلخوة مه أیًضا العم وا
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دة )١٤:١٤؛ ١٣:٨تك ( س من العشرية الوا اورة )٢١:١٠ال (، وأ تث (، أو من العشرية ا
مس أخ ). ٢٣:٨؛ ٨، ٢:٤ ُ ملًاك م  ). ٣٣- ٢٠:٣٢؛ ٩:١٣ مل ١(ىف الرسائل ُخياطب امل

ه ل زوج َُسمى الر ا" أخىت: "وقد  - ٥:١؛ ١٢- ٤:٩ش  (" أ: "، وسّمى املرأة زو
َُسمى املسيحيّونىف العهد). ١٦ ذه١٦٠قرابة " اإلخوة: " اجلدید،  سوع تالم سّمى  :  مّرة، و

كر إخوة ). ١٢- ٢:١١؛ رج عب ٢٠:١٧یو " (اإلخوة" ن هللا هو  ویقول بولس الرسول إّن ا
  )".٨:٢٩رو (كثرين 

ه  ابية"أما ما كت ك رة املعارف ا ب  فهو، كام " أخت"و" أخ"حتت عنوان " دا ىل الرتت
َزيُة قوَل لك خطيب: "یقول املثل ِ َ لك الضجيج املثار حول "قََطَعْت  ، إذ  ميثل رضبة ماحقة 

  ":  أخت  هارون"عبارة 
ىل "-    : یطلق لفظ األخ 
ن - ١ ه بأبناء أو بنات نفس الوا الق ن ىف    ). ٢: ١٠، مت ٤: ٤٢، ٨: ٤تك ( 
ن لنفس األب فقط دون األم - ٢ أو لنفس األم فقط دون ) ٣: ٤٢، ١٢: ٢٠تك ( 

  ). ١٩: ٨قض (األب 
ه إنه - ٣ ن أخ رام عن لوط ا ال، فقد قال أ ن األخ م دة، اك ىل قریب من األرسة الوا  

  ). ١٦ و١٢: ١٤تك " (أخوه"
د - ٤ ىل أفراد السبط الوا   ). ١٢: ١٩ مص ٢(  
د " إخوة" أطلق امس - ٥ ، عب ٢٢: ٣، أع ١١: ٢خر (ىل األفراد من الشعب الوا

٥: ٧ .(  
ليف - ٦ د أفراد شعب  ليف أو أ ىل  اموس ٧: ٢٣، تث ١٤: ٢٠دد (   ،١ :

٩ .(  
شابه خشصا آخر ىف صفة من الصفات - ٧ ىل خشص   ). ٩: ١٨أم ( 
ىل األصدقاء - ٨   ). ١٥: ٦أیوب ( 
ىل خشص مياثل خشصا آخر ىف املرتبة أو املاكنة - ٩   ). ١٣: ٩ مل ١( 

دة - ١٠ دة الوا ىل خشص من نفس العق و ١، ٢٩: ١١أع (   ١١: ٥ .(  
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ىل املشاهبة كام یقول أیوب- ١١ ال  دم جماز  ست ئاب: "  ا  أیوب " (رصت أ
٢٩: ٣٠ .(  

ل ىف العمل أو ىف اخلدمة - ١٢ ىل زم   ). ٢: ٣عزرا ( 
رشیة - ١٣ ىل األخوة ال ال  رشى  س ال سان من اجل ، أع ٥ -  ٣: ٧ت م(  أى إ

  ). ٢٠: ٤، ٩: ٢ یو ١، ١١: ٨، عب ٢٦: ١٧
ة - ١٤ ىل القرابة الروح ال    ). ٥٠: ١٢مت ( 
ذ- ١٥ لتالم دم الرسل ). ٨: ٢٣مت " (أنمت مجيعا إخوة: " قال الرب  كام است

ذ لفظ  ، وأن  مهنم أخ لآلخر ىف املسيح " إخوة"والتالم ع أ(لتعبري عن بنوهتم املشرتكة 
ون مجيعا إخوة ألهنم صاروا )اخل … ١: ١٥، ١٧: ٩ ت "، فاملؤم سني وأهل ب رعية مع القد

هيود یفرقون بني ). ٩: ٢أف " (هللا دمون لفظة "قریب"و" أخ"وقد اكن الربيون ا ست " أخ"، ف
م اإلرسائيىل، أما لفــظ  كو " قریب"ملن جيرى ىف عروقهم ا الء، وكهنم مل  ىل ا طلقونه  نوا ف

ىل األمم لفظني  سوع والرسل فقد أطلقوا لفظة . یطلقون أى لفظ من ا ىل لك " أخ"أما الرب 
ني، ولفظة  رش " قریب"املؤم و ١(ىل لك ال كرازیة ). ٢٩: ١٠، لو ١١: ٥  هودات ا ولك ا

سان ه اإل سان بأخ طلق هذا املفهوم املسيحى لعالقة اإل   . وأعامل اخلري إمنا ىه من م
ىل احملبة القویة املتباد - ١٦ ال  و ٢٦: ١ مص ٢(  : ٣ بط ٢ و١٥ و٩ و٧: ٤، 

حتت " International  Standard Bible Encyclopedia"وهو نفسه ما تقو )". ١٥
  ". Brother"عنوان 

لكمة كثريا ىف العهد القدمي: أخت "-  دم هذه ا   : لإلشارة إىل... ست
قة من نفس األبو - ١   .ن أخت شق
ن - ٢ د األبو   ).٩: ١٨، ال ١٢: ٢٠تك ( أخت من أ
  ).١١: ٤٢، أى ٦٠: ٢٤تك ( امرأة من نفس العائ أو العشرية - ٣
ة - ٤   ).٢٨: ٢٥دد ( امرأة من نفس الب أو الناح
ان - ٥   ).٤: ٢٣حز ( یقال جماز عن مملكىت إرسائيل وهيوذا إهنام أخ
الفة أخوات - ٦   ).٤٥: ١٦حز ( تعترب املدن املت
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ل - ٧ ة، م لكمة العربیة لوصف أشياء ذات شقني أو أشياء مزدو دم نفس ا ست  
ر أو الشقق الىت یقال عهنا ه"وىف العربیة " (بعضها موصول ببعض: "الستا  خر - "موصول بأخ

ة )٦ و٣: ٢٦ ىل أزواج األج  ).١٣: ٣، ٩: ١حز (، كام تطلق أیضا 
لشخص- ٨ ل لوصف بعض الفضائل املرتبطة  لحمكة: " م ، ٤: ٧أم  ("أنت أخىت: قل 

  ). ١٤: ١٧أى 
  ).٨: ٨، ١: ٥، ٩: ٤ش ( لوصف العالقة بني حمب وعروسه كتعبري عن اإلعزاز - ٩

دم ست   : ىف املعاىن اآلتية" أخت... "وىف العهد اجلدید 
م - ١ جلسد أو  ، ٣٩: ١٠، لو ٢٩: ١٩، ٥٦: ١٣، ٥: ١٢مت ( لوصف القرابة 

  ).١٦: ٢٣، أع ٢٥: ١٩، ١: ١١ یو ،٢٦: ١٤لو 
ىب ":أخت ىف املسيح  - ٢ نا ف و ١، انظر أیضا ١: ١٦رو  ("أخ : ٥ ىت ١، ١٥: ٧ 

  ).١٥: ٢، یع ١
سة- ٣ ن شري إىل  تارة: " قد  ك ا وهو نفسه ما تقو )". ١٣ یو ٢" (أخ

"International  Standard Bible Encyclopedia " حتت عنوان"Sister ."  
راه واآلن سكني ُأُخّوة مرمي لهارون حتت ما  ك،  قارىئ العزز، تقوم بنفسك ب ر  أ

ستعامل با من هذه البنود، وكثري مهنا مالمئ متاما لهذا  اس رص ذ التوسع . م ملناسبة ال یق و
ىل لكمة  ستعامل  لكمة " أخت"و" أخ"ىف  دهام بل ميتد إىل ألفاظ القرابة األخرى  ن"و " ا

ال ". بأ"و بار ر سوا جمرد كتاب نصارى، بل من  ة ل بة أیضا فواضعو هذه املوسو ملناس و
ابية ك ة ا ی راسات ا ن واملتخصصني ىف ا رة د. ا ني لنا أن إ الل ما سبق یت لف . ومن 

رخييا أبلق ال  هللا لهذه املسأ وتصوره أهنا حترج القرآن وتعرضه لالهتام بأنه قد أخطأ خطأ 
رة ال معىن لها رسع ونتصور أن . یغتفر، هذه اإل غى أن ن ه هنا هو أ ال ی ى خنرج م رس ا وا
كرمي ما یعتذر عنه   . ىف القرآن ا

سدال ىف هامش الفصل اخلاص بـ ور آنفا " قصة مرمي العذراء" وقد كتب  من كتابه املذ
ن شعبة عن اخلطإ املزعو  فراجع "  أخت هارون"م اخلاص بـأن نصارى جنران سألوا املغرية 

ع ىل أى جواب مق ه مل حيصل  ليه السالم، وك سدال كذب رصاح وحق، . املغرية النىب  م  و
رهتا مادة  عتبارات الىت ذ سق مع أكرث من اعتبار من  ابة واحضة ت ابه النىب بإ " أخت"فقد أ
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ها آنفا اب املقدس وأورد ك ات اخلاصة  وإىل القارئ العزز مرة أخرى نص . من املوسو
ور ىف  سدال" حصيح مسمل"احلدیث املذ ى أشار إليه سنلكري  ن شعبة: "وا لَّما : عن املغرية 

راَن َسأَلُوِىن فَقالوا ُمكْ تَْقَرأونَ : قَِدْمُت َجنْ كَذا َوكَذا ،"هاُرونَ  ُأْخَت  " إ ىس  ِ َْل  فَلَّما . َوُموىس قَ

ىل َرس ، فَقالَ  ملسو هيلع هللا ىلصوِل ِهللا قَِدْمُت  َ مْ : َسأَلُْتُه عن ذ اِهئِ ِ ْ ن َُسّموَن بأَ لَهُمْ  إهنُْم اكنُوا  ْ َني قَ ِ ". والّصاِل
اء بىن إرسائيل" أخت هارون"أى أهنم َمسْوها بـ ا من أن اع ىف . ألن هارون اكن ن دم اإلق ن  فأ

رى هل أرس  املغرية هبذا  نع هبذا اجلواب؟  سدال أن املغرية مل یق يف عرف  هذا اجلواب؟ بل 
هنام لك هذه القرون  رش؟ ويف، وب ر ال كرمي إال ذ دون سا اىب ا ؟ مث أمل جيد  الص املتطاو

نئذ ىف عق وقلبه؟  رس إليه مبا اعمتل ح كذاب األرش ل   ا
ىل ذ أن الرسول قد "ابنة معران: "أما أن القرآن قد مسى مرمي سدال بناء  ، وتصور 

ساب ىف ا  ليه هو أن األ لط بني املرميني، فالرد  ناقضة أخطأ و كون م اب املقدس كثريا ما  ك
ل األربعة املعمتدة من  ج ليه السالم، إذ ىف األ ىس نفسه  سب  ومضطربة كام هو احلال ىف 
ددمه بل وىف األسامء نفسها  داد و ب أسامء األ رت ان ىف  سب  خمتلف سة هناك سلستا  ك ا

ا ربط ال بني مرمي وداود. أح دى السلستني  ار وذ النىب بل إن إ  بل بني یوسف الن
ليه السالم ىس  كرمي، وكأن یوسف هو أبو  برية. ا اص ىف . وهذه مشلكة  كذ هناك أش

ى  ثالثة أسامء َحِمى موىس، ا اب املقدس هلم أكرث من امس  ك ن یرثون : ا یرثون ورعوئيل 
ن نفسه( ب!) أى ا دة أسامء، ومن ب . وحو ىس نفسه   ى یقول بل إن  هنا عامنوئيل، ا

اب املقدس إن معناه  ك لعهد "هللا معنا"ا داه به ىف أى ماكن  دا قد  ، ورمغ ذ ال جند أ
م نظرى ال حصي  ىف الواقع دة أسامء. اجلدید، وإمنا هو  ا  ملثل فإن لنب محمد وأمحد : و

سني ىف األو  ة أخرى فإن . ساط الشعبيةواملصطفى واألمني وأبو القامس، وكذ طه و ح ومن 
ج األربعة وأعامل الرسل  ورا ىف أى موضع من العهد اجلدید بأ س مذ ىس ل وا مرمي أم 

ه  ك ا الالهوىت،  اج " یواقمي"ورسائلهم ورؤ یوح سة، فلامذا ُحيَ ك ىف إجنيل آخر ال تعرتف به ا
اب؟ وإذا  ك ه عند أهل ا كون القرآن مبا ال ثقة ف افرتضنا أن امسه فعال یواقمي فهل مينع هذا أن 

اب املقدس؟ الواقع أنه اكن  اسامن آخران هام  ك اص ا ري من أسامء أش ك  امس آخر 
ري وصادوق ًا  مبعىن . بو كون  امس آخر هو معران لق دا أن  ز  ىل  هذا مفن اجلا و

كون معر ىف األ" معران"، فهذا هو معىن "َصِدیق هيوه" . ان هو نفسه امسه األساىسصل، أو 
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النرصاىن ) https://www.drghaly.com/articles/display/10277(ولقد قرأت ىف موقع 
اء ىف إجنيل لوقا من أن هاىل. أن امس وا العذراء هو هاىل ىل هذا فإن ما   هو أبو وبناء 

لهيا  ار إىل مرمي  ري حصيح، والصواب هو حتویل هذه البنوة عن یوسف الن ار  یوسف الن
" هل القرآن معصوم؟"بل لقد كتب عبد هللا عبد الفادى ىف اجلزء التارخيى من كتاب . السالم

م ال وجود ) ٢٣/ ٣(أن إجنيل لوقا  ت هاىل رمغ أن هذا ا  ىف یقول إن مرمي العذراء ىه ب
ور ور من اإلجنيل املذ ة ما. املوضع املذ ستطيع القارئ أن یقدر مدى مصداق یقو القوم  وحىت 

ر عهنا ًا یُذ لهيا  السالم أذُكر هنا أهنم ال یعرفون ش َهنا، بل ال  عن مرمي  بعد أن توىف ُهللا ا
د احلياة، إذ خيتلفون ىف  یعِرفون مك من األعوام ىل ق َت بعده  هذه النقطة ما بني ثالث لب

 Wikinfo, an internet "ىف "Mary" انظر مادة(ومخس عرشة  سنوات
encyclopedia("، ىس، أو كام یقولون كون إخوة  لضبط من  إخوة : بل إهنم ال یعرفون 

، اء ذْكرمه ىف العهد اجلدید اإل ن  د أهنا: ا زوجت بعد  أمه إخوته فعًال من أمه مبا یُف قد 
ة ت األم؟ أم هل مه أبناء یوسف من امرأة  والدته من یوسف؟ أم هل مه جمرد أقارب  من 

ري مرمي؟   International" ىف  "Mary"  العذراء من مادة انظر اجلزء اخلاص مبرمي(أخرى 
Standard Bible Encyclopedia (" 

اب املقدس ىف سفر  ك س  هذا فقط، بل یقول  ا ن هللا، وهذا " التكون"ل إن آدم ا
ن ده هو ذ  ىس و دة النصارى ىف أن  دا، . یناقض عق زید األمر اضطرا وتعق وهو ما 

ري أساس وبال  ىل  ىل أن من خيطئ القرآن لقو إن مرمي  ىه ابنة معران إمنا خيطئه  ویدل 
ضطراب والتضاربفا. دليل سودها  كن یعرف أن . ألمور عند القوم  أما أن النىب محمدا مل 

كون،  ىس فهذا ما ال ميكن أن  يا بني مرمي أخت موىس وهارون  وبني مرمي أم  هناك فارقا زم
ىس  ليه السالم، بعيدا عن أن القرآن و ساموى ال یعرتیه اخلطأ، یعمل متام العمل أن  فقد اكن 

ه رسل كثريون بنص القرآن ىف سورة أىت َا ": "البقرة" بعد موىس بوقت طویل بُِعَث ف ْ َ َولَقَْد َآت
ُِروحِ الُْقُدِس  ُه  َ َاِت َوأَیْد َْن َمْرَميَ الْبَ َىس ا ِ َا  ْ َ لرُسِل َوَآت ِ نَا ِمْن بَْعِدِه  ْ َاَب َوقَف ِْك ُموَىس ا

اَءُمكْ َرسُ  َ ُلُونَ أَفَُلكَما  ُمتْ فَفَِریقًا كَذبُْمتْ َوفَِریقًا تَْق هيود قد وقفوا " وٌل ِبَما َال َهتَْوى أَنُْفُسُمكُ اْستَْكَربْ وأن ا
دائ  ه موقفا  ل م ىل  كن هللا جناه مهنم ورفعه إليه، ومن مث ال خيطر  اولوا صلبه وق  يا و

ليه السالم اكن جيهل أن مرمي أخت م ا  ىس، وإال اقل أن نب ري مرمي أم  وىس وهارون 
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كفّر  ىس  د، واكن هناك أیضا  اكن هناك موىس وهارون یدعوان فرعون إىل عبادة هللا األ
اكن أمرا فاكهيا دث  هيود ىف نفس الوقت، وهو لو  ومل حيدث قط أن قال القرآن أو الرسول . ا

شان ىف نفس العرص ىس اك یع ل. إن موىس و ط بني مرمي أخت موىس ومرمي أم ولو اكن قد 
عارصن بل مزتاملني، وهو ما مل جنده ىف  ىس اك م ىل أن موىس و ه ما یدل  ىس ألفلت م

ادیث اِء بىن"وىف احلدیث الرشیف . أى نص من نصوص القرآن أو األ  أوُل أن

ليه السالم اكن یعى ". وأوُل الرسِل آدُم، وآخُرمه محمدٌ  .ىس وآخُرمه موىس، إرسائيلَ   وواحض أن النىب 
ىس عن موىس ى یفصل  ري ا ك دا الفرق الزمىن ا   .ج

كون اُمس أىب . كثري ىف بىن إرسائيل" معرام/ معران"واملالحظ أن امس  ى مينع أن  مفا ا
ال؟ ومعروف أن هناك  نيا  كام قلت ق كون معران اسام  مرمي العذراء  معراَن أیضا، أو أن 

ةك  ق شهترون بألقاهبم، وكثريا ما جتهل امجلاهري أسامءمه احلق وعند من الشعراء . ثريا من الناس 
ة والفرزدق واألخطل وأبو العتاهية  النابغة واألعىش وتأبط رشا والشنفرى وُكثَري عزة ومجيل بث

ىب واخلزب أرزى وسلطان العاشقني والشاب الظر  یف وأمري وأبو نواس ورصیع الغواىن واملت
الشعراء وشاعر النيل وشاعر القطرن، ومن املغنني مطربة القطرن ووب الرشق وموسيقار 
و والعمدة  ر وب ثارة احلب والعندليب األمسر، ومن الالعبني املعارصن الظهري الطا ال وق األج

ما وكهام وقفشة ىل أسامهئم وقد لصقت هذه األسامء هبم، ویفضلها كثري مهنم . والعميد وأو
ة ق   . احلق

الف ه  سب معران أىب موىس نفسه ف س هو لك ىشء، إذ إن  : ىل أن هذا ل
ن قهات، وبعضهم یقول عضهم یقول إنه ا ال: ف دة أج هنام  ، وب س ومرة أخرى . بل اكن من 

ن الوى  ت قهات  ة معران ب س هذا فقط بل إن زو ت الوى) وا مرمي(ل أى . ىه یواكبد ب
ة أن  ا، وهو ما تقو رصا ة معران وا موىس وهارون ىه معة زو زو

"EncyclopediaJewish " كون ". معرام أبو موىس"ىف مادة رة املعارف "ومن املمكن أن  دا
ابية ك ن قهات بل من  " ا س ا ا ! س ىك هيربوا من ت املشلكةقد قالت إن معران هذا ل ف

اب املقدس؟  ك ٌد مبا ىف  ا   يف حياّج القرآَن أ
ىل القرآن؟ إن هذه . لقد أخطأ د اب املقدس ِعيَاًرا  ك ني جعل ا لف هللا أميا خطإ 

ى الهزمية النفسية واحلضاریة بعيهنا دث عن . له ات الىت تت ر أنه " معران"واملالحظ أن املوسو تذ
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ند املسلمني هو أبو مرمي العذراء أیضا، وال حتاول النيل من القرآن أو اإلسالم ىف هذه النقطة ع 
كون أبو مرمي قد سامها .ىف قل أو كرث دا أن  ز  ا هنایة  مرمي ابنة : "حىت یقال" مرمي: " وىف ا

ت  معران"ىل امس " معران مسى إىل" أخت هارون وموىس" مرمي ب ساب  ن  نوع من 
ا، واكن امسه  ال قری د ر ىك یناَدى " مصطفى: "، فسمى ابنه"اكمل"سيدة شهرية كام فعل أ

ه بـ" مصطفى اكمل"بـ ا، ومسى اب " فایدة"الزعمي الوطىن املرصى املعروف، وأصل أرسته من قری
ة خرجية ومن املصادفة أن فایدة اكمل املطرب. ىل امس املطربة املشهورة" فایدة اكمل"ىك تنادى بـ

ة  ىل شهادهتا وشتغل اآلن حمام يُهتا عند لكية احلقوق أیضا وحصلت  لت َمسِ حقوق، ود
ة من حمام   . ومزتو

راد األفكوهة التالية  ه بإ م ف ى ا اه هنا ىف  هذا املوضوع أحب أن أهن ورمغ لك ما كت
ن أكرب من سن أبيه بعامني اب املقدس، وىه أن سن  ك ىل هيورام ١٦: "من ا وأهاج الرب 

كوشيني ن جبانب ا ني والعرب ا َتحوها وسبوا لك ١٧ روح الفلسطين فصعدوا إىل هيوذا واف
ه، از أصغر ب ن إال هيوآ ه وسائه أیًضا ومل یبَق  ا ت امل مع ب  األموال املوجودة ىف ب

س  شفاء،١٨ من یوم إىل یوم وحسب  نواك١٩ وبعد هذا لكه َرضبه الرب ىف أمعائه مبرض ل
ب س ني أن أمعاءه خرجت  مرضه مفات بأمراض ردیئة، ومل یعمل   َذهاب املدة عند هنایة سن

ئه، حریقة آ ني م وم مثاىن سنني ىف  اكن٢٠ شعبه حریقة  ني وثالثني سنة  ن اثن ا
ري ور امللوك أورشلمي وذهب  س ىف ق وه ىف مدینة داود وكن ل ليه، ودف ار " (مأسوف  أخ

م ألن مجيع األولني  وم ساكن أورشلمي أخز ابنه األصغر عوًضا عنه؛١"، )٢١/ الثاين األ
، مف اؤوا مع العرب إىل احمل ن  َلهم الغزاة ا ن  ق ن هيورام م هيوذا، اكن أخز ا أخز 

ني وأر  َ اثن ني م م الثاين" (بعني سنة  ار األ كرمي أن األب قد )٢٢/ أخ ، الحظ أهيا القارئ ا
اًما مث مات وعنده ني توىل املُ اثنني وثالثني  َ مثانية  من العمر أربعون، إذ اكنت ِسنّه  م

ن وقهتا ارشة واكن معر هذا     .اثنني وأربعني أعوام، مث توىل ابنه احلمك بعده م
اب املقدس أن جلأ العلامء  ك ت الىت یعج هبا ا وقد جنم عن هذه األخطاء والتضار

ُسوغ وجود هذه رتاع نظریة  ابيون إىل ا ك هذه النظریة أنه ال بد من التفِرقة  األخطاء، ومؤدى ا
ه من ة الشلك وب ح ة املضمون بني الو من  ة األوىل جتدمه یقولون : ح س مفن الناح إنه ل

ًا ؤكدون أنه صادر عن هللا إال إبدا ة الثانية ف لاكتب، أما من الناح أن الو ِبناء  ذ. أدبيا 
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ة، وميكن أن یقع حتریف  ل ظروفه ىف الصيا اكتب، بل تتد ىل هذه النظریة ال یُلغى خشصية ا
متحيص  ىف النص، ومن مث ال بد من معلية النقد   The"من  "Inspiration" انظر مادة(وا

New Bible Dictionary " /حترر/ م١٩٧٢/ لندنJ.D.Douglas /وهو ). ٥٦٦ - ٥٦٥
اء )م١٨٨٧/ لندن( "Hook’s Church Dictionary" نفسه ما یقو رى أن األن ى  ، ا

اب املقدس قد أدْوا ما ك ة الالهو  وكتَبَة ا تية، تلقْوه من الو كام هو بدون أدىن خطإ من الناح

لغویة والعلمية  كن هذا ال ة ا ىل الناح رشق ). ٩٦٤، ٤٠٣ص (یَصُدق  وقد مسى املس
ليوث هذه النظریة ومعناها أن الو إمنا  ،"Colouring by the Medium"بـ الربیطاىن مر

اكتب كفكرة، مث ىل النىب أو الرسول أو ا ة هذه الفكرة بأسلوبه هو،  یِزنل  یقوم الوسيط بصيا
َعُهثا هذا الوسيط ال السامء، أى إن الوسيط هو  اب املقدس م ك ومن َمث فاألخطاء الىت تقع ىف ا

وب ه  مبثابة  ا ىل السائل لون ز ى یُضفى   ,D. S. Margoliouth(الرشاب ا
Mohammedanism, London,1921, p.63.( 

اء لف هللا أیضا. ومن األم الىت ساقها د ألن ت أن القََصص القرآىن اخلاص   ليث
ة وقعت فعال  ق ية أدبية ال تؤدى إلينا حوادث حق رخيية بل تعبريات ف ارا  س أخ واألمم السابقة ل
اء ختتلف تفاصيلها من سورة إىل سورة كام هو احلال ىف  د من األن هيُه إىل أن قصة النىب الوا تن

منل"و" هط"قصة موىس، الىت وردت ىف سور  وهذا . خمتلفة بعضها عن بعض" والقصص" ا
ىل فرض سؤال: "مه نصا  آخر سأ العقل اإلسالىم نفسه ف خيص هذا التكرار، وهو أنه 

لها اكن التكرار فلام ذا اكن هذا ىل األرسار الىت من أ ىل الوقوف  الف؟ ملاذا  قدرته  خ
دة ىف موطن عنه ىف راد القصة الوا لف إ لف وصفاخ القرآن ملوقف موىس   آخر؟ ملاذا اخ

ريه من السور مع أن املوقف" طه"من ربه ىف سورة  دة؟ ملاذا قال  عنه ىف  د واحلادثة وا وا
ك: "القرآن ىف سورة طه ًرا  ِإْذ رأى*  ِدیُث ُموىس وهْل أ ْسُت  ُوا ِإىن آ ِ ُاْمُك ِ ًرا فقال ِألْه  

دُ لعىل آتِيُمكْ ِمْهنا  ِ ٍس أْو أ ها نُوِدى  ُموىس* ىل النّاِر ُهًدى  ِبق لْع  *  فلّما أ ْ ِإىن أ ربك فا
لْواِد الُْمقّدِس ُطًوى  نْعلْيك ِ ْرتتُك* ِإنّك  ْ ُ ال ِإ*  فاْسِمتْع ِلام یُو  وأ ا ّ ِإّال أ  ِإنِّىن أ ا

ْكِرى  ِ ِ ة آتِيٌة أاكُد ُأْخِفهيا ِلُتْجزى ِإنّ * فاْعُبْدِىن وأِقِم الّصالة  ْسعى  ُلك نْفٍس  الّسا فال  *  ِبام 
َدى  یُصّدنّك عْهنا مْن ال یُْؤِمُن ِهبا ِميينِك *  واتّبع هواُه فَرتْ ِ  ْ قال ِىه عصاى *  ُموىس  و ما تِ

لْهيا وأُهش ِهبا فألْقاها فِإذا ِىه *   ُموىس  قال ألِْقها*   غِمنى وِىل ِفهيا مآِرُب ُأْخرى  ىل أتوكّأ 
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ْسعى ٌّة  ُنِعيُدها ِسريهتا اْألُوىل  قال *  ح ْذها وال ختْف س ْم یدك ِإىل*  ُ ك ْختُرْج بْيضاء  واْمضُ ِ ا  ج
ْريِ ُسوءٍ  ُْكْربى*  آیًة ُأْخرى  ِمْن  تِنا ا ." ..قال رب  *   ِفْرعْون ِإنُّه طغى ِإىل ِاْذهْب  *  لُِرنِیك ِمْن آ

منل"خل؟ وملاذا قال ىف سورة إ ْسُت  قال ُموىس ِإذْ "  :عن نفس احلادثة واملوقف" ا ِ ِإىن آ ِ  ِألْه
ٍس لعلُّمكْ  ًرا سآتِيُمكْ ِمْهنا ِِشهاٍب ق اءها نُوِدى أْن بُوِرك مْن ِىف * تْصطلُون  ِخبٍرب أْو آتِيُمكْ  فلّما 

ِ رب  ّ ان ا ُ الْعِززُ   ُموىس* عاِملني الْ  النّاِر و مْن حْولها وُسْب ّ وألِْق عصاك * الْحِكُمي   ِإنُّه أ ا
ًِرا وْمل یُعقْب  ُموىس فلّما رآها ْهتزت كأّهنا ى الُْمْرسلُون   ال ختْف  ان وّىل ُمْد * ِإىن ال خياُف 

لْ وأ* بّدل ُحْسنًا بْعد ُسوٍء فِإىن غُفوٌر رِحٌمي  ِإّال مْن ظمل ُمثّ  ِ ِْبك ْختُرْج بْيضاء ِمْن  ْد یدك ِىف ج
ِْسعِ  ٍت ِإىل ْريِ ُسوٍء ِىف  وملاذا قال ىف سورة  ؟ إخل ..". ِفْرعْون وقْوِمِه ِإّهنُْم اكنُوا قْوًما فاِسِقني آ

ن؟" القصص"   ".ري هذ
مه أن القرآن أورد ىف لك مرة القصة اكم حبواد. هذا ما قا د ا لف هللا، ومعىن 

او ت النصوص املتعددة فعال  ى ت وموقفها وأهنا رمغ هذا اكنت خمتلفة؟ والرد هو أن املوقف ا
كن یورد القصة ىف ذ املوقف اكم ىف لك مرة، بل اكن یورد مهنا ما  كن القرآن مل  د،  وا

ه زلها ف ى أ سق مع السياق ا كهنا ال . ی دة مرات  روى  روى اكم ىف إن احلاكیة ميكن أن 
لث، ولك ىشء من هذه  لك مرة، بل یُْذكَر مهنا هنا ىشء، وهناك ىشء آخر، وهنا ىشء 
ا  ا ال نورد مهنا ىف لك مرة إال ش ك ىل تفاصيل كثرية،  برية حتتوى  األشياء حصيح ألن احلاكیة 

ىل ذ أقول. اصا بت املرة فقط اال  بادلنا التحية لو أنىن قابلت صدیقا ىل ىف الط: وم ریق ف
ا، ودعوته إىل الغداء ىف مطعم، وإىل  ه املریضة، مث متاش وسألته عن أحوا وأحوال أرسته وب
شفى، وهناك شاهد مشادة بني  اليل ىف املس ى، مث أىت معى ألمعل بعض الت الشاى ىف مقه

د املرىض ىف الطوارئ ال وأهل أ تق س ت هذه القص... موظف  ىل من مل إخل، مث حك ة 
، مث سكّت فمل : كونوا معنا، فقلت ىف مرة إنىن قابلت صدیقا ىل ىف الشارع فسألته عن أحوا

ت صادقا ك ا آخر،  ىل الطعام، فأ صادق. أقل ش ه  . ولو قلت إنىن قابلت صدیقا ىل فعزم
، فأ صادق قلت إنىن قابلت ولو . ولو قلت إنىن قابلت صدیقا ىل فذهبنا إىل القهوة ورشبنا شا

شفى، فأ صادق شفى، واكنت . صدیقا وذهبنا إىل املس نت مع صدیقى ىف املس ولو قلت إنىن 
لطوارئ فأ صادق ال وأهل  مریض  تق س ولو قلت إنىن سألت . هناك مشادة بني موظف 

ا آخر فأ صادق ه املریضة ومل أقل ش ر ذ أنىن ىف لك . صدیقى فال الفالىن عن ب مرة أذ
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ره مهنا ىف لك من املرات األخرى رخيية . انبا من القصة ال یتعارض مع ما أذ والقصة بعُد 
الية ية أدبية خ ة ال قصة ف ق   .حق

ل شأنه عن ذى القرنني ىف . كذ خيلق د لف هللا مشلكة من المشلكة ىف قو 
كهف"سورة  ني "ا ني "، إنه  دها تغرب ىف  قول إننا لو ..."محئةبلغ مغرب الشمس و ، ف

ة اكن معىن هذا أن اآلیة تقرر أن الشمس قد غربت ىف  ق ىل أهنا قصة حق ذ هذه القصة  أ
ال أن . ني محئة رمغ أن الشمس طالعة أبدا، ومن مث ختطئ اآلیة ىن م م جعيب، إذ ميك وهذا 

دى هناك أرقب الشمس وىه السا و ت  لس أمام البحر، وأكتب أنىن بق  هتبط ىف األفق أ
وختتفى ىف عرض البحر، وأ هنا ال أكذب وال أدعى أن الشمس تغرب فعال ىف البحر، بل 

لف یقول . ود. أصف ما شاهدته عيناى مع معرفىت العلمية بأن الشمس ال تغرب ىف البحر أبدا
رشق ب ل إن الشمس طالعة أبدا، وهذا یتعارض مع قولنا إهنا غربت، إذ ىه ال تغرب وال 

لشمس الطالعة أبدا  سبة  ل ا رمغ أنه ال رشوق وال غروب  راه أعي الرشوق والغروب هام ما 
كون هناك خطأ لو قال القرآن إن الشمس قد غربت فعال . بتعبريه هو نفسه لقد اكن ميكن أن 

ه مل یقل ذ بل قال إن هذا ما رآه ذو القرنني ك مقال وىل ىف هذه املسأ . ىف العني امحلئة، 
ىل أن  ة بناء  ق ه بعبارات إجنلزيیة وفرسية مشاهبة لهذه استعملت ىف وقائع حق ت ف طویل أت

لعني ة مستعمال بعض األساليب . هذا هو ما یبدو  ق سان وقائع حق ر اإل وهل حيرم أن یذ
يا ىف الشارع أمس فشاهدت حصا هاجئا جيرى ىف  نت ماش البالغية؟ هل یتعارض قوىل إنىن 

ناىن وقلتاجت ذت ذیىل ىف أس ك: "اىه، فربىن الرعب وأ ىم بصوره " فك ، هل یتعارض 
ني إنه اكن  د الفلك لعكس ميكن أن یقول أ دث فعال؟ و رته قد  ون ما ذ البالغية هذه مع 
رى  ة أنه مل یعد  السا أمام البحر ومضت األرض ىف دوراهنا حول الشمس فاكنت الن

م الشمس ألن اجلان ه الشمس، نعم ميكن أن یقول الفلىك هذا  ا ه مل یعد یوا ى هو ف ب ا
رقب  كون حاكیته اكذبة متاما ألنه مل جيلس أمام البحر ومل  ه املاء، ومع هذا  ى ال خير م العلمى ا

ا رتا لوسه أمام البحر ا رتع حاكیة  ا، بل ا م العلمى . الشمس عند ابتعادها عن أعي إن ا
ة، كام أن ورود بعض األساليب البالغية ا ق ق ىف تضاعيف قصة مكذوبة ال جيعلها حاكیة حق ق

سمل به د. الل قصة صادقة ال یصريها قصة اكذبة رید أن  وهذه املسأ . لف هللا. وهذا ما ال 
ه أخطا رشون إلهيام املسلمني أن كتاهبم ف رشقون وامل ء ىه من املسائل الىت یتعلق هبا املس
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لمية رشون . وقد ردد د. وههيات... رخيية و رشقون وامل ى یقو املس لف هللا هذا ا
لهيم رد  ریدون مع تظاهره بأنه إمنا  ري أن . لألسف، فسمل هلم مبا  ا آخر  ریدون ش وهل مه 

ربطه ة  اىل ال وشي م خ اء واألمم السابقة هو   نقول إن ما ورد ىف القرآن من قصص األن
  لواقع أو التارخي؟ 

لام أن مرشقها هو وقت " مغرب الشمس"و كرمي هو وقت غروهبا، م ىف النص القرآىن ا
ها حول الشمس  ه، إذ األرض ىف حتر د ماكن تغرب عنده الشمس أو تطلع م طلوعها، ألنه ال یو

سمى هذا ا، ف ا فش فاء الشمس ش ب ىف اخ س ب: ىه الىت ت س ، وت  بعد غرو أو مغر
سميه ا، ف ا فش ات أخرى ىف ظهور الشمس ش لشمس أو مطلعا لها: سا ا  ن . طلو وأما ا

اهلون ما یقو القرآن عن النجوم  ت سقط ىف العني ف هتمون القرآن بأنه یتصور الشمس 
ب كو سبحون: "وا ال" ولك ىف ف  ن . م شاهد ذو القرنني غروب الشمس ىف أم مث أمل 
ني؟ وحىت لو قلنا إن محمدا هو مؤلف القرآن فهل شاهد الرسول أخرى و  سقط ىف  د أهنا ال  و

سقط فهيا؟ وإذا اكن قد شاهد أمل  ركة أو حبرية فظن أن الشمس  یوما غروب الشمس عند 
ىل مقم اجلبال فعرف أن الشمس ال  ة و و ن املف شاهد غروب الشمس أیضا ىف البادیة واألم

ل هذا التعبريسقط ىف العيون؟ كرث ىف النصوص األدبية تعبريات م وقد درست هذا .  و
ة: "املوضوع ىف دراسة طوی ىف كتاىب امغة وشهبات خصومه الفار ، "حقائق اإلسالم ا

ستعامل ىل هذا  بية  شهدت بنصوص شعریة ونرثیة أج وهذا لكه یعطينا فكرة عن . واس
  .املنطق ىف اهتاماهتم ساخف خصوم القرآن وختلهيم عن العقل و 

لك الىت خيلقها د اعنا أنه یقدم لها احلل السلمي . ومن املش لف هللا أیضا مث حياول إق
ها إليه هؤالء  هتمة الىت یو ني أنه ورط القرآن ىف ا رشن ىف  رشقني وامل ى خيرس املس ا

ىل قو تعاىل ىف آخر سورة  كرمي وحصابته " حالف"املرتبصون األغبياء ما عقب به  لنىب ا وصفا 
غون : "النبالء رامه ُركعا ُجسدا ی هنم  كفار رحامُء ب ىل ا ن معه أَِشّداُء  محمد رسول  هللا وا

ر السجود. فضال من هللا ورضوا مه ىف وجوههم من أ لهم ىف . ِس َلُهم ىف التوراة وم ذ َم
ٍ أخرج َشْطأَه فآزره فاستغ ىل ُسوقه یعجب الزراَع ليغيظ هبم اإلجنيل كزرع لظ فاستوى 

كفار لكهتم هذه اآلیة: "قال..." ا ىل ش ن ومن  كرمية  لينا أن نضع بني یدى الرجعيني و اجلامد ا
ا إىل مصادرها األوىل أو  هياته وأم ش رد بعض  كرمي اكن  ة إىل أن القرآن ا شري ىف رصا الىت 
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ر بأسلوب التوراة واإلجنيل ىف ذ أن ". إىل التوراة واإلجنيل كرمي تأ ه أن القرآن ا مه یفهم م
كرمي ابة والنىب ا لص س كذ بل لك ما صنعه القرآن هو أنه قال إن . وصفه  كن األمر ل

ابته وأن وصفهم فهيام هو كذا وكذا ليه السالم وبص رشا به  رب من . التوراة واإلجنيل قد  فهذا 
تعمل بعض تعبريات التوراة واإلجنيل فعال فإن ذ ال ولو افرتضنا . القرآن أن القرآن قد اس

ه التوراة  ذت م ى أ غى أن یقول إن املصدر ا لف هللا املسوغ لقول ما قال، بل اكن ی یعطى 
د، وهو الو الساموى، ومن مث فال استعارة وال حيزنون ه القرآن وا ذ م . واإلجنيل وأ

س رشطا أن  ملناسبة ل اب املقدس ىشء، و ك اب املقدس ألن ا ك هيني ىف ا ش ن ال جند هذ
هبم ك لعبث  اب  ك ىل أن القرآن اهتم أهل ا الوة  إن الرتمجة . والتوراة واإلجنيل ىشء آخر، 

سبة إىل عبارة  ل لهم ىف التوراة"اإلجنلزيیة األمحدیة املوسعة،  شري إىل ما ورد ىف "ذ م  ،
ة"ثالثني من سفر اإلحصاح الثالث وال  َِل فَاَراَن، َوأََىت ِمْن ) أى الرب(َوتَْألَأل ": "التث ِمْن َج

رمجهتم اإلجنلزيیة لهذه العبارة تعىن "ِربَْواِت الُْقْدِس  وأىت ومعه عرشة آالف "... ، وإن اكنت 
س اىب". قد ك ستطيع أن حنمك بأال ص بني النص القرآىن والنص ا اطفة  ة  املثل وأما . وبلم

اء ىف إجنيل مىت ىف اإلحصاح الثالث عرش  شري نفس  الرتمجة إىل ما  لنىب وحصابته ف اإلجنيىل 
ىس َرَع، : "ىل لسان  ََىل الطرِیِق، ٤ُهَوَذا الزارُِع قَْد َخَرَج ِلَزيْ َْزَرُع َسقَطَ بَْعٌض  َوِفميَا ُهَو 

اَءِت الطُيوُر َوأََلكَْتهُ  َ َبََت َوَسقَطَ آخَ ٥. فَ ُْربٌَة كَثَِريةٌ، فَ  ُ َ َُكْن  ُْث لَْم  ِكِن الُْمْحِجَرِة، َح ََىل اَألَم ُر 
ُق أَْرٍض  ُ ُمعْ َ َُكْن  اًال ِإْذ لَْم  ُ أَْصٌل َجف ٦. َ َ َُكْن  َق، َوِإْذ لَْم  َرتَ ْ قَِت الشْمُس ا ِكْن لَما أَْرشَ . َو

ََىل الشْوِك، فَطَ ٧ َقَهُ َوَسقَطَ آَخُر  ََىل اَألْرِض الَْجيَدِة فَأَْعَطى ٨. لََع الشْوُك َوَخ َوَسقَطَ آَخُر 
ًَة َوآَخُر ِستَني َوآَخُر ثََالثِنيَ  ن عن ". ثََمًرا، بَْعٌض ِم د وهنا أیضا جند أن النصني خمتلفان وال یت

سبة إىل عبارة. ذات املوضوع ال رمجته الفرسية ف كرمحزة ىف  لهم ىف التوراة "أما أبو  " ذ م
ا الالهوىت ُمث نََظْرُت َوِإَذا ١: "شري إىل امجل األوىل من اإلحصاح الرابع عرش من رؤ یوح

ََىل   ً ُو ٌَة َوأَْربََعٌة َوأَْربَُعوَن أَلْفًا، لَهُُم اْمسُ أَِبيِه َمْك َِل ِصهْيَْوَن، َوَمَعُه ِم ََىل َج َخُروٌف َواِقٌف 
َاهِ  ك خبالف النص التاىل من إجنيل مىت ".  هِمْ ِج م مض ، )اإلحصاح الثالث عرش(وهذا 

ى یومئ محزة إليه بوصفه  لهم ىف اإلجنيل"ا ًَال آَخَر قَائِالً ٣١": "م ُْشِبُه َملَُكوُت «: قَدَم لَهُْم َم

 ِ ِ َْساٌن َوَزَرَعهَا ِىف َحْق َذَها ِإ َ َة َخْرَدل أَ ورِ ٣٢، السَماَواِت َح ِ الُْزبُ يع ِكْن َمَىت . َوِىه أَْصغَُر َمجِ َو
ى أَْكَربُ الُْبُقوِل، َوتَِصُري َجشََرًة، َحىت ِإن ُطُيوَر السَماِء تَْأِىت َوتَتَآَوى ِىف أَغَْصاِهنَا فهو " »نََمْت فَهِ
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: َوقَالَ ٢٦: ")اإلحصاح الرابع(وم النص التاىل من إجنيل مرقس . قریب من التعبري القرآىن
ََىل اَألْرِض، : هكََذا َملَُكوُت هللاِ « ً یُلِْقى الِْبَذاَر  َْسا َویَنَاُم َویَُقوُم لَْيًال َوَهنَاًرا، َوالِْبَذاُر ٢٧كَأَن ِإ

َ . َألن اَألْرَض ِمْن َذاِهتَا تَْأِىت ِبثََمرٍ ٢٨یَْطلُُع َویَْنُمو، َوُهَو َال یَْعَملُ كَْيَف،  ًُال، ُمث أَوًال ن ْ ، ُمث ُس ً بَا
ُلِ  ْ ا َمآلَن ِىف الس ً   ". قَْم

اب املقدس ىشء، والتوراة واإلجنيل ىشء آخر ك ر من أن ا ىل ذ : ومرة أخرى لنكن 
رشى لتارخي بىن إرسائيل  سجيل  اب املقدس فهو  ك زال من السامء، أما ا التوراة واإلجنيل 

اهئم، وإن اكن یبدأ من أول لزمه وال یفارقه، وبطبيعة احلال وأن ى إىل ذ التارخي ف هت  اخللق لي
ى رشى ال خيلو من بعض نصوص الو اإلله اء  فإن هذا العمل ال ني یورد أقوال أولئك األن  

للها أشياء من ت النصوص اإللهية ت  .ف
*   *   *  

د األقىص واإلرساء وا. ونصل إىل د ففى تقرر . ملعراجیوسف زیدان ومزامعه حول املس
ن:  یوسف زیدان- رافضون لإلرساء واملعراج"بعنوان  رتاع وال أساس لها  ىف موقع " ا

ك عند زیدان ىف هذه : " نقرأ هذه السطور٢٠١٨ نومفرب ٢٨بتارخي " املوجز" شك ووصل ال
ريى رمض الىم  دیثه مع اإل ر اجلدل ىف  د األقىص أیًضا ح أ مج احلادثة عند املس ان برب

اة "ممكن" ىل ق سمرب " CBC"، املذاع  لتفسري الشائع ىف سورة ٢٠١٥ىف د ، بعد رفضه 
ور ىف السورة ال "اإلرساء" د ا د األقىص ىف القدس، مشًريا إىل أن املس شري إىل املس ، بأهنا 

ى نعرفه د األقىص ا ملس  .القة  
ىل ورر املفكر اإلسالىم ذ بأن الرسول ح ادر إىل الطائف، و  الحقه قوم قرش 

دان دان معروفان آنذاك، وهام قرب : الطریق اكن هناك مس األدىن واألقىص، وهذان املس
ا كن موجوًدا یو  .الطائف، وأن األقىص ىف القدس مل 

اء"وأضاف أن  ن  مل من أ بت ىف القرآن، وكن املعراج ال أ زلت . اإلرساء  وعندما 
هنا أو هبا " رساءاإل"سورة  كن موجوًدا ح ة، والصالة فُرَِضت ىف املدینة، واألقىص مل  اكنت مك

سمى هنا القدس  د، واكنت ح ربانية معناها "إلياه: "مسا ت املقدس"، وىه لكمة  ، وأن "ب
ن مروان ية قام هبا عبد امل  د األقىص ميثل لعبة سياس   ".املس
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الىم معرو أ  رصح زیدان أنه ال وجود ملعجزة ٢٠١٥دیب ىف نومفرب وىف لقاء أیًضا مع اإل
كون  س القامئ ىف فلسطني اآلن، وال ميكن أن  د األقىص ل اإلرساء واملعراج، معتربا أن املس
هيود إىل  لام اجته ا لتني، مضيفًا أن سيد محمد اجته ح فرضت الصالة م د الق س أ ، ول كذ

زلت ه ليرثب، حىت  ك ىف السامء فلنولينك ق : " اآلیةالشامل، ىف ن رى تقلب و قد 
كعبة"رضاها   ".، ليتحول من الشامل إىل اجلنوب وأصبحت الصالة جتاه ا

س هو األقىص: یوسف زیدان"وحتت عنوان  د املوجود ىف فلسطني ل رشت " املس
ا س ( أماىن أبو الن سمرب ٣امخل اكتب والرو: "تقررا هذا نصه) ٢٠١٥ د اىئ یوسف زیدان قال ا

ى "إن  ة ا ی د األقىص ذو القدسية ا س هو املس د املوجود ىف مدینة القدس احملت ل املس
ى أرسى الرسول إليه كرمي وا د قو" ُذِكر ىف القرآن ا مج . ىل  ر الل لقائه ىف  وأضاف 

اة " ممكن" ىل ق د األقىص ا" ىس ىب ىس"املذاع  س أن املس ر ىف املرصیة امخل ى ذ قى ا حلق
كن موجوًدا من  د ىف فلسطني مل  د املتوا ىل طریق الطائف، وكن املس د  القرآن یو

ن مروان ىف العرص األموى حس " األساس ىف عهد الرسول محمد، وأن من بناه هو عبد امل 

  .قال
اليا هو ما حيدث : "وأكد زیدان أن احلرب مع إرسائيل حول القدس ال معىن لها، قائال

اىت هذه إذا قُدم  ا لعدول عن ق ن به، ومستعد  القة  د  رصع سياىس حول أرض، وال یو
د األقىص ال ". ىل دليل واحض خيالف ما قلته ىف هذا الشأن وأوحض زیدان أن ما قا حول املس

الل فلسطني، مضيفًا ط: "یعىن أن إرسائيل لها احلق ىف اح ىل  ل، وىه إرسائيل مت بناؤها 
رر وجود حكومات عسكریة ىف املنطقة لكها   ". دو، وعبارة عن جممتع عسكرى 

اح  س عبد الف لرئ دة نصاحئ  ه  ه النصاحئ إال أنه و لرمغ أنه ال حيب توج وقال إنه 
دة أشهر، مضيفًا ذ  الل لقائه به م ىس  لرمغ : "الس ة البالد فقط، و ل مصل نصحته من أ

ابة صدر، واكن أفضل من نصحهتممن أنىن أنتقد بع ر ل ما قلته  رى ". ض الترصفات إال أنه تق
نتفاخ  دكتور زیدان؟  س ذاته و" تنصح"ما لك هذا  قد"الرئ ل"بعض ترصفاته، فـ" ت " یتق

ابة صدر"نصاحئك وانتقاداتك بـ ا مقداما "ر نا جشا حصا أم ى جعل ىف أمة محمد  ، ا ؟ امحلد 
ا مال یباىل  فو   !لعواقب وم
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ركة هللا نبدأ حتليل ما قال. فهذا ما نُِقل لنا عن زیدان ىل  ىل . و وأول سؤال یفد 
هن هو د فهيام؟ : ا س ن، ىف الطائف؟ مفن اكن  د د، فضال عن مس هل اكن هناك حقا مس
د: وال نقول كن هناك مس ة ىف مكة، ومل   ىف مكة مفن بناهام؟ لقد اكن املسلمون یصلون خف

لقت أبواهبا  لطائف، ت املدینة الىت أ دان اثنان  كون هناك مس ف  ت احلرام، فك ري الب
ارة ىف  حل لامهنا وسفهاؤها  ني زارها أمال ىف أن یؤمن به أهلها، وطارده  ه النىب  وقلوهبا ىف و

ال؟ فلامذا  ف م هتام ثق ستان ابىن ربيعة؟ هل ب ع الشوارع حىت أجلأوه إىل  مل تؤمن مبحمد الر
ني غزاها الرسول واملسلمون بعد ذ  د فهيا؟ بل إهنا  س د أو  ىن املسا د ما دامت ت السا
لياىل، وذ من شدة  ح هلم أبواهبا إال بعد عرشات ا ح مكة مل تف هتوا من ف ني ا سنوات 

د ن التوح ىل د هيا  ا وتأ هتا وأصنا ه الطائف قد مت بناؤه الواقع أن أول مس. متسكها بوثن د عرف
م ه أصنا صوبة ف ى اكنت م ح مكة، وأمر الرسول أن حيتل نفس املوضع ا حها عقب ف . بعد ف

ن أىب العاص أّن  ن  د "ففى احلدیث عن ع ليه وسمل أمره أن جيعل مس النىب صىل هللا 
ث اكن طواغيهتم ن املعجزة ىف األمر حبيث مينت هللا". الطائف ح ىل عبده محمد بأنه مث أ انه   سب

كة حول  ن الَربَ لومرتات فقط؟ وأ ك أُْرسَِى به إىل هناك وبني الطائف ومكة بضع عرشات من ا
د األقىص؟  رك حول املس رب املوىل بأنه  لطائف ىف ذ الوقت حس أ   أى موضع 

ى . ئفكام أن زیدان یفرس اإلرساء بأنه الر الىت قام هبا النىب إىل الطا أى أنه هو ا
سند هللا مرساه إىل ذاته العلية؟ وملاذا مل یقل ف  سان، فك لر كام یقوم هبا أى إ إن : قام 

كن  ليل ومل  عبده رسى من مكة إىل الطائف؟ وهذا لو اكنت ر الرسول إىل الطائف رس 

كفار أن یذهب الرسول إىل الطائف و  ، وهو أمر هنار؟ كذ ِلَم استغرب ا لي یعود ىف نفس ا
ل قليل؟ ويف فات  يلومرتا  كام أحملنا ق هنا حنو مثانني  قة، إذ املسافة بني مكة وب ممكن إذا رب 
شهدوا أنه فعال  ىل أهل الطائف ل ام هبذه الر بأن حييلهم  لق مه  الرسول أن یؤكد صدق 

كون قد فاته هذا احل هتم؟ هل ميكن أن  ت زار مدی ن اآل ه املاء؟ وأ ى ال خير م ل السهل ا
ر هناك سوى ق األدب والشتامئ واملطاردة من  ني مل  ىل  ها ىف الطائف  الىت أراه هللا إ

ارة؟  حل   السفهاء ىف الشوارع والقذف 
دم لفظ  ست ىس أن القرآن  غى أن ن د"وال ی مبعىن ماكن السجود، فهو امس " املس

كن صلوات املسلمنيماكن ىف معظم األ ه الصلوات حىت لو مل  ى تؤدى ف ان أو املاكن ا . ح
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كهف"وهذا موجود ىف اآلیة التاسعة من سورة اإلرساء، وىف سورة  ، "اجلن"، وىف سورة "ا
د"األعراف"وىف سورة  د مكسا كون هناك مسا ل أن  زلت ق ة  وىف ضوء . ، ولكها سور مك

ليه هيود والنصارى: " وسملهذا نفهم قو صىل هللا  د. لعن هللا ا اهئم مسا ور أن ، إذ "اختذوا ق
د الىت نعرفها ست ىه املسا د ىف احلدیث ل ملثل ال ميكن أن یفهم قو . من الواحض أن املسا و

ليه وسمل دا: "صىل هللا  ، " ُجِعلَْت ىل األرض مس د ىن مكسا د م ىل أن املقصود مس
ك لمسمل السجود، أى فاألرض ال ميكن أن  دا هبذا املعىن، وإمنا املقصود أنه یصح  ون لكها مس

ىل األرض ىف أى ماكن ليه الصالة والسالم. الصالة،  ساِء قَْعُر : "وم قو  ِد ال ُري مسا
ن  د الطائف كام ". بيوِهتِ ال إىل مس د أن أ من املسلمني قد شد الر وفوق ذ هل مسع أ

دَ : "كرمي ىف قووىص الرسول ا اُل إال إىل ثالثِة مسا َُشد الر ِد : ال  ِد احلَراِم، ومس املس
ِد األقىص ليه وسمل، ومس لصيغة التالية"الرسوِل صىل ُهللا  إنام : "؟ وهناك روایة لهذا احلدیث 

دَ  ُ إىل ثالثِة مسا ِد إیلياءَ : الر ِد املدینِة، ومس ِد احلراِم، ومس ومن الواحض أن ". مس
ت املقدس د إیلياء، أى ب د األقىص هو مس   . املس

ت الىت تىل آیة اإلرساء من  ى ال یصح إغفا أن اآل ومما  داللته القویة ومغزاه ا
ة " اإلرساء"سورة  اق ة إفسادمه ىف األرض  اق دث عن بىن إرسائيل وحتذرمه وهتددمه بأن  تت

لون  لهيم ىف اإلفساد الثاىن عبادا  ید رسل  ، وأن هللا سوف  د"وبي لوه ىف " املس كام د
د . رة األوىلامل نيا بني املس ت بني اإلرساء وبىن إرسائيل، ويف ربطت  يف ربطت اآل فانظر 

ىل  هتم  ى سوف ید عباد هللا املرسلون لتأدیب بىن إرسائيل ومعاق د ا األقىص واملس
  . عصياهنم ومتردمه وفسادمه

ورة من أول سورة  ت املذ ِ ": "اإلرساء"تقول اآل اَن ا َ ى ِبَعْبِدِه لَْيال ِمَن ُسْب ى أَْرسَ
تِنَا ِإنه ُهَو السِميُع الْبَِصُري  َ ُ ِلُرنِیَُه ِمْن َآ َ َرْكنَا َحْو َ ى  ِ ِد اَألقَْىص ا ِ ِد الَْحَراِم ِإَىل الَْمْس ِ * الَْمْس

ائِيَل أَال تَت  َاَب َوَجَعلْنَاُه ُهًدى ِلبَِىن ِإْرسَ ِْك َا ُموَىس ا ْ َ ُذوا ِمْن ُدوِىن َوَآت لْنَا َمَع * َوِكيال  ِ ُذریَة َمْن َمحَ
َاِب لَُتْفِسُدن ِىف األْرِض َمرتَْنيِ * نُوحٍ ِإنُه َاكَن َعْبًدا َشُكوًرا  ِْك َوقََضْينَا ِإَىل بَِىن إْرسائِيَل ِىف ا

ُلُوا كَِبًريا  َ * َولَتَْعلُن  ُْد ُأوالُمهَا ب اَء َو َ الَل فَِإَذا  ِ اُسوا  َ َلَْيُمكْ ِعبَاًدا لَنَا ُأوِىل بَْأٍس َشِدیٍد فَ َعثْنَا 

ًْدا َمْفُعوال  ِر َوَاكَن َو َ ُمكْ أَْكَرثَ نَِفًريا * ا ُمكْ ِبأَْمَواٍل َوبَنَِني َوَجَعلْنَ َ ْم َوأَْمَدْد َلَْهيِ ْكَرَة  َُمكُ ا  َ * ُمث َرَدْد
ُْمتْ أَْحسَ  لُوا ِإْن أَْحَس ُ َُسوُءوا ُوُجوَهُمكْ َوِليَْد ُْد األِخَرِة ِل اَء َو َ ُْمتْ ألنُْفِسُمكْ َوِإْن أََسْأُمتْ فَلَهَا فَِإَذا 
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ًريا  ِ َلَْوا تَْت لُوُه أَوَل َمرٍة َوِلُيتَُربوا َما  َ َ َد َ َد  ِ ُدْ * الَْمْس ُْدُمتْ  ُمكْ َوِإْن  َْرَمحَ َ َوَجَعلْنَا َعَىس َرُمكْ أَْن 

َن َحِصًريا ِلَْاكِفِر َمن  َ َ."  
ت املقدس ال عن  ادیث اإلرساء واملعراج، ولكها تتلكم عن ب ل ذ لكه أ مث إن هناك ق
هيا  ارك أبدا وال اكنت إ ىل أهنا ماكن م ىشء یدل  ادیث  رها األ الطائف، ت املدینة الىت مل تذ

ك. ر اإلرساء مطلقا ذ وقت مث لو مل  دها ماكن وماكنة ىف اإلسالم م ت املقدس ومس ن لب
ت حتویل الق ىف  زلت آ كر فمل اكن الرسول واملسلمون یتجهون إليه ىف صالهتم حىت  د م
نيا ویقعدوها  وا فال یقميوا ا سك كعبة؟ وهل اكن أهل الطائف ل ت املقدس إىل ا املدینة من ب

فاخرن رمغ تأخر  م م هتم، وأن املعراج قد انطلق بعد إسال ه بأن اإلرساء اكن إىل مدی دخوهلم ف
د ىل ذ املس ى اكن قامئا فهيا؟ وهل اكنوا ليفوهتم أن یطلقوا  د ا د اإلرساء : "من املس مس

تحها، أن " واملعراج ارص فهيا الطائف واف ة غزوته الىت  ال؟ بل هل اكن النىب ليفوته، سا م
اء ال إنه قد  ة ویصّريها ُمْسِلَمًة یقول م لصها من أیدى املرشكني ویطهرها من رجس الوث  لي

شري إىل هذا املوضع أو ذاك  ته هناك و ر ىل األقل ذ سرتجع  ه، أو أن  َ اه وَمْعَر بوصفها َمْرسَ
ال قائال زلُت عن ظهره، وهنا صليُت، وهنا ُعِرَج ىب إىل الساموات العال؟ : م هنا وقف الرباق و

سارعون بل إن لي من تلقاء نفسه بل اكنوا  داث ت ا ر أ ابة ما اكنوا ليرتوه حىت یتذ  الص
ادهتم ىف سؤا عن لك صغرية وبرية  ىل  داث من تلقاء أنفسهم  سألونه عن تفاصيل ت األ ف

كون ىل سنن ا ة  ت اخلار لو واآل ناه صىل هللا . مما یتصل  ليه مث لو اكن األمر كذ أللف

ت املقدس هنا بدال من ب ه وب كعبة ب ال ا ا ه إىل الطائف  ني اكن یصىل ىف مكة، یت . وسمل، 
ت املقدس  ري بعيد، من ب زمن  ، بعد وصو إىل املدینة  كذ ماذا نفعل خبرب حتویل الق

دها  كعبة و دها إىل ا هيام معا ىف مكة(و ىل حت) بعدما اكن یصىل إ هيود  رتاض ا ویلها من وا
رتاض  ا؟ وهذا  ّة الىت ال متثل هلم  ش ِ كعبة، ت البَ ى یقدسونه، إىل ا ت املقدس، ا ب

ْلَهتم الىت : سيقول السفهاء من الناس: "ىف قو تعاىل" البقرة"موجود ىف سورة  ما َوّالمه عن ِق
لهيا؟ م مهتافت ال رأس  وال مفاذا نفعل ىف هذا لكه؟ إن ما یقو زیدان إمنا ...". اكنوا  هو 

طق أو عقل أو حتليل نفىس . ذیل ة أو م رخي أو جغراف االة بعمل أو  وقد أطلقه ىف الهواء دون م
عى ىل أن . أو اج ه أنه قادر  دیدا مهتاو ظنا م ه  شئ بدال م زعزع الثابت وی لقد أراد أن 
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اقال ما راخسا موزو  اجيعل من هتاویه وهلهلته  طق ة إرسائيل . وكن ههيات.  م وإن مسار
بري، ومؤرش خطري و مغزى  مه  فاء به و ح ب و   .إىل الرتح

ت  ى جعل اإلرساء واملعراج إىل وِمْن ب ىل الفریق ا وا  سك مث هل اكن املسلمون ل
ب(املقدس  نا وميينا لقد اكن هذا من شأنه أن خيلق ) ىل الرتت لنا فریقني بدال من الطائف؟ یق

الف : بني العلامء واملتعاملني هنم  شب ب ت املقدس، ولقد اكن حر أن ی فریق الطائف، وفریق ب
ب  ك ن أو أكرث، ولَُصنفَت ا ه رأ وخصام حول هذا املوضوع، شأنه شأن أى موضوع آخر ف

رش بل رمبا تقاتلوا جراء هذا اخلالف يف سكت . وُعِقَدت املناظرات وهاج ال ت مث  هيود ب
ى یتصور زیدان  ر التارخيى األبلق ا ىل األقل فمل یفضحوا هذا الزیف والزتو املقدس ونصاراها 

ن جبدهتا ل : أنه ا ى ال ید م زیدان الساذج ا ه وهاتك عوراته؟ أما ما یُْفهَم من  ا اكشف خ
ل ت احلا متعات ىف م ىل إنه ت . عقل قطة فهو خيالف املعهود من سنن ا سيط خمل، ویدل 

كونوا . أن ما یقو فریة غشمية ِح وانتقل إىل سلطان املسلمني، ومل  ت املقدس قد فُ لقد اكن ب
ليه ه ووضع اليد  سویغ ف ة إىل    . حبا

ة املدینة  ح أما دعواه بأن النىب واملسلمني ىف مكة اكنوا یتجهون ىف صالهتم إىل الشامل 
ت املقدس مفن  ة ب ح م العجيب؟ وماذا اكن ىف املدینة مما ميكن أن ال  اء هبذا ا رى  ن   أ

ت من  س فهيا ب ادیة متاما، فل جيعلها ق املسلمني آنذاك ىف صالهتم؟ لقد اكنت یرثب مدینة 
ال نىب ني لك . بيوت هللا الشهرية وال ظهر فهيا ق قة الىت تفقأ  يف ميكن أن نغفل عن احلق مث 

ر  زالون یصلّون إىل الشامل ول ماك ب الهجرة اكنوا ال  والىت تقول إن املسلمني ىف املدینة عق
ميموا وجوههم هنا . كام اكنوا یصنعون ىف مكة غى أال  لهتم ىف مكة لقد اكن ی فلو اكن یرثب ىه ق

ون عند الق ذاهتا سك ؟ . أو هناك ما داموا  س كذ   أل
ار لقاء اليرثبيني ینا أخ لرسول عقب احلج ىف السنة الثانية عرشة من البعثة، مث إن   

وا بدعوته ویصريوا مسلمني، وال  انبه ویؤم قفوا إىل  هيم ف ه أن هياجر إ ى َرَجْوه ف لقاء ا وهو ا
هتم بوصفها ق الصالة ىف اإلسالم م عن یرثب مدی ولو اكنت ىه الق كام هيرف . وجود ألى 

غى  ىك حيثوه من زیدان لقد اكن ی د  افزا بل احلافز الوح قة  ذ أهل یرثب من هذه احلق أن یت
ىل ت الهجرة قائلني  ش جبوار ق دینك دون : ال  ا ىك تع ىء إىل مدین هيا جعل 

كام   . مسافات تفصل ب
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دا یقال  ى تصادف أن : بل إن ىف املدینة مس د ا ونه املس لتني جراء  د الق مس

ه من ز  ليه السالم ف كعبة واملسلمون یصلون الظهر وراء الرسول  ت حتویل الق إىل ا لت آ
هتم الفریضة إىل  ستدارة أثناء تأد لهجرة، مفا اكن مهنم سوى  شهر رجب ىف السنة الثانية 
ة اجلنوب ح ة الشامل، والشطر اآلخر  ح كعبة، فاكن شطر صالهتم  . اجلنوب مميمني شطر ا

رتاقه أبدا حىت لو وا ا جبدار من فوالذ ال ميكن ا رة زیدان اصطدم اولنا مسا حض أننا لكام 
ىل األرض ات اجللي اخلطرية ذات الشأن . انطبقت السامء  اول هذه املوضو راه ی ورمغ هذا 

ص قليل القمية ىل حنو رخ   .  العظمي 
تو"وىف موقع . اج أیضاىل أن أمر زیدان ال یقف عند اإلرساء، فهو ینكر املعر  بتارخي " ف

سمرب ١٥ ة ومهية : یوسف زیدان یفرس ترصحياته" نقرأ حتت عنوان ٢٠١٧ د املعراج فكرة دی
دة ست من العق العلامء املسلمون أخطأوا ىف تفسري سورة . الو أغىن اإلسالم عن العروج. ول

روجي الومه"النجم" ب ىف  اكتب والرواىئ یوسف زیدان الرد قرر ا: "ما یىل" ، والفن واألدب س
اكره ملعراج الرسول محمد صىل  ىل امحل الىت قامت ضده بعد ترصحياته الناریة الىت دارت حول إ
قة املعراج بعد  د األقىص، فأصدر مساء أمس بيانه الثاىن حول حق ليه وسمل وماكن املس هللا 

لن ىف وقت سابق أنه سيصدر  تالية٧أن قد أ ت م   . حول ت الترصحيات بيا
سان : قال زیدان ربط بني اإل القة  ن هو  ، والعامل الالمرىئ "األرىض، احملدود"إن ا

ة والنحل العقائدیة "الساموى، املطلق" ن واملذاهب الروح الف األد ىل الرمغ من تعدد واخ ، و
لث هلام دتني، ال  دى قا ىل إ زول الساموى لألرىض وإما : إال أهنا مجيًعا تقمي هذه العالقة  فإما 

ن الطریقني ألنه إذا . عروج األرىض إىل السامء امعا بني هذ نة  ومن العسري أن جند أصل ا
ة  ا لو أو هببوط املعبود نفسه إىل العامل األرىض فال معىن عندئٍذ وال  تزنل الساموى 

دة أو ت من النو . لمعارج لعكس إن اكنت هذه العق ىل املفارقة املطلقة بني الوجود و ع القامئ 
سندنتاىل"الساموى  ساىن فهنا تأىت رضورة " املتعاىل، الرتا لام هو احلال ىف " املعراج"والوجود اإل م

ىن القدمي  لفظ اليو لهيا النفس "الغنوص"العقائد املسامة  ، أى املعرفة املبارشة الىت حتصل 
ضا لر سانية إذا ارتقت  ىلاإل ى األ لّقت ىف العامل اإلله ة، و ت . ت الروح ومن هذه ا

ة : واملذاهب الغنوصية ة اكلزرادش ت الرشق ثاغوریة املتأخرة، والعدید من ا الهرمسية، والف
ت الهند العتيقة ا مبا ال حرص  . الفارسية القدمية، وبعض د را ت واملذاهب حيفل  وهذه ا
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لام هو احلال ىف قصة من صور امل ىل ىف حلظاٍت معينة م رتقاء الرو إىل العامل األ عراج و
وخ"معراج  عند الهرمسيني، وقصة " بلنياس"عند الغنوصيني، وقصة معراج أبولونيوس " أخ
راف"معراج  و اىن " أر ن الرو اك ني، وقصة معراج " رسوش"بصحبة ا ا"عند الزرادشت " أرج

ن الر  اك اىن بصحبة ا ري ذ من املعارج" إندرا"و   .عند الهنود القدماء و
راها ثالثة ت الىت نؤمن هبا، و دة "هيودیة، مسيحية، إسالم: "أما ىف ا ، وأراها وا

دة األساسية ىه الزنول  لغات، فالقا ة وا الف األزم ليات حبسب اخ اجلوهر خمتلفة الصيغ والت
ىن، والو ى، والتزنیل الر اىن هواإلله روح قدوشمي، روح : " الهابط من السامء بوسيط رو

ربیل دث بزنول الرب ". القدوس، روح الُقُدس،  لمعراج ألن املطلوب  لتاىل فال معىن  و
سان  ليص اإل لب فُسمى إرسائيل، أو لت ى  لعراك مع یعقوب ا ن نون، أو  لحرب مع هيوشع 

ربیلمن اخلطيئة األوىل، أو إلیصال الو ا رب    .لقرآىن 
ىل املعراج امسها  والسورة الىت یعتربها بعُض مفرسى القرآن املتأخرن نصا قرآنيا یدل 

س  زل ود "، وفهيا یقول النص القرآىن إن "النجم"وإمنا " املعراج"ل ربیل، أو ذا اِملرة  هللا، أو 
ف یصح ما اعتقده بع". وتدىل ض املسلمني من أن السورة والتدّىل هو الهبوط ال الصعود، فك

ى الشعوب املسلمة ذات  شار هذه الفكرة الومهية، خصوصا  ري أن ان دث عن معراج؟  تت

ة األدبية الىت صاغت  شيط الزن ة والعقائد الهندیة، أدى إىل ازدهار اخليال وت ة الزرادش اخللف
ل  مة، ر الط"املعراج النبوى املظنون ىف نصوص شعریة م ات الفن "ريمعراج  ، وىف لو

مس املمننات ست أصوال عقائدیة. الفارىس املعروف  ية وأدبية، ول ات ف   ".كن هذه إبدا
ىل ما قال رب : هذا ما قا زیدان، واآلن نعقب  ألرض ال یمت إال  فأما أن اتصال السامء 

د ن أىت به: اجتاه وا زوال أو صعودا فال أدرى من أ وىن یقول هبذا ویعرفه هل هناك قانون . إما 
ات  َ ل هذا القانون، وإمنا هو من بُ د م لطبع ال یو ده دون الناس أمجعني؟  یوسف زیدان و

اب املقدس أفمل یقرأ ىف سفر . أوهامه ك شهد  س وخ، وهو السابع " التكون"وما دام  عن أخ
ث  سل ش اش )١٤هيوذا (من آدم من  عنه مؤلف ، وكتب )٢٣: ٥تك ( سنة ٣٦٥، و

ور ذه: "السفر املذ د ألن هللا أ وخ مع هللا ومل یو سار مع "وعبارة ). ٢٤: ٥تك " (سار أخ
اشها ىف رشكة وثيقة مع هللا، واملفهوم من عبارة " هللا اة مكرسة  ىل ح د ألن هللا "تدل  مل یو

ذه ره اكتب الرسا إىل العربانيني" أ وخ: "أهنا تعىن ما ذ رى املوت، ومل إلميان نقل أخ ىك ال   
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د ألن هللا نق اء ىف مادته املوجودة ىف ) ٥: ١١عب " (یو ابية"كام  ك رة املعارف ا ؟ "دا
ره وصعوده إىل السامء ىف العهد القدمي وخ قد ورد ذ ملناسبة فأخ فصعوده إذن هو اعتقاد لك . و
ريمه من أتباع األن  اب املقدس من نصارى وهيود و ك س اعتقادا من یؤمن  اء السابقني، ول

صعود  أمل یقرأ عن. هو اعتقاد كتاىب ىف األصل: ىل األقل. یوسف زیدان. غنوصيا كام قال د
شهاده وعودته إىل احلياة؟ أمل یقرأ صعود السيد املسيح ىف ظروف  ِإَشْعيَاء إىل الساموات بعد اس

ل هذا ا ق زلت . مشاهبة؟ ولك مهنم اكن ن ل أن یصعد أى أن النبوة  ليه أوال ومارسها طویال ق
شهد . إىل السامء ني اس ىل عكس ما قا زیدان  كرمي، تدل  رى القارئ ا وخ، كام  فقصة أخ

وخ قد  سفا، إذ اكن أخ سف لك دعواه  ليه الو"هبا، وت ل " زل  ا ق صعوده "أوال وصار ن
  "!إىل السامء

ليه ال زل  ا، أى  ملثل اكن إیليا ن دث أن أصعده هللا ىف العاصفة إىل و ، مث  و
وب ىف اإلحصاح الثاىن من سفر  ذ كام هو مك َُرى من یوم ": امللوك الثاىن"السامء فمل یعد 

"١ َ لْ ِ َشَع َذَهبَا ِمَن الْ . الِ َوَاكَن ِعْنَد ِإْصَعاِد الرب ِإیِليا ِىف الَْعاِصفَِة ِإَىل السَماِء، أَن ِإیِليا َوأَِل
َشعَ ٢ ِْت ِإیلَ «: فَقَاَل ِإیِليا َألِل َ َشعُ . »اْمُكْث ُهنَا َألن الرب قَْد أَْرَسلَِىن ِإَىل ب َ ُهَو «: فَقَاَل أَِل

ُْرُككَ  ٌة ِىه نَْفُسَك، ِإىن َال أَ ِْت ِإیلَ . »الرب، َوَح َ ََزَال ِإَىل ب ِ ٣. َو َاِء ا ِ ْ ِْت فََخَرَج بَُنو اَألن َ َن ِىف ب
 َُ َشَع َوقَالُوا  ََىل َرْأِسَك؟«: ِإیَل ِإَىل أَِل ُذ الرب َسيَدَك ِمْن  ُ نََعْم، ِإىن «: فَقَالَ » أَتَْعَملُ أَنُه الْيَْوَم یَْأ

ُتوا َْملُ فَاْمصُ ُ ِإیِليا٤. »أَ َ َشُع، اْمُكْث ُهنَا َألن الرب «: ُمث قَاَل  : فَقَالَ . » قَْد أَْرَسلَِىن ِإَىل أَِرَحياَ أَِل
ُْرُككَ « ٌة ِىه نَْفُسَك، ِإىن الَ أَ َن ِىف ٥. َوأَتَيَا ِإَىل أَِرَحيا. »َ ُهَو الرب، َوَح ِ َاِء ا ِ ْ َقَدَم بَنُو اَألن فَ

 ُ َ َشَع َوقَالُوا  ََىل َرْأِسَك؟أَتَْعَملُ أَنُه الْيَْومَ «: أَِرَحيا ِإَىل أَِل ُذ الرب َسيَدَك ِمْن  ُ نََعْم، ِإىن «: فَقَالَ »  یَْأ
ُتوا َْملُ فَاْمصُ ُ ِإیِليا٦. »أَ َ َ ُهَو «: فَقَالَ . »ُأْمُكْث ُهنَا َألن الرب قَْد أَْرَسلَِىن ِإَىل اُألْرُدن «: ُمث قَاَل 

ٌة ِىه نَْفُسَك، ِإىن  ُْرُككَ الرب، َوَح ُمهَا. » َال أَ َ ِ َاِء ٧. َوانَْطلَقَا  ِ ْ ال ِمْن بَِىن اَألن ُ ُسوَن َر فََذَهَب َمخْ
ََهتَُما ِمْن بَِعيدٍ  َا اِنِب اُألْرُدن . َوَوقَُفوا قُ ُمهَا ِجبَ َ ِ َب الَْماَء، ٨. َوَوقََف  َذ ِإیِليا ِرَداَءُه َولَفُه َوَرضَ َ َوأَ

َِس فَانْفَلََق ِإَىل  ُمهَا ِىف الْيَ َ ِ ا  َشعَ ٩. ُهنَا َوُهنَاَك، فََعَربَ ا قَاَل ِإیِليا َألِل ََربَ َماَذا أَفَْعُل : اْطلُْب «: َولَما 
َْك؟ َذ ِم َ َل أَْن ُأو ْ َ قَ َشعُ . »َ ََيل «: فَقَاَل أَِل َك  ِ ُب اثْنَْنيِ ِمْن ُرو : فَقَالَ ١٠. »ِلَيُكْن نَِص

َُكونُ . َؤالَ َصعْبَت الس « ، َوِإّال فََال  َ ِ َ كَذ َ َُكوُن  َْك  ُذ ِم َ َِىن ُأو َوِفميَا ُمهَا ١١. »فَِإْن َرأَیْ
َْهنَُما، فََصِعَد ِإیِليا ِىف الَْعاِصفَِة ِإَىل  َ ٍر فََصلَْت ب َ ٌْل ِمْن  ٍر َوَخ َ َِسَرياِن َویَتََلكَماِن ِإَذا َمْركَبٌَة ِمْن 
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خُ ١٢ .السَماءِ  ََرى َوُهَو یَْرصُ َشُع  ائِيَل َوفُْرَساَهنَا«: َوَاكَن أَِل َ أَِىب، َمْركَبََة ِإْرسَ ََرُه . »َ أَِىب،  َولَْم 
  ".بَْعدُ 

ى مل متنع نبوته، أى  ليه"وكذ األمر مع النىب إدرس، ا یُْعَرج به "أن " زول الو 
اء ىف قو تعاىل" إىل السامء َاِب ِإْدِرَس ِإنُه َاكَن ": "مرمي" من سورة بعد ذ كام  ِْك َواْذُكْر ِىف ا

ا  ِ َ َِليا* ِصدیقًا ن  ً ى یفرسه الطربى بقو"َوَرفَْعنَاُه َمَاك ره: "، ا ر  محمد ىف : یقول تعاىل ذ واذ
كذب، " إنُه اكَن ِصّدیقًا"كتابنا هذا إدرس  ا"ال یقول ا ِ َ شاء، نو إلي" ن ه من أمر ما 

َِليا" ر أن هللا رفعه وهو  إىل السامء الرابعة، فذ معىن قو". َوَرفَْعناُه َماك  َوَرفَْعناُه : "ذ
َِليا لّو وارتفاع: یعىن به". َماك  وقال . ُرِفع إىل السامء السادسة: وقال بعضهم. إىل ماكن ذى 

ليه وسمل صعد به : "لروایة التاليةكام أورد الطربى ا". الرابعة: آخرون لنىب صىل هللا  ملا ُأْرسِى 
ل ح فق . محمد: ومن معه؟ قال: قالوا. ربائيل: من هذا؟ قال: ربیل إىل السامء الرابعة، فاستف

ليفة: قالوا. نعم: أََوقَْد ُأْرِسل إليه؟ قال: قالوا اه هللا من أخ ومن  عم األخ، ونعم اخلليفة، . َح ف
اءونع يء  ل: قال. م ا ر ل، فإذا هو  ليا: قال. فد    ".هذا إدرس رفعه هللا ماك 

يف جيزم زیدان أن سورة  دة رأى فهيا النىب " النجم"نيا  دث إال عن رؤیة وا ال تت
ىل  ألفق األ ت الىت تىل ذ " شدیَد الُقَوى ذا اِملرة"ليه السالم  ، ب اآل لّمه الو ى  ا

كون ارشة تصف رؤیة أخرى ىف ماكن آخر من ا ة املأوى؟ : م ى، الىت عندها ج عند سدة املنهت

انه وتعاىل ً أخرى : "یقول سب َ َْز ى * ولقد رآه  ُة املأوى عن* عند ِسْدَرِة املُْنَهتَ إذ یَْغَىش * دها ج
كربى* ما زاغ البُرص وما َطغَى * السْدرَة ما یغىش  ِت ربه ا راه یقول بأن ". لقد رأى ِمْن آ أم 

ها ما دام واثقا بنفسه وبأوهامه إىل هذا املدى َ ىل األرض؟ ِفلُْريِ ة املأوى موجودة    . ج
ادیث املعراج ذاهتا ینا أ ارىحصيح ا"ففى . مث  ال أن " لب رسوَل ِهللا صىل ُهللا "م

ربیُل ففَرج صدرى مث غَس مباِء َزمَزَم، مث : ليه وسمل قال ِ ىت وأ مبكَة، فَزنل  فُِرَج عن سقِف ب
ذ بيدى فعَرج َ ه ىف صدرى، مث أطَبقه، مث أ ً فأفَر ىب  اء بَطْسٍت من ذَهٍب ممتَِلٍئ حمكًة وإميا

ني ربیُل خلازِن السامءِ . اإىل السامِء ا ِ نيا قال  ُت إىل السامِء ا َْح : فلام ج : َمن هذا؟ قال: قال. اف
ربیلُ  ِ ٌد؟ قال: قال. هذا  ليه وسمل : هل مَعك أ ُأرِسَل إليه؟ : فقال. نعْم، معى محمٌد صىل ُهللا 

ىل ميينِ . نعمْ : قال ٌد،  ٌل قا نيا، فإذا ر َلَْو السامَء ا َح  ساِره أسِوَدٌة، إذا فلام ف ىل  ه أسِوَدةٌ، و
َىك، فقال ساِره  ََل  ََل ميينِه ِحضك، وإذا نَظر ِق ِن الصاحلِ : نَظر ِق لنىب الصاِحل و ًا  قلُت . مرح
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ه: َمن هذا؟ قال: ِجلربیلَ  ََسُم ب  ِ ميِني مهنم : هذا آَدُم، وهذه األسِوَدُة عن ميينِه وعن شام فأهُل ا
ِ أهُل اجل  ََل شام ِ أهُل النار، فإذا نَظر عن ميينِه ِحضك، وإذا نَظر ِق نِة، واألسِوَدُة الىت عن شام

َْح،: ىب إىل السامِء الثانيِة، فقال خلاِزِهنا َعَرج َىك، حىت َل ما قال األوُل، . اف ازُهنا م فقال  
َح ٌس . فف د ىف السامواِت آَدَم وإدرَس و : قال أ َ راهَمي صلواُت ِهللا فذكَر أنه و ىس وإ موىس و

راهَمي ىف السامِء  نيا، وإ د آَدَم ىف السامِء ا َ َري أنه ذكَر أنه و ازلُهم،  يف م ِْت  لهيم، ومل یُث
ٌس . السادسةِ  ليه وسمل بإدرَس قال: قال أ لنىب صىل ُهللا  ربیُل  ِ لنىب الصاحلِ : فلام مر  ًا  مرح

لنىب الصاحلِ : مث مَررُت مبوىس، فقال. هذا إدرُس : َمن هذا؟ قال: فقلُت . واألخِ الصاحلِ  ًا  مرح
ىس، فقال. هذا موىس: َمن هذا؟ قال: قلُت . واألخِ الصاحلِ  ألخِ الصاِحل : مث مَررُت بع ًا  مرح
ىس: َمن هذا؟ قال: قلُت . والنىب الصاحلِ  راهَمي، فقال. هذا  لنىب : مث مَررُت بإ ًا  الصاِحل مرح
ِن الصاحلِ  ليه وسمل : َمن هذا؟ قال: قلُت . و راهُمي صىل ُهللا  ىن . هذا إ َربَ ُن شهاٍب فأ قال ا

ُن حزمٍ  َة األنصارى اك یقوالنِ : ا ن عباٍس وأ ح ليه وسمل : أن ا : قال النىب صىل ُهللا 
ه َرصیَف األقال ُعِرج مث ٍ . مِ ىب حىت ظهَرُت ملستًوى أَمسع ف ُن ما ُس  ُن حزٍم وأ قال : قال ا

ليه وسمل  ىل : النىب صىل ُهللا  ، حىت مَررُت  ىل ُأمىت مخسَني صالًة، فرَجعُت بذ ففَرض ُهللا 
ِك؟ قلُت : موىس، فقال ىل ُأم فارِجْع إىل ربك، : قال. فَرض مخسَني صالةً : ما فَرض ُهللا  

َك ال تُطيُق ذ . وَضع َشطَرها: فراَجعىن فوَضع َشْطَرها، فرَجعُت إىل موىس، قلُت . فإن ُأم
َك ال تُطيُق : فقال فراَجعُت فوَضع َشطَرها، فرَجعُت إليه، فقال ارِجْع إىل . راِجْع ربك، فإن ُأم

، فراَجعُته، فقال َك ال تُطيُق ذ ى، ىه مخٌس، وىه مخسوَن، ال یُبَدُل ال: ربك، فإن ُأم قوُل 
ُْت من رىب، مث انَطلَق: راِجْع ربك، فقلُت : فرَجعُت إىل موىس، فقال تَْحيَ ى اس َهت ىب  ىب حىت ا

لؤلِؤ، وإذا  ایُل ا لُت اجلنَة، فإذا فهيا ح ِ ى، وغِشهيا ألواٌن ال أدرى ما ىه، مث أُد إىل ِسدرِة املنهت
 ".راُهبا املسُك 

ر قصة املعراج حب ى األمم األخرى فلسوف أقف من وأما ما قا عن تأ ت مشاهبة  اك
ى ر إیتا البابلية  راف، وكذ  و ر أر ة املتعلقة  ى احلاكیة الزرادش ت  ت احلاك

م س ىف ا لقارئ مدى التدل ني  ساءل. ىك یت رى اكنت ت احلاكیة : وإننا لن ن   أ
اكتب؟ هل دث عهنا ا ة الىت یت ل اطالع الزرادش ح ُْرِمجت إىل العربية حىت ميكن القول   

رى؟ وىف أى سياق؟  ره   راثنا العرىب قط؟ مفن ذ اب ىف  لك ر  اء ذ لهيا؟ أم هل  العرب 
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ىل اإلطالق، ومل یفكر ال ىف العواقب وال حىت ىف  ياط  واحض أن زیدان قد ألقى لكمته دون اح
دا ! املصادر زید األمر سوءا وتعق ر املوبذ الزرادشىت و ا  وغرابة أن زیدان مل جيشم نفسه تعریف

لقول بأهنا معراج كتفى  راف هذه، بل  و رانية"وىف . أر ة اإل  Encyclopedia: املوسو
Iranica " نطالع قصة هذا املعراج ىف مادة"ARDĀ WĪRĀZ ."  

لر موبذ زرادشىت  ى قام  ت النار من َسدَ ) ال نىب(ومهنا یتضح أن ا أى أنه (نة ب
ن عن اآلخرة والثواب والعقاب ) وثىن أى أنه هو (أراد أن یتحقق من حصة دینه وما یقو هذا ا

كن واثقا من دینه فأراد  ، وأنه مل  ى شاء  ذ ام بت الر ال أن هللا هو ا ى قرر الق ا
ا الف عن وضع نب خ ليه السالمالتحقق من حصته، وهو ما خيتلف متام  ا )   وأنه اكن مزتو

هتم  ز وشائع ىف د ا ىل ما هو  ساء هن أخواته جر  ى مل (سبع  كرمي، ا ىل عكس النىب ا
ة، فضال عن أن اإلسالم  دة وصار بال زو ه الوح دجية زوج ا آنذاك، فقد ماتت  كن مزتو

ألخوات قرتان  ن مشفقات بل مرتعبات )حيرم  اته  ىل ، وأن زو لته هذه الىت اكن  من ر
ىك  رة أخرى إىل ذ اجلسد، وأنه  عود  ى مهنا ف هت اللها جسده إىل أن ت ه أن تفارق  رو

م وسبع ليال بعة أ لر قد تناول رشا أفقده الوعى ملدة س ام  لق ن هذا لكه . إخل... ستعد  فأ
ل أن خي ه موبذا من املعراج احملمدى؟ وهل اكن العقل اإلسالىم ليق ا یق ف ه معرا رتع لن

؟ وهل اكن الفرس  ل ت الر ر ىف م دة والشعا لف العق لنار م ابدا  ا  يا وث فارس
كرمي ودینه  ىل الرسول ا شنعوا به  ىل ذ فال  وا  سك اكرهون لإلسالم ل الشعوبيون ا

  وقرآنه؟ 
، الىت خصصت لها "Encyclopædia Britannica"أما ر إیتا فميكن الرجوع إىل

اء ىف مقال آلیة عبد الرمحن ىف موضع "Etana Epic"مادة بعنوان  َْرَمجَُته حس  ، وقالت ما 
ت "عنوانه " ٢٢رصيف " يالهتا ىف ا داث املعراج اإلسالىم مع م شاهبت أ يف 

ا ألهنا، كام تظن وتتومه، ) ٢٠١٧/ ٤/ ٢٢بتارخي " (األخرى؟ هتا ه ا قد وضعت یدها تبدى ف
ه ر اإلرساء واملعراج احملمدیة َذْت م ِ ى ُأ انىب هو . ىل املصدر ا اكتبة حتت عنوان  تقول ا

داث املعراج اإلسالىم ": " الصعود املقدس عند البابليني- إیتا" شابه أ ة ت انب الزرادش إىل 
ریة مع أسطورة امل إیتا البابلية، والىت نقلهتا إلينا بعض ة   ، حبسباأللواح األ املوسو

 .الربیطانية
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ىل األرض حىت قررت اآللهة أ كن هناك م  دا، تبدأ القصة بأنه مل  ن تصطفى وا
ه وریثا، ومل  ه مل متن اىن من أن زوج ه  ه، وك ري و ىل  ، حفمك شعبه  ىل إیتا يارها  فوقع اخ

ددا بأن ميوت دون وریث یعتىل العرش من بعده   .كمتل لها محل قط، وأصبح امل العظمي 
ة الوالدة أو جشرة الوالد د أمام إیتا أن یصل إىل ن ت ىف واكن احلل الوح ة الىت تن

ى حيمل به لوریث ا ه أن یصعد بنفسه إلحضارها ليظفر  ىل هذا . السامء، واكن مطلو م و
رسا مارقا  ث جسن  ٍل معٍني ح لسري إىل ج اب لصلواته وأمره  ْش، فاست ترضع إیتا لإل َمشَ

الفه ىل إ مت . بعهٍد مقدس ىف حفرة عقا   الص إیتا من لعنته  ىل اكن  ثل ىف احلصول 
ىل إنقاذه من حفرته، واعتىن به ة، فعمل  رس ىف بلوغ الن دة هذا ال ىل نب . مسا وماكفأًة  

ر العظمي إىل السامء ذه الطا   .أ
ليه  ى دونت  رى ا لوح األ يف اكنت ر إیتا نظرا ألن ا قة  ه ا ىل و ال نعرف 

كرس ىف أكرث من موضع، وكن اجل ر أن امل البابىل الصاحل بلغ السامء، القصة  ه ذ زء السلمي م
لوعى ة الوالدة، . وهناك اهنار شبه فاقد  اد جبزٍء من ن داث فقد  ام اكن مسار األ وكن 

  ".حل"ورزق ابنا هو امل 
ى  رته األسطورة هو نفسه امل إیتا ا ى ذ كون امل إیتا ا رحج املؤرخون أن  و

ة الثالثة حمك مد هنرن ىف وقٍت ما من النصف األول من األلف وب بالد ما بني ا ش ىف ج ینة ك

ل امليالد ساىن . ق رت الصعود إىل السامء ىف التارخي اإل انب أهنا من القصص األوىل الىت ذ وإىل 
داده ىف كون ام سان إىل وریث حيمل امسه و ى أیضا من أوائل القصص الىت عرضت تَْوق اإل  فه

  : وهذا هو األصل اإلجنلزيى حبذافريه". احلياة
“Etana Epic, ancient Mesopotamian tale concerned with the 

question of dynastic succession. In the beginning, according to the epic, 
there was no king on the earth; the gods thus set out to find one and 
apparently chose Etana, who proved to be an able ruler until he 
discovered that his wife, though pregnant, was unable to give birth, and 
thus he had no heir to the throne. The one known remedy was the birth 
plant, which Etana was required to bring down personally from heaven. 
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Etana, therefore, prayed to the god Shamash, who heard his request and 
directed him to a mountain where a maimed eagle, languishing in a pit 
(into which it had been thrown as punishment for breaking a sacred 
pact), would help him obtain the special plant. Etana rescued the eagle, 
and as a reward it carried him high up into the sky. 

The result of Etana’s quest is uncertain because of the incomplete 
state of the texts. According to one fragment, Etana reached heaven and 
prostrated himself before the gods. There the text breaks off. According 
to another fragment, however, Etana either became dizzy or lost his 
nerve before reaching heaven and crashed to the ground. If, as many 
scholars believe, Etana was successful, the myth may have been used to 
support early dynastic claims. 

Etana of the myth is probably the Etana who ruled Kish in 
southern Mesopotamia sometime in the first half of the 3rd 
millennium BC, although there is no historical evidence laying claim to 
the exploits recorded in the epic. His flight is depicted on several 
cylinder seals of the period”. 

د  م؟ ال یو ه الشبه بني معراج رسولنا وبني هذا ا ليك أهيا القارئ، و ن،   فأ
ىل اإلطالق ا هناك نىب: ىشء  ، ب ىف معراج م هنا عن م د، وىف. فا  وعند إ وا

الص إذا بنا مع إیتا و . أسطورة إیتا مجمع من اآللهة د صاف نقى  ب حنن مع رسولنا أمام توح
ة راق ىف أسطورة إیتا. إزاء رشك ووث ینا الرباق، وال  كذ فر محمد . وىف معراج محمد 

حلمك ووراثة العرش والعق ة، أما هنا فر دنيویة تتعلق  م وامحلل والوالدة وما السامویة ر روح
لوالدة، وهو ما ال وجود  ىف معراج سيد رسول . إىل ذ ة  رسا ون كام أن ىف أسطورة إیتا 

ليه وسمل اكتبة قد أتت . وهكذا، وهكذا... هللا صىل هللا  هتاج إذن، وكأن ا مفا معىن ذ 
ونه أوهاما خطرت له زید عن  ؟ إن األمر ال  ل هذه . ا أو ملن نقلت عهنمئب من ذی وم
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بة مل تقل  ملناس ألوهام؟ و ذ  دة عن " Encyclopædia Britannica"األمور ال تؤ لكمة وا
كرمي شابه بني أسطورة إیتا وبني معراج الرسول العرىب ا شهبه إمنا . أى  إن یوسف زیدان ومن 
ن أصاهبم السعار سعيا مهن اب ا ك ل أولئك ا ة حيطبون ىف ح م لقلب املعارف التارخيية واجلغراف

تاذ  ال كامل الصليىب األس كرسها وحتطميها، ومهنم م ىل عقب ِبَىلّ رقاب احلقائق العلمية بل  رأسا 
ست ىف فلسطني بل ىف جزرة العرب ى كتب زاعام أن مواضع التوراة وبىن إرسائيل ل لبناىن ا . ا

امشة م  أ ىف هذا إىل طرق وأساليب  رعى حقا وال تلزتم مبنطق، وإن اكن وهو یل سفة ال  ع

ه مدعيا أنه سوف یعدل األوضاع املائ الباط ویعيد احلق  هناك من هيلل  وهيتف مبهن

  . التارخيى إىل نصابه
ى یدعى أن  رشق اإلیطاىل اكیتاىن، ا ى"ومن هؤالء أیضا املس ورة " ِسْدَرة املنهتَ املذ

ً أخرى بوصفها امل" النجم"ىف سورة  ز لهيام السالم  ربیَل  كرمي  ى رأى عندها رسولُنا ا وضع ا
ىل أطراف مكة، وأن  ة املأوى"ىه جشرة نبق اكنت تقوم  الىت اكنت عند ت السدرة ىه " ج

ال من الفلل هناك يد ذ التفسري ىف . ف لقرآن ا رمجته الفرسية  وقد نقل رجيى بالشري ىف 
رمجته آی ة املأوى" النجم"ىت سورة الهامش عند  ى وج ر سدرة املنهت لتني ذ   . ا

ني بىن  لعبة السياسية الىت لعهبا  ن مروان وا أما ما زمعه یوسف زیدان عن عبد امل 
ى قال ىف مادة  س بوهل، ا امنرىك فران رشق ا ده عند املس د األقىص ف من " القدس"املس

"The Encyclopadia of Islam) "ور إن) ١ط د املذ  العاهل األموى قد شيد املس
ى اكن واقعا آنذاك حتت سيطرة  ت هللا احلرام، ا ليرصف املسلمني التابعني  عن احلج إىل ب

ذ مهنم البيعة  أ ن الزبري ت الساحنة ف ك، إذ . الزبريیني، خشية أن هيتبل ا م مض وهذا 
ن الزبري من أتباع ا ذ ا رید من عهد بل ما املشلكة ىف أن یأ ؟ فليعطوه ما  خلليفة األموى العهد 

لف ظهورمه فور مفارقهتم مكة رى ما املشلكة ىف هذا؟ لقد . من عهود، ولريموا بت العهود 
لهيم األاكذیب ألن جح  ة واملفرتى  ليعقوىب الشيعى املبغض لبىن أم ىل روایة  اعمتد بوهل 

م عبد ني مل ینقطع یوما طوال أ الالشام ن سعد والبالذرى م ر الطربى وا مث إن .  امل حس ذ
ا ىف الزوا املظلمة إىل  ل اليعقوىب مل یقل هذا السخف، فهل یعقل أن یظل هذا اخلرب اكم دا ق أ
شفه دون اخللق أمجعني؟ والعجيب أن یقول اليعقوىب إن هذا األمر قد اسمتر  ك أن أىت اليعقوىب ف

ت احلرامطوال حمك األمویني مع  قول إن عبد امل ذاته قد جح إىل الب ف نوفق . أنه یعود ف فك
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رجت العامل  ل هذه وال  ىل خطوة اكرثية م ضني؟ مث هل ميكن أن یقدم عبد امل  ن النق بني هذ
ىل هذا  ع  ش ل اإلسالىم من أقصاه إىل أقصاه؟ ويف مل حياول الزبريیون اهتبال هذه الفرصة 

ة القارئ العودة ىف هذا املوضوع إىل كتاىبالغرمي املزجع  ستطا رة املعارف : "اخلطري؟ و دا
ة رشاق س ة  طيل- اإلسالم ة "  أضاليل وأ ألمور التارخيية ىف ت املوسو ىف الفصل اخلاص 

ه  ا ىف اإلسالم إال وشككت ف اكد أال ترتك ش قات واألحقاد والىت  ألاكذیب والتلف املفعمة 
قةوفرسته  ابئة حبق أو حق ري  ا    . تفسريا مس

رمه  ىل آ رشقني ومن یعدو الهثا  رية اجتاه بني قطيع من املس وهناك ىف الفرتة األ
ى أىت به من  ن ا لنىب محمد وا ك ىف لك ىشء یتعلق  شك ضطراب وال ة  یتلخص ىف إشا

دثت عندئذ ا والتارخي والوقائع الىت  ث اجلغراف كون هناك خشص بل إن ب . ح عضهم لينكر أن 
م األمویني  ا ف بعد أ رتا ُرتِع ا ْ كن هناك قرآن، بل هو نص ا امسه محمد أصال، ومن مث مل 
ال عربيا  هبتان إنه اكن ر ل الزیف وا ىل س ل  ُِلق  خشص امسه محمد ق وُصنَِعت  سرية واْخ

س  ا من ذ ل لقرآن مع أن ش ليه الو  سزل  زمع هؤالء املتا ومه .  أى وجود كام 
ن أو مومهني قراءمه  صور ىل املواضعات البالية، م ى خيرج  ََرْون أن هذا هو التفكري احلداىث ا

هر ورشب ليه ا ك الثاكىل . أن التفكري املنطقى ىشء ألك  ل هذا یأتون بأمور تض ومه ىف س
ب ك همن فرط خسفها وهتافهتا، ومع ذ جندمه  لك مجود و   . ون هذا السخف 

ال أولئك  اطٌب ىف ح ى ميارسه بل هو  دید ىف هذا اخللط ا ىشء  فزیدان ال یأىت 
مه تقليدا وا أميا . الناس یق ليه وأكربوا من شأنه ورح وما أرسع أن التقط الصهاینة اخليط فأَثْنَْوا 

اوامه وأطامعهم ىف فلسطني ب به ومبا قال ألنه خيدم د لخوها من أهلها العرب رح ، الىت ام
ال القادمة عروبة ت األرض  ىس األج ریدون أن هيدموا أمرها ىف نفوسنا حىت ت واملسلمني و

لهيود هتا ویرتوها  ایة . املباركة وإسالم ام اكنت أحوالنا وأوضاعنا اآلن ىف  وههيات مث ههيات 
حنطاط   . السوء و

اكر اإلرساء والقول بأنه م ال معىن  ىف ضوء النص القرآىن، أما إ  اكن ىف املنام ف
ى یقول نا : "ا ر ى  د األقىص ا د احلرام إىل املس ى أرسى بعبده ليال من املس ان ا سب

تنا : ، إذ ال یقال عن النامئ إنه ُأْرسَِى به، كام ال یقال"إنه هو السميع البصري. حو لرنیه من آ
ه رو ى رسى، ومن ه . ُأْرسَِى  نا ال یصح أن یقال إن فال ُأْرسَِى به إال إذا اكن هو نفسه ا
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راها الشخص ىف . واكن مرساه ىف اليقظة ال ىف املنام ملثل ال یقال عن الصور واألشباح الىت  و
ت ربه سبّح القرآُن َجراَءها . املنام إنه قد رأى آ ل هذه الرؤ بأهنا معجزة  كذ ال تُوَصف م

لهللاَ  دا .  عز و دا من املرشكني ودفعته إىل التكذیب ألن أ رت أ مث لو اكنت جمرد رؤ ملا أ
راها ىف املنام والىت كثريا ما تصل  االت النامئني، إذ ما أكرث اخلياالت الىت  كذیب خ ال یفكر ىف 

د ال من احملبني ا دا بعيدا شاسعا، ورمغ هذا ال ینكرها أ ني وال من ىف الغرابة واإلدهاش  ملراف
  .املبغضني املعارضني
*   *   * 

ا  ا محمد  ن الشيخ  بت ا ا  س مع محمد  وىف حوار أجرته أمرية العناىن وأمحد ون
ات- من اإلحلاد إىل التصوف"بعنوان  لبحث عن ا ا  ا محمد  ىف حصيفة "  ر جنل املفكر 

ب " أمان" ات نظر"ىف  ر ١٨بتارخي  " و ىل السؤال التاىل ٢٠١٨/ یل أ يف بدأت : "م رد 
ة، واكن یدرس فهيا ١٩٧١ام : "بقو" ر حبثك عن هللا؟ نت أدرس ىف اجلامعة األمرك  

رشقون كتور . أساتذه مس نت أدرس مع ا ة ودراسات ىف القرآن، و اكن هناك دورات تدری
نعا مبهنج املس  ى أستاذ األدب، واكن مق ك . رشقنيمحمد النوهي شك واكن الهدف من التدریب ال

ته، و أفاكر كثرية غریبة وشاذة، . ىف القرآن ب آ رت واكن عنده نظریة أن القرآن جيب أن یعاد 
ة دة دورات تدری   .درست معه ىف 

رشت حصيفة  ة اخلامسة " القاهرة"وحول نفس املوضوع  ) ١٤٤العدد (املرصیة ىف الصف
كتور یو  حنن مل : املفكر التوىس یوسف صدیق"سف صدیق جبامعة السوربون بعنوان حواًرا مع ا

ىن ورأیت أهنا حتتاج إىل " نقرأ القرآن بعد ور ببعض اآلراء الىت استوقف ه األستاذ املذ أدىل ف
مه فهيا دون متحيص  ىل قدر عظمي من اخلطورة ال ميكن أن مير  مراجعة ألهنا تثري قضا 

ب ى "حنن مل نقرأ القرآن بعد: "ءتنا عنوان احلوار نفسهولتكن بدا. وتعق اب ا ك ، وهو عنوان ا
مني ىف هذه املسأ ل  داده، وقد أدىل الر ل إ س دیثه إىل الصحيفة أنه  األول : اء ىف 

ا ىف الفكر و الفلسفة استطعنا أن نفهم القرآن " ىف بدایة احلوار، وهو أننا  ا وتعمق لكام تقدم
ناشلك ی  ه، فالقرآن أوسع ". تواءم مع التقدم ىف معرف ستطيع إال أن نتفق معه ف م ال  وهذا 

ام طال الزمان،  دة، بل ستظل هناك دامئاً،  وأمعق وأبعد غوًرا من أن یفهم حق الفهم دفعة وا
شاف ما فهيا من أرسار ك ب ذ أنه من عند هللا،. أبعاد حتتاج إىل من حياول ارتيادها و  وس
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ة ى حمدودة وس رش فه ّدل . فهو ميثل املعرفة املطلقة، أما معارف ال كن األستاذ صدیق قد 
امتة احلوار  خلواتمي(مه هذا قرب  فقال إننا مل نقرأ القرآن بعد مبا یعىن ) والعربة، كام یقولون، 

ً من تالوة القرآن وتفسريه و  دراسته ىف كتب تعد بوضوح أن لك ما مقنا به طوال األربعة عرش قر
لوم ه من  لص م ُت إخل هو عبث ىف عبث، ...إخل...آلالف، فضًال عام ُوِضع حو من معامج واس
ا . وأن یوسف الصدیق سيكون أول من یقرأ القرآن من عباد هللا ً لينا أن نرضب صف أى أن 

ال وشتغل فقط مب ى شارت ىف صنعه عرشات األج ا سيجود عن لك هذا الرتاث القرآىن ا
ى أظن أنه هو مقصد  م الغریب ا ىل هذا ا لينا به قلمه ىف هذا الصدد، فهل من یوافق 

ّد  بأن القرآن  شأ أن جياهبنا به ىف بدایة احلوار بل  قى، وإن مل  كشف عن "املؤلف احلق ال 
دة ر "دالالته مرة وا اب بغية حتذ ك أ إليه بعض ا القارئ ؟ وهو أسلوب من التدرج یل

  ! املسكني
ه د ساءل جمریة احلوار عام طر یوسف صدیق ىف كتابه . وىف السؤال الثاىن والثالث ت

مس  ى صدر هذا العام  وح"ا وإن اكن العنوان الفرىس كام یظهر ىف صورة " (القرآن كتاب مف
شورة مع احلوار هو  دیدة: القرآن"الغالف امل رمجة  دیدة و و إىل تفسري من فكرة تدع") قراءة 

هبا ىف املصحف، واكن جوابه أنه ال ميس سوى  رت زولها ال حسب  ت القرآن حسب توارخي  آ
لقدسية رشى ال ص   ابة. معل  ل لك سورة هو من معل الص ت دا ب اآل رت . یقصد أن 

رك القرآن ِقَطًعا م د إال هو، إذ ادعى أن الرسول قد  ري حصيح، ومل یقل به أ فرقة ال وهذا 
طل ألقى به د اء  ظم ىف سورة، وهو اد ري . ت امعى أو  ستخفاف ال یليق بأستاذ  صدیق 

  .امعى
ىل  رص  م اق ته فرمبا مل جيد د" تفسري"لو اكن ا ب الزنول آل رت . القرآن حسب 

رية رمغ الصعوبة  ك راسات القرآنية ا البالغة صدیق من خيتلف معه، فهذا لون آخر من ألوان ا
ت القرآن ال  ًدا من آ راسة القرآنية ألن كثًريا  ل هذه ا نف م ك ا الىت  ست بل رمغ 

زو ب  لف حول س ت األخرى قد اخ زول، وألن قسًما من اآل ب  ل . نعرف لها س ومن ق
لسور مع الص ب الزنوىل  عوبة قام العامل الفلسطيىن محمد عزة دروزة بتفسري القرآن حسب الرتت

بًريا من سور  دًدا  ىل أن  الوة  ب،  ل هذا الرتت ىل م الشدیدة ىف ذ ألنه ال إجامع هنا 
تالية، قلت دة وال دفقات م ه السورة دفقة وا ىل : القرآن مل تزنل م رص  م اق لو اكن ا
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ته فرمبا مل جيد املؤلف من خيتلف معه، بي" تفسري" ب الزمىن آل مه القرآن حسب الرتت د أن 
عوة إىل  اوز هذا إىل ا شري بوضوح إىل أن املسأ تت ور  ب"ىف اجلواب عن السؤال املذ " رت

زولها ال إىل  رخي  ت القرآن لكه حسب  ت القرآن كام ". تفسريها"آ ومعىن هذا أن تنفرط آ
ىل ى یقدر  لينا العبقرى ا هنار بناؤه إىل أن هيل  ة و  ات املسب " املستحيل" صنع تنفرط ح

لهم إال إذا  اهرن، ا ه حسب التارخي اخلاص بزنول لك آیة، وهو ما لن یتحقق دهر ا رت عيد  ف

م ! ، وههيات أن نصدقه"العبقرى املنتظر"صدیق إنه هو ذ . قال د ومرة أخرى نقول إن ا
أ القارئ بأن األرض الصلبة الىت ریئة مث یفا ه قد ىف هذا احلوار یبدأ بفكرة   اكنت حتت قدم

اً  لعه ابتال رید أن ت حركة  الت بقدرة قادر إىل رمال م   .است
اولتا هذه احملاو كرمي  لقرآن ا رمجتان إجنلزيیتان  س : وأماىم اآلن  لقس داهام  إ

الفًا بعيداً، واكن رجيى  ب اخ لمدعو داود، وهام ختتلفان ىف ذ الرتت الربیطاىن رودویل، والثانية 
ىل حنو خمالف  انه  اب هللا سب ك رمجته الفرسية  بالشري قد رتب القرآن ىف الطبعة األوىل من 

ب املصحفى ف بعد ذ من طبعات اد إىل الرتت ني، مث  ن الرتتي كام أن بعض مرتمجى . لهذ
رمجهتم بدراسة عن القرآ ب السور حس ورد ىف املصحف یصّدرون  رت ن القرآن ممن الزتموا 

الص السامت  يا حماولني است ًا زم رت ب الو  رت اولون، مسأ  اولون فهيا، مضن ما ی ی
ىل اخلطوط  رص األمر ىف ذ  ، وإن اق زو رخي  املضمونية واألسلوبية الىت متزي لك مر ىف 

لقرآن رمجتهيام  رسى وبالشري الفرىس ىف  ه السو .  إىل الفرسيةالعامة وممن فعل ذ إدوار مون
رشقون والقرآن: "وجيد القارئ تفصيًال لهذا األمر ىف الباب الثاىن من كتاىب ن "املس ، وها

م   .الرتمجتان أماىم اآلن وأ أكتب هذا ا
تاذة الىت أجرت احلوار معه مما متث دعوته . ىل أن د صدیق، ىف جوابه عن قلق األس

ن قد ابتدعنا هذه القدسيةت من مساس بقدسية النص القرآىن، ی  . نربى مؤكًدا أننا حنن ا
ليه هذه القداسة لعنا  ن  دا، فالقرآن مقدس ألنه من عند هللا ال ألننا ا م خطري  . وهذا 

نا حنن املسلمني نؤمن  ك ه نصا مقدساً،  رى ف ى ال  حصيح أن من ال یؤمن بأن القرآن و إله

ه، وإال فلسنا مسلمني ً مقدساً؟ أما وا. بقدس راه كتا ف ال  لقرآن، فك اكتب یؤكد إميانه 
د " نالهْأَ "دعواه بأننا قد  كرة، إذ ال یو ى دعوى غریبة بل م ليه الصالة والسالم فه الرسول 

ه األرض یقول بـ ىل و د  ليه وسمل . الرسول" تأليه"مسمل وا ل ميىش "حصيح أنه صىل هللا  ر
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لنا ویألك رشیةىف األسواق م ه ىف ذات " ، و لك املواصفات ال ك كتور،  م ا اء ىف  كام 
ريه من  القه من السمو حبيث ال یدانيه  َ إليه، وأ ، بل هو نىب یُو اد ًرشا  س  الوقت ل

نت أحب أن یضيفه د رش، وهو ما  كمتل املعىن. ال مه السابق حىت  وىف القرآن . صدیق إىل 
لنىب ب كرمي أمر  َ إىلّ : "أن یقولا لمك یُو ٌَرش م  َ ه أیضا"إمنا أ لٍُق : "، وف ُ وإنك لعىل 

ى ميزي الرسول رمغ "... عظمي مه ذ البعد ا كتور ىف  تاذ ا غى أال یغفل األس إخل، فاكن ی
ر اخللق   .رشیته عن سا

دیث د رددْت ىف  ى ، مفا ا"مصادر القرآن ومراجعه"صدیق اإلشارة إىل . كذ 
ى، أما احلدیث عن  ري هو الو اإلله س  ًدا ل لقرآن مصدًرا وا كتور هبذا؟ إن  یقصده ا

ني لها مصادرها ومراجعها من " مراجع"و" مصادر" د الباح نا بصدد دراسة تقدم هبا أ كام لو 
م ال یصح من مسمل أن یقو ب السابقة فهو  ك ولصاحب هذه السطور كتاب ىف هذا . ا

ة " مصدر القرآن" ع عنوانهاملوضو  رشاق س ت  ىل النظر ه بتفصيل شدید  رددت ف
رشیة اع القرآن إىل مصادر  شريیة السخيفة الىت حتاول إر لقرآن . والت مصادر "فالقول بأن 

ليه وسمل" ومراجع ة معروفة أساسها قول مرشىك مكة عن الرسول صىل هللا  رشاق : هو فریة اس
رش" كرمي هو "إمنا یعلمه  كرة وأصيال"، وإن القرآن ا ليه  ى تُْمَىل  هبا، فه كت ". أساطري األولني 

سبني إىل اإلسالم د املن م أل يح ىف  ها الق   .وها ىه ذى تطالعنا بو
امليا   ً رید أن جيعل من القرآن كتا تاذ التوىس ویعيد القول بأنه إمنا  كذ یبدئ األس

دمهیقرؤه الناس مجيًعا وال ی  اد هو ىف ذ أم . نحرص ىف العرب املسلمني و ولست أدرى أ
املى بطبيعته وبتارخيه زل إىل الناس : هازٌل، فالقرآن كتاب  اكفة، " واجلن أیضا"بطبيعته ألنه أ

سبة أو كرثت سبة من املسلمني، قَلّت هذه ال . وبتارخيه ألنه ما من أمة ىف األرض إال وفهيا 
رش، ومه یقرأون القرآن ویدرسونه ویفهمونه ویضعون واملسلمون اليوم یق رتبون من املليارن من ال

هيم د ظرون حىت یأ ستطيعون، وال ی ميه حس  سريوا وفق تعا ه وحياولون أن  . املؤلفات ف
امليا  ً جعل هلم القرآن كتا ل ىف . صدیق ف م یقو من یعى ما یقول؟ ولقد د  أهذا 

امات اإلسالم ىف رشقون والقساوسة واحلا داد هائ من الغربيني، ومهنم املس  العرص احلدیث أ
ون الم ضيون وأساتذة اجلامعة واإل انون والر إخل، ... والسياسيون والفالسفة والعلامء والف

ريا یقع كام نعمل ىف  ة أوروبية، وجزء من  نة والهرسك، وىه دو إسالم وهناك دو البوس
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، ىل القرآن تالوة أورو بانيا والربتغال ملدة مثانية قرون تقریبًا دو مسلمة تعكف   بل اكنت أس
ا د صدیق من الىشء؟ مث إن القرآن مرتمج إىل . وتدرًسا وتطبيقاً، مفا لك هذه الطنطنة الىت حيد

ل  ري املسلمني، ولك ذ ق لعربية املسلمون و أن هيل معظم لغات العامل اآلن، ویقرؤه هبا و
هبية   .لينا یوسف صدیق بأنواره ا

در املقدوىن، إذ زمع أن املسلمني ال حياولون فهم   ونأىت اآلن إىل بعض ما قا عن اإلسك
فون برتتي  ك د تعبريه" مكرسني غياب املعىن عنه"القرآن بل  م جعيب ال رأس . ىل  وهو 

ملثقفني؟  وال ذنب، فإن أدىن عوام املسلمني یفهمون أشي لنا  كرمي، مفا  اء كثرية من القرآن ا
راتيل  راسات الىت ُألفَْت حول القرآن؟ أىه جمرد  ب وا ك وماذا تقول ىف األلوف املؤلفة من ا

اقل ره ىف أواخر سورة " ذى القرنني"أما تفسريه لـ. قرآنية؟ ذ ما ال یقو  ى ورد ذ ا
كهف" در املقدوىن" ا مه، بل هذا بأنه هو اإلسك اء ىف  الفًا ملا   ، س هو أول من قا  فل

مك  دث عن  ت تت ه، فاآل لتفسري الوج س  ىل أنه ل الوة  ا املفرسون،  د اآلراء الىت طر أ
لعدل و احلزم والرمحة، فهل  سوسها  مؤمن  واليوم اآلخر قد مكن هللا  ىف األرض فهو 

در ىل اإلسك    املقدوىن؟هذا مما ینطبق 
ًريا خنمت مبا قا د باهها مما زمع أنه مأخوذ عن " ور"صدیق عن لكمة . وأ القرآنية وأش

نية شابه الشلكى اجلزىئ بني . اليو ىل هذا؟ إن جمرد ال " ور"رى هل بني یدیه دليل 
س"و رس كفى أبدا" اك نية ال  كون ال. اليو غى أن  ًا فلامذا ی ى وحىت إذا اكن اكف قرآن هو ا

ذوا لكمهتم من لغة الضاد؟ إن هذا هو  ن أ كون اإلغریق مه ا نية وال  لكمة اليو استعار ا
هيم دوما الفرع،  قولوا إن العربية ىه األصل، بل ىه  رشقني، إذ ال خيطئون مرة ف أسلوب املس

ذومه لألسف كتور صدیق حيذو    .وا
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  املراجع
كرمي   القرآن ا

اب املقدس ك   ا
  كتب احلدیث الرشیف

ة الربیطانية    )إلجنلزيیة(املوسو
ة  رة املعارف اإلسالم   )إلجنلزيیة(دا

كرمي  رجامت القرآن ا   )إلجنلزيیة والفرسية(دد من 
ابية  ك رة املعارف ا   )إلجنلزيیة والعربية(دا

اب  ك رمه ىف ا رشقني الوارد ذ   )لفرسية واإلجنلزيیة والعربية(كتب املس
انب طائفة ...  ة إىل  نو ور برية وم لغات الثالث، ولك مهنا مذ ب األخرى  ك من ا

اب ك    ىف موضعه من ا
  
 

 
 


