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   الدراسةِىََدبني ي
 التفـسري املوضـوعى: "حسن حنفـى املـسمى. د ىف الصفحات التالية دراسة لكتاب أستاذى

 دمحم صـاحلني .د. ل الزميـل العزيـز أَبـِقِ ْنِ مـُيـتِعُوكنـت قـد د. )م٢٠١٨ /القـاهرة" (للقـرآن الكـرمي
لقــاهرة  كــى  هــذا التفــسري بنــاء علــى رغبــة املؤلــف ملناقــشةإللقــاء حبــث ىف نــدوة ســوف تعقــد قريبــا 

قـر مـىن العـزم علـى ولكن ما إن شـرعت أقـرأ الكتـاب حـىت . يستمع إىل اآلراء املختلفة حول عمله
عـن منهجـه ىف  ٌ عـن أسـلوب األسـتاذ الـدكتور ىف هـذا التفـسري، وفـصلٌأن أدرسه كله، فكان فصل

منهـــا، التفاســـري املوضـــوعية التفاســـري القرآنية،وخباصـــة  ىف ســـياق بغيـــة وضـــعهتنـــاول القـــرآن الكـــرمي 
ــه، مث فــصل ــزه عنهــا واســتقالله بطريقت ــه بعــض ٌومــدى ســريه معهــا ىف نفــس اخلــط أو متي  تناولــت في

رت عقلــى واالقــضا اهلامــة الــىت ملــسها األســتاذ الــدكتور ملــسا خفيفــا، لكنهــا  تىن ملعاجلتهــا ســتفزأ
ــة، لكنــىن كنــت ىف ذات الوقــت . بــشىء مــن التفــصيل والدراســة، كمــا يــرى القــارئ، دراســة حتليلي

نـىن وال بـد أن أصـارح القـراء الكـرا. وركتبه األستاذ الدكتعلى أن أدىل برأىي فيما  حريصا م القـول 
، لكنه عود منذ كنت طالبا  واخر سـتينات أختلف مع أستاذى الدكتور اختالفا جذر من طالبه 

 ىف ته التامــةصــراح وعــدم تربمــه مبــن خيالفونــه وعلــى علــى ســعة صــدرهداب القــاهرة القــرن املاضــى 
طرح أفكاره وآرائه دون أدىن مباالة مبا يعتقده أو يراه اآلخرون مهمـا كانـت حـساسية القـضا الـىت 

ه، سـنة احلريـة ىف القـول وىف َتَّنـُا أسـتلهم سـفأ إذن ىف خمـالفىت لـه إمنـ. يدىل برأيه فيها أو موقفه منها
م كنا طال ىف اجلامعةُدرجتحسنة التعبري، وهى سنة    .  عليها معه ىف حماضراته لنا أ

ألستاذ الـدكتور،  وقبل أن نشرع ىف تناول الكتاب حيسن أن نقول كلمة سريعة ىف التعريف 
ر على علم وإن  كان  خيالفونـه الـرأى، ا عنـه مـن أحـد مـن نـصكلمةتضمني هذه ال، مع ٍََأشهر من 

واألستاذ . عامل الفلسفة والفكر والتأليف من يتفقون معه ويرونه شيئا كبريا ىفن أحد  ما مضاداونص
ــدكتور حــسن حنفــ  هــو أســتاذ جــامعى مــصرى حاصــل علــى درجــة الــدكتوراه ىف) - م١٩٣٥(ى ال

إعدادمها عشر سـنوات وقـام برتمجتهمـا إىل العربيـة   برسالتني قضى ىفجامعة السوربونالفلسفة من 
ت" م بعنــواىن ٢٠٠٦ونــشرمها عـــام  ت التأويـــل"و" ويـــل الظـــاهر إىل نتمـــى وكــان قـــد ا". ظــاهر

ا املرحلــة الثانويــة وىف اجلامعــة، لكنــه حتــول فكــر وصــار يــدعو إىل مــ  ىفمجاعــة اإلخــوان املــسلمني
ــ تـــه بكـــل طاقتـــه علـــى "اليـــسار اإلســـالمي"يـــسمى بــ ، وهـــو مـــن أمســـاء األضـــداد، إذ يعمـــل ىف كتا

وهـو ىف هـذا جيـرى ىف . آن الكـرمي اإلهلـى، وينكـر وجـود هللا واليـوم اآلخـرالتشكيك ىف مـصدر القـر
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بينمـا " اليسار اإلسـالمى"نفس اجتاه خليل عبد الكرمي، الذى كان يسمى نفسه ومن على شاكلته بـ
قـم علـى اإلسـالم إهلـه ونبيـه وقرآنـه والرجـال والنـساء الـذين آمنـوا بـدين : كل ما يكتبه هو هجوم 

لـروح واملـال وراحـة البـال واألمـاندمحم والتفوا  لغـاىل والنفـيس و ومؤلفـات األسـتاذ . حوله وضحوا 
مــن "و" مــن النقــل إىل اإلبــداع"و" مــن العقيــدة إىل الثــورة"و" الــرتاث والتجديــد"الــدكتور كثــرية منهــا 

ـــدينا"مقدمـــة ىف علـــم االســـتغراب"و" الـــنص إىل الواقـــع وحـــصل األســـتاذ . ، والكتـــاب الـــذى ىف أي
 . م٢٠٠٧ور على جائزة الدولة التقديرية عام الدكت

 أغـسطس ١٠الضوئية بتاريخ " الراصد"وقد قرأت مقاال حملمد إبراهيم مربوك منشور مبجلة 
ايتـه "  حـسن حنفـى- ٣املعاصـر  سلسلة رموز الفكر العلماىن"م حتت عنوان ٢٠١٠ يتـساءل ىف 

يقدمــه الــدكتور ى ع العظــيم الــذمــاهو اإلبــدا: "بعــدما طــاف ســريعا بــبعض جوانــب نتاجــه الفكــرى
البحـت فـال أجـد املـسألة إال ى أحتـدث هنـا مـن املنظـور الفكـر... كل ماسـبق؟ وأ ىفى حسن حنف

لإلسـالم مث حـاول بتلفيقـات ى فالرجـل مل يفعـل شـيئا سـوى أنـه قـدم املنظـور املاركـس. عبث عبثا ىف
شــظا فكريــة متنــاثرة مــن الــرتاث مــن ى هالمــى احتياليــة برامجاتيــة شــديدة اخليبــة تقــدمي كيــان فكــر

انــسجام بينهــا، ومل حيــاول هــو نفــسه العمــل علــى صــنع هــذا االنــسجام، وإن ى اليوجــد أى اإلســالم
الــسريك  بــدور البهلــوان ىفى فهــل قيــام حــسن حنفــ. كــان هــذا أيــضا لــن خيرجــه مــن دائــرة العبــث

ـــذا الـــدور ى ن حنفــمــن املمكـــن أن مينحــه قيمـــة خاصــة؟ الواقـــع أن قيــام حـــس العلمـــاىنى الفكــر
  ".٢٠٠٧جائزة الدولة التقديرية لعام  العظيم أهله ألن مينحه الوزير الفنان فاروق حسىنى اإلبداع

حــسن "بعنــوان حممــود دمحم علــى، الــذى كتــب مقــاال . وعلــى  الناحيــة األخــرى هنــاك مــثال د
ــاريخ " صــحيفة املثقــف"ىف "  قــصة عطــاء ال تنتهــي-حنفــي م ٢٠١٩ ديــسمرب ١٧الــضوئية بت

ى إىل أواخـر مثانينـات القـرن املاضـى لـدكتور حـسن حنفـ ترجـع معـرفىت: "ننقل منه الفقـرات التاليـة
لسفة العصور مصادر ف"مادة  السنة التمهيدية للماجستري بقسم الفلسفة ىف عندما كان حياضر ىف

وخالل احملاضـرات األوىل لـه أدركـت . بكلية اآلداب جامعة القاهرة جبمهورية مصر العربية"ىالوسط
ختتلــف عــن شخــصيات كثــري مــن األســاتذة غــريه ى أمــام شخــصية متميــزة ألســتاذ أكــادمي أنــىنى بــوع

 ًاميـذه جـسوريقيم بينه وبني تالى الذى  لشخصيته تلك اجلاذبية اخلاصة واحلضور الثر  حيث كانت
أللفـة العميقـة تركـه فينـا ى ومـن هنـا كـان ذلـك التـأثري البـالغ الـذ. من احملبـة واالحـرتام واإلحـساس 

 الفكـــر العـــرىب  وأبـــرز املـــشتغلني املـــصريني ىف  خاصـــة بعـــد أن أدركنـــا أنـــه ميثـــل أهـــمى، حـــسن حنفـــ
  .والفلسفة املعاصرة
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وصـاف كثـرية، فقـال عنـه ا : كتابـه ىف(النـشار ى لـدكتور مـصطفوقد وصفه كثري من زمالئنـا 
نــه   ") مقاربــة حتليليــة نقديــة- فلــسفة حــسن حنفــي"  مــن أهــم فالســفة العــاملني العــرىب اًيعــد واحــد" 

اآلن بــل ورمبــا عـرب العــصور، فهــو صـاحب مــشروع فكــرى مهـم ومؤلــف موســوعى كبــري ى واإلسـالم
لفالسفة املسلمني األوائل  ًاطـاف العـامل شـرقى لفيلـسوف الـذ اًكما وصفه النشار أيـض". يذكر 

ااً رسالته التنويرية ومبشرً حامالًوغر ت الفكريـة العامليـة عالمـة  أصبح ىفى إنه الذ. "  كـل املنتـد
االســـتماع إلـــيهم واملناقـــشة الفكريـــة معهـــم، ى فالســـفة مبـــدعني ينبغـــ العـــامل العـــرىب أن ىفى رزة علـــ

كما وصفه ".بحوث العلمية والدراسات األكادميية حوهلاالتأمل وتقدمي الى ويستحق إنتاجهم الفكر
ــ ىف(أمحـد سـامل فقـال . الصديق د ت"مقالـه املنـشور ب فكـر حـسن  الـرتاث ىف: "حتـت عنـوان" حفـر

. ريـخ الثقافـة املـصرية والعربيـة مبـا لـه ومـا عليـه، ميثـل حالـة خاصـة ىفى، حسن حنفـ"ن ") حنفي
ذلـك . فلن خترج كما كنتى َرضه واطلعت على مرياثه الفكرَإذا دخلت أى ذلك ألنه األستاذ الذ

 ّيــرتك بــصماته علــى ذهنــك، ويعلــم ىفى هــو األســتاذ الرائــد واملفكــر الكبــري الــذى ألن حــسن حنفــ
بني املفكـر والـزعيم، ى، واأليديولوج أعماله بني املعرىف قد نتفق على االختالط الواضح ىف. وعيك

َْولكن يـغفر له مـوم وطنـه علـى مـدار عمـره األكـادمي أنه كان، اً دومُ ى وما يزال، املفكر املهموم 
  ".املديد

داب القــاهرة عــامى  ــة  ــى بقــسم اللغــة العربي ــدكتور قــد حاضــر أ وزمالئ وكــان األســتاذ ال
" التـــــصوف اإلســـــالمى" ىف الفـــــرقتني الثالثـــــة والرابعـــــة ىف مـــــادتى ١٩٧٠ - ٦٩ و١٩٦٩ - ٦٨

، وكنت كثري االختالف مع سـيادته، إذ كـان يقـول الـشىء عـاز على التواىل" الفلسفة اإلسالمية"و
ه إىل الغزاىل مثال أو ابن رشد، فأذهـب أ إىل مكتبـة اجلامعـة فـأقرأ مـا قالـه العاملـان املـذكوران ىف  إ
ِالكتب الىت أشار إليها األستاذ الدكتور فأْلفيهما يقوالن عكس ما يقول األسـتاذ الـدكتور، فـآتى ىف  ُ

وكان، واحلق يقال، واسع الـصدر فـال يـرفض أن أتكلـم . ة التالية وأرفع يدى وأقول له ذلكاحملاضر
زد على ذلك أىن ىف ورقة . رغم أنه يعرف أىن سأخالفه، ومل يكن يبدو عليه الضيق وال كان يغضب

مـه بـل مل أكـن أجيـب مـن كال. االمتحان كنت أتبىن رأ خمالفا لرأيه ىف املوضوعات الىت يسألنا فيهـا
ملناقــشة والتفنيــد، وحــني تظهــر النتيجــة أجــد أنــه مل ينــتقم مــىن بــل أعطــاىن  بــل أخلــصه مث أكــر عليــه 

 . أعلى تقدير كان يعطيه ىف املادة ىف كل من العامني املذكورين
لطالب، وذلـك لـسببني فهـو ميلـى وال كتـاب لـه، ومـن مث كـان ال : وكانت حماضراته حتتشد 

والـسبب الثـاىن . كتبوا وراءه مـا سـوف يقرأونـه ويـؤدون االمتحـان فيـهبد من حضور الطالب حىت ي
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راء ختتلف عما نعتقده ونؤمن به، ويقول ذلك بذرابة لـسان مل أْلفهـا  ِحيوية حماضراته، إذ كان يدىل  ُ
ومـن ذلــك أنـه كــان يــتكلم . أنــه ميــزحلـدى غــريه، ضـار أمثلــة ضــاحكة أحيـا ودون أن يبــدو عليـه 

". أ والعـذاب وهـواك"أمـا اجلـدل عنـد فمثـل : دل عنـد هيجـل ومـاركس، فقـالذات مرة عن اجل
وهـذه شـهادة حـق . لكل هذا كنا حنب حضور حماضراته. قاهلا جادا وبسرعة دون أن يتوقف إزاءها

ا رغم اختالىف احلـاد بـل اجلـذرى مـع سـيادته ال حـني كنـت طالبـا لديـه بـل ىف الكتـاب احلـاىل  أدىل 
ومن يومذاك وأ كلما وردت سرية األستاذ الدكتور أمامى أو . ، وتلك نقرة أخرىفهذه نقرة. أيضا

  .  ُّعلى لساىن سارعت فقلت هذا الذى أثبته هنا، فذلك حقه
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 حسن حنفى بني كتب التفسري. تفسري د
، وصـدر "ميالتفسري املوضوعى للقرآن الكر"والتفسري الذى بني أيدينا لألستاذ الدكتور امسه 

صفحة من القطـع الكبـري، ١١٠٠م دون ذكر ألى دار نشر، ويقع ىف حنو ٢٠١٨ىف القاهرة عام 
العلوى كالم األستاذ الدكتور، والتحتـاىن، وهـو اهلـامش، حيتـوى علـى : وكل صحفة مقسمة قسمني

لتفسري ىف النصف العلوى، وهى مكتوبة خبط أصغر ت القرآنية الىت يتناوهلا سيادته   مـن خـط اآل
لدراسة علينا أوال أن نسكنه بني كتب التفسري الـىت تتـسمى بـنفس . املنت ّوقبل أن نتناول الكتاب 

ّالتسمية والىت شاعت ىف العقود األخرية ونسكن أيضا هذا اللون مـن التفاسـري بـني منـاهج التفـسري 
  . األخرى حىت تتبني طبيعة عمل األستاذ الدكتور

فيمــا بينهــا اختالفــا ختتلــف ى املكتبــة القرآنيــة أن كتــب التفــسري وأول مــا يالحظــه املطلــع علــ
م، أى يتناول تفسري القرآن كله ال يرتك منه شيئا: كبريا لتفـسري إال . فبعضها  وبعـضها ال يتنـاول 

 سـور أو عفمـن املفـسرين مـن قـام بتفـسري سـورة أو بـض: بعض القرآن فقط مع تفاوت هذا البعض
ت مــن هنــا وهنــاك عتبــار آخــركــذل. آ فمنهــا : ك ختتلــف الكتــب الــىت تتعــرض لــشرح القــرآن 

ملــوجز، وهــو نوعــان.  بــني هــذا وذاكاملــوجز، ومنهــا املبــسوط، ومنهــا الوســط  واألول، وهــ: ونبــدأ 
التفاسري الىت مل تتناول القرآن كله آية آية، بـل اكتفـت مبـا رأى مؤلفوهـا أنـه هـو وحـده الـذى حيتـاج 

القرآن، الىت أخذ مؤلفوها علـى عـاتقهم تقـدمي شـرح ملـا رأوا أنـه حباجـة وهى كتب غريب . إىل شرح
يــد،  عــادة علــى التفــسري اللغــوى، فــال حنــو وال  مركــزينإىل الــشرح والتوضــيح مــن ألفــاظ القــرآن ا

ســخ ومنــسوخ وال تعــرض ملــا حتتويــه الــسورة أو اآليــة مــن  ُّصــرف وال بالغــة وال أســباب نــزول وال 
ويقـوم ترتيـب الكلمـات القرآنيـة ىف هـذه الكتـب إمـا علـى ... دية إال ىف النـدرةقضا فقهية أو عقي

ََّومث لون آخـر مـن تفـسري القـرآن ينتمـى . ترتيبها ىف السور سورة وراء سورة، وإما على نظام األلفباء
َوهــى كتــب تـعــىن ". كتــب معــاىن القــرآن: "إىل هــذا النــوع أيــضا، ومتثلــه طائفــة مــن الكتــب تــسمى ْ ُ

ت كــل ســورة علــى حنــو مــوجزبتفــسري  أمــا مــا ال يرونــه . مــا يــراه مؤلفوهــا حمتاجــا إىل التفــسري مــن آ
م يتجاوزونه وال يلتفتون له وهذا الشرح ال يقف عند املفردات كما هو احلال . حمتاجا إىل ذلك فإ

ال وىف العـادة . ، بـل يـشمل اجلمـل والعبـارات والرتاكيـب والـصور البالغيـة"غريب القـرآن"ىف كتب 
تلفتت تلك الكتب إىل أسباب النزول وال إىل الناسخ واملنـسوخ وال القـضا الكبـرية الـىت تتـضمنها 
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أمـا . وبطبيعة احلـال مث تفـاوت بـني هـذه التفاسـري ىف درجـة الوسـطية. وهناك تفاسري متوسطة
سري الــرازى، مبــسوطات التفــسري فلــدينا علــى ســبيل املثــال تفــسري الطــربى، وتفــسري الطربســى، وتفــ

وتفــسري القــرطىب، وتفــسري ابــن عطيــة، وتفــسري أىب حيــان، وتفــسري ابــن كثــري، وتفــسري الــشوكاىن، 
لطنطـاوى جـوهرى، وتفـسري " اجلـواهر ىف تفـسري القـرآن الكـرمي"وتفسري اآللوسى، وتفسري املنـار، و

د قطـــب، للطباطبـــائى، وتفـــسري الـــشنقيطى، وتفـــسري ســـي" تفـــسري امليـــزان"الطـــاهر ابـــن عاشـــور، و
لقــرآن"و لــسميح " التفــسري املوضــوعى للقــرآن الكــرمي"لعبــد الكــرمي اخلطيــب، و" التفــسري القــرآىن 

وما قلناه عن وجود تفاوت بني التفاسري املتوسطة ىف درجة الوسـطية نقولـه هنـا أيـضا . عاطف الزين
  . عن التفاسري املطولة، فليست كلها سواء ىف الطول

أن يتنــاول املفــسر الكتــاب الكــرمي ســورة بعــد ســورة، الكاملــة  والغالــب علــى تفاســري القــرآن
السورة آية بعد آية، أو عبارة بعد عبارة، ورمبا كذلك كلمة بعـد كلمـة، كـل ذلـك ىف خـط مـستقيم و

وهكـذا دواليـك إىل أن يفـرغ مـن تفـسري القـرآن ... حىت ينتهى من السورة فالىت بعدها فالىت بعدها
وهــذا هــو األســلوب الــذى جيــرى عليــه الطــربى ". التفــسري التجزيئــى"ــــَّويــسمى هــذا التفــسري ب. كلــه

... ن ورشــيد رضــا والطــاهر بــن عاشــوروالزخمــشرى والنــسفى واخلــازن والبغــوى وابــن كثــري واجلــالال
  . ل هذا اإلطار الكلىخ هناك بطبيعة احلال تنويعات داتوهكذا، وإن كان

ملأثورالدر"َّاملسمى بــ)  هـ٩١١ت (وىف تفسري السيوطى  يقابلنا منهج "  املنثور ىف التفسري 
ر الىت جاءتنا عـن النـىب الكـرمي  يراد األحاديث واآل آخر، إذ يكتفى ذلك العامل الكبري ىف تفسريه 
ت واحدة بعد األخرى دون أن يصنع  بعيهم ال خيرج عن ذلك، سائقا تلك الروا ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته و

ت، . ما ذكر دبل إنه، ك. شيئا آخر دمحم حسني الذهىب، مل يهتم بتحرى الصحة فيما مجـع مـن روا
فيمـزج ىف طريقتـه بـني مـنهج الـسيوطى ىف ) هـ١٢٥٠ت ( أما الشوكاىن .فخلط الصحيح واملعلول

ت وبني منهج املفسرين اآلخرين الذين يتناولون ما ىف النص الذى يفـسرونه مـن  ر والروا إيراد اآل
لشعر على ما يقول كلما دعت لغة وفقه وقراء ريخ وما إىل هذا، مستشهدا  ات وجدال كالمى و

ت ىف موضـعني. احلاجة تـى مبـا جـاء عنهـا مـن : وهو يورد تلـك الـروا األول ىف مطلـع الـسورة، إذ 
ســـخ ومنـــسوخ  ت تتعلـــق مبكيتهـــا أو مـــدنيتها وســـبب نزوهلـــا ومـــا ميكـــن أن يكـــون فيهـــا مـــن  روا

ْوالفــضائل الــىت تـعــ ت الــىت . َزى هلــا وأمسائهــاُ واملوضــع الثــاىن عنــدما ينتهــى مــن تفــسري جمموعــة اآل
لضرورة على حدة كمـا يـصنع معظـم املفـسرين، بـل يـورد  ىف  يتعرض هلا، إذ هو ال يقف بكل آية 
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ت الــىت تتنــاول فكــرة واحــدة ت  نــراه يــذكر أيــضاىف هــذه احلالــةو. كــل مــرة طائفــة مــن اآل  الــروا
ر الىت ت القسم الذى فرغ لتوه منهواآل   . وردت ىف آ

مما سبق يتبني لنا أن الطريقـة الـىت يتبعهـا عمـوم املفـسرين مـن أقـدم العـصور حـىت اآلن هـى و
ت ىف خــط  الطريقــة الــىت تتنــاول القــرآن ســورة ســورة، وآيــة آيــة أو جمموعــة بعــد جمموعــة مــن اآل

ومل حيــاول أحــد مــنهم، فيمــا نعلــم، أن . هــامــستقيم إىل أن ينتهــى املفــسر مــن الــسورة فيــشرع ىف غري
يدرس بناء السورة كلها ىف وحدة واحدة، إىل أن جاء سيد قطب فاجتهـد ىف أن يعثـر ىف كـل سـورة 

ذلــك أنــه، لــدن . علــى البنــاء الــذى تــرتبط فيــه أقــسام الــسورة بعــضها بــبعض وتــصبح وحــدة واحــدة
ا املختلفة حماوال الـربط تفسريه ألية سورة، يبدأ مبقدمة طويلة بعض الشىء جيول ف يها مع موضوعا

فـإذا فـرغ مـن هـذه . بينها ومربزا اجلو الذى يـسودها، واحملـور الـذى تـدور عليـه مـن أوهلـا إىل آخرهـا
ــا حبـات املــسبحة كمـا تفعــل  املقدمـة شــرع ىف تفـسري الــسورة عندئـذ، إال أنــه ال يتناوهلـا آيــة آيـة كأ

ت حبيث تشكل كل واحدة من الغالبية الساحقة من املفسرين، بل يتن ّاوهلا جمموعة جمموعة من اآل
موعات موضوعا كامال أى أنه إذا كان املفـسرون اآلخـرون يتنـاولون القـرآن آيـة آيـة، فـإذا . هذه ا

ـذا، بـل ميـد يـده  ت معا، فـإن سـيد قطـب ال يكتفـى  زادوا على ذلك فإمنا ليتناولوا تفسري عدة آ
ا رغم مـا قـد يبـدو للنظـرة ىف أعماق السورة حماوال أن  يستخرج سرها املكنون الذى يؤلف بني آ

وبعــد أن يــستعرض موضــوعات الــسورة املختلفــة مــربزا بعــض مــا فيهــا مــن . العجلــى مــن تفككهــا
، "حلقة أو شوطا أو جولة أو درسا: "اجلمال إبرازا سريعا يقسمها عدة أجزاء، مسميا كل جزء منها

ـا آيـة آيـة، وكلمـة كلمـة وواقفا عند كل حلقة يطيل ا لتأمل فيها، ويستبطن معانيهـا، ويتـذوق حالو
ت ىف احللقــات ت، واآل  حــىت لتبــدو ،كلمــا عــن لــه مــا يوجــب ذلــك، رابطــا بــني الكلمــات ىف اآل

بـراز التناسـق الفـىن بـني أجـزاء . ًالسورة عنـده ىف النهايـة بنـاء فكـر وفنيـا متماسـكا وكثـريا مـا يهـتم 
  .واجلو النفسى الذى يهيمن عليها مجيعاالسورة كلها، 

وقـــد نوافـــق بعـــد ذلـــك مفـــسر الكبـــري أو خنتلـــف معـــه ىف هـــذا أو ذاك، بيـــد أنـــه ال ميكنـــىن 
املمــاراة ىف أنــه، ىف حــدود علمــى، هــو املفــسر الوحيــد الــذى يعتمــد هــذا املــنهج ىف تفــسريه للقــرآن 

صب أعيــنهم، وهــم يفــسرون كــل صــحيح أن بعــضا مــن املفــسرين القــدماء كــانوا يــضعون نــ. الكــرمي
آليــة الــىت تليهــا ــة فيهــا  إىل آخــر الــسورة، وقــد يــشريون إىل املوضــوع ... ســورة، أن يربطــوا كــل آي

ُالرئيــسى الــذى تــدور عليــه، مــع حرصــهم علــى أن يظهــروا تناســبها مــع الــسورة الــسابقة عليهــا، مث 
ا معها أيضا، لكن أ منهم مل يصنع م ا صنعه سيد قطب من نظرته العامة ُتناسب السورة الالحقة 
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ا تـدور  ا الفكرى وجوها النفسى مجيعا، وأ حية مضمو ا بنية واحدة من  إىل السورة كلها على أ
ا إذا قـسمت فـإىل أشـواط متتابعـة يتـصل أحـدها  ْحول حمور واحد ينتظمها من أوهلا إىل آخرها، وأ َ ِّ ُ

ذا التفصيل آلخر كما رأينا ىف النص السابق، وال كان ي شري، إذا أشار، إىل موضوع السورة كلها 
وهو أمر طبيعى، فقد تطـور الفكـر والـذوق والنقـد األدىب علـى مـدى تلـك القـرون . الذى جنده هنا

  .تطورا كبريا
ت السورة بعضها ببعض هو اإلمام  وأشهر هؤالء املفسرين الذين كانوا يعملون على ربط آ

ــ٨٨٥ت (البقــــاعى  ت والــــسور: "فــــسري املــــسمىصــــاحب الت)  هـــ َنظــــم الــــدرر ىف تناســــب اآل ُّ ْ َ ."
لـسورة الـىت  لـىت قبلهـا، وعلـى ربـط الـسورة  والبقاعى ىف هذا التفسري حـريص علـى ربـط كـل آيـة 

إال أنـه ربــط جزئــى ال ينظـر نظــرة فوقيـة شــاملة إىل الـسورة كلهــا حبيــث . تـسبقها والــسورة الـىت تليهــا
 تلــك اخلطــوط بعــضها بــبعض، كــل ذلــك ىف ظــل جــو نفــسى يــسود ُنبــصر خطوطهــا العامــة وتــرابط

الــسورة كلهــا مــن مبــدئها إىل ختامهــا، فــضال عــن األســلوب األدىب املرتقــرق الــذى يــصوغ بــه ســيد 
قطب تفسريه، وفضال عن التذوق القائم على التحليـل واالنطبـاع معـا الـذى يلجـأ إليـه سـيد قطـب 

 البقــاعى وال عنــد أى د القــرآىن، ممــا ال وجــود لــه عنــىف التعبــري عــن أحاسيــسه ومواجــده جتــاه الــنص
لقليل   .مفسر قدمي ممن اطلعنا على تفسريهم، وهم ليسوا 

ت ذ قوله تعاىل مـن سـورة لره عند تفسريه ََكإال أن لإلمام الشوكاىن رأ ىف قضية تناسب اآل
تنـا أولئـك أصـحاب النـار هـم فيهـا خ": "البقرة" ـم مـن يفعـل "الـدونَّوالذين كفروا وكذبوا  ، إذ ا

ق األمــر ّوهــذا تــشدد مــن الــشوكاىن ال مــسوغ لــه البتــة، فهــو لألســف يــضي. ذلـك ىف عقلــه وعقيدتــه
ْوإذا كــان بعــض املفــسرين يـــرون أن . دومنــا داع، إذ املــسألة إمنــا هــى مــسألة ذوق لكــالم هللا العزيــز ََ

ـا ميكـن أن تكـو ت سورة ما ليست مرتابطة، فقـد يـرى غـريهم أ م . نآ والعـربة حينئـذ مبـدى قـدر
وأقــصى مــا ميكــن أن يــصنعه مــن يــرى ىف األمــر . علــى إثبــات مــا يقولــون دون اعتــساف أو شــطط

ّوإنه ملن الصعب على أن أجد وجها هلذا اهلجوم الشديد الذى . شططا أو اعتسافا أن يرفض ذلك
قـضية تـذوق أسـلوىب ال يقوم على التشكيك ىف عقل من حياول ذلك وعقيدته، إذ القضية إمنـا هـى 

ــه ،قــضية اعتقــاد إميــاىن  مــع احرتامــى الــشديد للعــامل اجلليــل رمحــه هللا، عــالوة علــى أن كثــريا ممــا قال
   .العلماء ىف ذلك هو، على أقل تقدير، كالم ال خيلو من وجاهة

وإىل جانب أشكال التفسري ومناهجـه الـىت مـر احلـديث عنهـا هنـاك لـون آخـر منهـا ال يقـف 
ت داخـل الـسورة لدى كل كلم ة أو لدى كـل عبـارة أو لـدى كـل آيـة أو حـىت لـدى كـل جمموعـة آ
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كالـــذى رأينـــاه ىف التفـــسري التجزيئـــى، بـــل يتنـــاول القـــرآن حـــسب موضـــوعاته املختلفـــة، كموضـــوع 
األلوهية مثال أو موضوع يوم القيامـة أو موضـوع القـضاء والقـدر أو موضـوع احلـساب األخـروى أو 

: ى هـذاَّويـسم. إخل...ة أو موضوع اجلنس واحلب أو موضوع احلـدودّدِّ الرموضوع العلم أو موضوع
وتكمن أمهية هذا الفرع من فروع التفسري ىف أنه خيرج بنا من نطـاق اجلزئيـة، ". التفسري املوضوعى"

ا تغيـــقـــد يكـــون الـــىت   العامـــة ىف القـــضا رؤيتـــهم نظرتنـــا إىل القـــرآن الكـــرمي فـــال نتنبـــه إىل يمـــن شـــأ
، وهـى بكـل  بكل جوانب املوضـوعاحمليطةة، إىل نطاق الكلية الىت تعني على الرؤية الشاملة املختلف

ومثاال علـى ذلـك أشـري إىل انقـسام املتكلمـني بـشأن قـضية اجلـرب . أفضل وأوضح وأعمقٍيقني رؤية 
َّخري، ومنهم من َّربَفمنهم من ج: واالختيار ت والسبب هو اقتصار كل فريق علـى طائفـة مـن اآل. َ

ت كال من الفريقني ولو أن. القرآنية الىت توافق نظرته  الىت تتعرض لتلـك القـضية  مجيعهاحشد اآل
ولــيس معــىن هــذا أن . ووضــعها حتــت عينيــه وأمعــن فيهــا النظــر لكــان أحجــى أن يــصيب وجــه احلــق

سـبقه التفسري اجلزئـى قليـل الـشأن، إذ الواقـع أن التفـسري املوضـوعى ال يـستطيع أن يـنهض إال إذا 
ت   .، فهما إذن متكامالن ال متعارضان تفسريا جزئياتفسري اآل
إال أن مثـل .  أن هذا اللون التفسريى مل يكن له وجود لـدى القـدماءّيظن بعض الظاننيوقد 

، إذ هناك كتب ودراسـات كثـرية تتنـاول هـذا املوضـوع أو ذاك  األمر ىف واقعظن ال أساس لههذا ال
ألمــن القــرآن الكــرمي، وبعــض هــ ملــضمونســلوبذه املوضــوعات يتعلــق  فمــن : ، وبعــضها يتعلــق 

نفـس  مـا كتبـه الـسيوطى ىف وكـذلكالبـن قـيم اجلوزيـة، " التبيـان ىف أقـسام القـرآن"ذلك مثال كتاب 
َالـــجمان ىف تــشبيهات "ومــن هــذا اللــون أيــضا ". اإلتقــان ىف علــوم القــرآن: "هــذا املوضــوع ىف كتابــه ُ

قيــا البغــد" القــرآن َمفحمــات األقــران ىف مبـهمــات القــرآن"ادى، والبــن  ُْ ُِ أمثــال "وحتــت عنــوان ". ْ
ِّألف كل من القواريرى ونفطويه وابن الـجنـيد اإلسـكاىف والنيـسابورى واملـاوردى وابـن القـيم " القرآن َ ْ َُ ْ َ ْ

ُّّكالـــذى ألفـــه الرمـــاىن " إعجـــاز القـــرآن"وعنـــد أيـــضا الكتـــب والرســـائل اخلاصـــة مبوضـــوع . كتـــا
ّرجاىن واخلطاىب والباقالىنُوالـج َ لقرآن الكرمي هو كتـاب . ْ والبن قتيبة كتاب ىف موضوع بعينه يتصل 

ْكتــاب الـمــشكلني"ومثلــه ". ويــل مــشكل القــرآن" َِ ْ ُّّ، أى مــشكل القــرآن ومــشكل الــسنة، البــن "ُ ْ ِْ ُِ ُ
ِوضـح الربهــان ىف مـشكل القـرآن "العـرىب، وكتـاب  ْ ح الوجــوه إصـال"ومــن تلـك الكتـب . للغزنـوى" ُ

البـــن " نزهـــة األعـــني النـــواظر ىف علـــم الوجـــوه والنظـــائر"للـــدامغاىن، و" والنظـــائر ىف القـــرآن الكـــرمي
وينبغــى أال ننــسى أن أحبــاث القــضاء . للثعــالىب" األشــباه والنظــائر ىف األلفــاظ القرآنيــة"اجلــوزى، و

َلفــرق وامللــل والنحــل، والقــدر، واجلــرب واالختيــار، والثــواب والعقــاب وغــري ذلــك ممــا تعــج بــه كتــب ا ِ
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يـــد، إمنـــا تنتمـــى ىف الواقـــع إىل هـــذا احلقـــل مـــن  ت الكتـــاب ا وهـــى األحبـــاث الـــىت تتكـــئ علـــى آ
  ."علوم القرآن"ومثلها ىف ذلك كتب . التفسري، أى التفسري املوضوعى

ن يلفتان االنتباه هنا بقوة، أال ومها  ت  )هــ٨٢٦ت (الـسيورى  كتـابََّومث كتا ىف تفـسري آ
 فكل مـا تقـدم ذكـره مـن الكتـب إمنـا .للشافعى من مجع البيهقى" أحكام القرآن" وكتاب ألحكام،ا

د واحــد أو موضــوعني مــثال مــن كتــاب هللا، لكنهــا ال تتعــرض ملوضــوع كبــري ويتعــرض ملوضــوع حمــد
 ،الطهــارة: "وهـذه بعـض أبـواب كتـاب الـسيورى نـسوقها لتوضـيح مـا نقـول. شـامل كموضـوع الفقـه

نفــال، أحكــام احلــج، أحكــام س واألْمُخـ أحكــام الــ، أحكــام الزكــاة،ة، أحكــام الــصومأحكــام الــصال
ملعــروف والنهــ،اجلهــاد  ، الــضمان، الــرهن، الــدين، البيــع،املكاســب،  عــن املنكــرى أحكــام األمــر 

 ، الغـصب،طـةْقُّ الل،عةْفُّ الـش، الـسبق والرمايـة،ةّ العاريـ،يداع اإل، املضاربة، الشركة،جارةالصلح واإل
 ، املواريــث،اليمــني، املطــاعم واملــشارب،  العهــد، النــذر،الطــالق،  النكــاح، العتــق، الوصــية،قــراراإل

" أحكـام القــرآن"ومثـل كتــاب الـسيورى ىف ذلـك كتـاب ". اصَصِ القـ،القـضاء والـشهادات، احلـدود
الــذى مجعــه البيهقــى مــن كتــب الــشافعى ىف األصــول واألحكــام ورتبــه علــى أبــواب الفقــه كمــا ســبق 

  .تنويهال
" التـــصوير الفـــىن ىف القـــرآن: "أمـــا ىف العـــصر احلـــديث فقـــد وضـــع مـــثال ســـيد قطـــب كتابيـــه

ٍوللدكتور شكرى دمحم عياد دراسة جد قريبة من الكتـاب األخـري عـن ". مشاهد القيامة ىف القرآن"و ُّ ِ ٌ
وهــى ، "األخــالق ىف القــرآن"دمحم عبــد هللا دراز . كمــا كتــب د". يــوم الــدين واحلــساب ىف القــرآن"

ـا علـى الدكتوريـة مـن فرنـسا، مث نقلهـا بعـد ذلـك إىل العربيـة ومث كتـاب حملمـد . ّالرسالة الىت حصل 
ت القرآن الكرمي الىت تتحـدث عـن الرسـول  َعزة دروزة ىف سرية الرسول كانت نقطة انطالقه فيه آ َْ َ

ر العلميــة للــشيخ حممــود شــلتوت كتــاب . أو تتــصل بــه وحبياتــه وشخــصيته مــنهج "بعنــوان ومــن اآل
تمع ومـن مؤلفـات ". القـرآن وعلـم الـنفس: "ولعبد الوهاب محودة كتاب عنوانه". القرآن ىف بناء ا

التفكــري فريــضة "و" الفلــسفة القرآنيــة"و" املــرأة ىف القــرآن"و" اإلنــسان ىف القــرآن الكــرمي: "العقــاد
ملثل للـدكتور سـيد رزق ". كرميبنو إسرائيل ىف القرآن ال"وحملمد عبد السالم أبو النيل ". إسالمية و
التفــسري "و" القــرآن والــنظم االجتماعيــة"ولراشــد الــرباوى كتــا ". بنــو إســرائيل ىف القــرآن"الطويــل 

وللــدكتور أمحــد أمحــد بــدوى ".  ىف القــرآنّقِال ر"وإلبــراهيم هاشــم الفــالىل كتــاب ". القــرآىن للتــاريخ
التفـــسري البالغـــى "املطعـــىن كتـــاب ضـــخم ىف وللـــدكتور عبـــد العظـــيم ". مـــن بالغـــة القـــرآن"كتـــاب 

بالغــة العطـــف ىف القـــرآن "وللـــدكتور عفـــت دمحم الــشرقاوى كتـــاب ". لالســتفهام ىف القـــرآن الكــرمي
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ولكاتب هذه السطور كتـاب بعنـوان ". التعبري الفىن ىف القرآن"وللدكتور بكرى شيخ أمني ". الكرمي
  ".  مقارنة أسلوبية- القرآن واحلديث"

ن البحوث والدراسات تدور حول القصة القرآنية أشـهرها كتـاب الـدكتور دمحم وهناك عدد م
حملمـــد جـــاد املـــوىل " قـــصص القـــرآن"، و"الفـــن القصـــصى ىف القـــرآن الكـــرمي"أمحـــد خلـــف هللا عـــن 

لعبــد " القــصص القــرآىن ىف منطوقــه ومفهومــه"لعبــد الوهــاب النجــار، و" قــصص األنبيــاء"وزمالئــه، و
البيان القصـصى ىف القـرآن "للدكتورة مرمي السباعى، و" ىف القرآن الكرميالقصة "الكرمي اخلطيب، و

 وهنـاك. احملسن قاسم البزاز لعبد" نسانية ىف القصص القرآىنالرتبية اإل"إلبراهيم عوضني، و" الكرمي
لـذات دون النحـو بوجـه عـام لنحـو القـرآىن  دنيـا : "ولعبـد الـرزاق نوفـل. دراسات متعددة خاصة 

تالزراعــة وا ومثــل هــذين الكتــابني ". اإلعجــاز العــددى للقــرآن الكــرمي"، و"لنبــات ومــا فيهــا مــن آ
لعلـــوم كثـــري مـــناألخـــريين  ت القرآنيـــة الـــىت هلـــا اتـــصال   الكتـــب واألحبـــاث املختـــصة بتفـــسري اآل

ُخصصت البـاب " مصدر القرآن"ولصاحب هذه الدراسة الىت ىف يد القارئ كتاب بعنوان . احلديثة
ت القرآنيـة مـن علـم إهلـى الثاىن من ه لدراسـة ثالثـة موضـوعات قرآنيـة حمـددة هـى مـا تـدل عليـه اآل

شــامل، ومــا يرتقــرق فيهــا مــن روح إهلــى مفــارق يعلــو فــوق الــضعف البــشرى وال تــنعكس فيــه أفــراح 
ى منهـا،  ت السابقة من أنـه مل يتـأثر  الرسول وأحزانه، وكذلك ما تظهره الدراسة املقارنة مع الد

ْل كانــت لــه شخــصيته الطاغيــة املهيمنــة الدالــة علــى أنــه مــن لــدن حكــيم خبــريبــ ُ َ وهنــاك دراســات . ّ
 أو عــن احليــوان مــثال أو الرمحــة أو التقــوى أو احلــرب أو املــال أو املــسؤولية الفرديــةأخــرى مــستقلة 

 األخـرى العدل أو اجلهاد أو البعث أو اآلخرة أو املالئكة أو الرسل الـسابقني أو الكتـب الـسماوية
  . ىف القرآن الكرمي

لتفـسري الـذى  لنا لون من املؤلفـات لـه أقـوى االتـصال  وىف النهاية ال ينبغى أن يغيب عن 
لقـــرآن الكـــرمي، ومنهـــا علـــى التمثيـــل معجـــم  حنـــن بـــصدده، أال وهـــو املعـــاجم املوضـــوعية اخلاصـــة 

ت القرآن الكرمي: "املستشرق جون البوم " يان عـن تفـصيل آى القـرآنالرتتيب والب"، و"تفصيل آ
ـذا، بـل أضـاف إىل كثـري مـن النـصوص القرآنيـة الـىت يوردهـا ىف (حملمد زكى صاحل  الـذى مل يكتـف 

ـا حباجـة إىل شـرح، جامعـا بـني احلـسنيني،  أى موضوع من املوضوعات معـاىن املفـردات الـىت يـرى أ
ت طريقـــة الكتـــب اخلاصـــة بغريـــب القـــرآن، وطريقـــة ال: نيومازجـــا الطـــريقت كتـــب الـــىت تـــصنف اآل

للــدكتور أمحــد إبــراهيم " تبويــب آى القــرآن مــن الناحيــة املوضــوعية"، و)حــسب موضــوعات القــرآن
ت القرآن الكرمي"مهنا، و دليل الباحثني ىف املوضوعات "حملمد فارس بركات، و" اجلامع ملواضيع آ
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ت القــرآن الكــرمي"حملمــد حممــود، و" القرآنيــة صبحى عبــد الــرءوف عــصر، لــ" املعجــم املوضــوعى آل
ت القرآن الكرمي"و املعجـم املفهـرس ملعـاىن القـرآن "حملمـد مـصطفى دمحم، و" الفهرس املوضوعى آل

ــزين" العزيــز ا تــسهيل عمليــة التفــسري املوضــوعى . حملمــد بــسام ورشــدى ال وهــذه املعــاجم مــن شــأ
ت كـل موضـوع ىف مكـان واحـد، فتغن ا توفر للمفـسر آ يد أل يـه عـن البحـث عـن تلـك للقرآن ا

ت يــراد بعــض رؤوس املوضــوعات الــىت ذكرهــا دمحم زكــى صــاحل ىف أخــريا ننهــىو. اآل  هــذه الفقــرة 
التوحيد، أمساء هللا احلسىن، مفاتيح الغيب، القضاء والقدر، غرائـز "، وهى "الرتتيب والبيان: "كتابه

 املدينـة ىف أول اإلسـالم، الـوحى، الـدين الـسماوى النفس، دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، اهلجرة من مكـة إىل
ب  ب احلـــدود والقـــصاص،  ب املعاينـــة واملراهنـــة،  ب اخلمـــر وامليـــسر،  ب التوبـــة،  واحـــد، 

ا    . عشرات أخرى مماثلة من تلك العناوينإىل..." األميان وكفار
ت تنتمـى أو ميكـن أن األول أن وجـود دراسـا: لكن ينبغى، بعد هذا كله، أن نتنبه إىل أمـرين

. تنتمى، على حنو أو علـى آخـر، إىل التفـسري املوضـوعى شـىء، ووجـود هـذا املـصطلح شـىء آخـر
َفاملصطلح هو ابن العقود األخرية، مل يـعرف قبل ذلك ْ كما أن مفهوم هذا التفسري مل يكن واضحا . ُ

م القيمــة ىف هــذا امليــدان أ شــبه مبــن يتــنفس، لكنــه ال ىف أذهــان العلمــاء، بــل كانــت أحبــاثهم ودراســا
ا وال يضع ىف ذهنه كيف تتم وال يفكر ىف الوقوف أمامها ودراستها  ال إىل عملية التنفس ذا يلقى 

ــا لــسليقة. علمي والبــشر يتنفــسون منــذ أن خلقهــم هللا، لكــنهم مل يفكــروا ىف أن . إمنــا هــو ميارســها 
 ظهـورهم علـى وجـه البـسيطة بـدهور جيعلـوا هـذه العمليـة موضـوعا مـن موضـوعات الدراسـة إال بعـد

ْودهــور ودهــور ودهــور، أمــا قبــل ذلــك فكــانوا ميارســون التــنفس وحــسب وفــرق كبــري بــني ممارســة . َ
. إخل...الــشىء وبــني وضــوح مفهومــه ىف الــذهن وإخــضاعه للدراســة واســتعمال مــصطلح علمــى لــه

عليهـا كتـاب هللا أو كذلك مل يكن هناك تفسري كامل للقـرآن يتنـاول كـل املوضـوعات الـىت يـشتمل 
  . معظمها أو عددا كبريا منها

هــذا، وللــدكتور عبــد الــستار فــتح هللا ســعيد دراســة عــن التفــسري املوضــوعى للقــرآن الكــرمي 
ــا دار الطباعــة "م عــن ١٩٨٦ - هـــ١٤٠٦صــدرت عــام " املــدخل إىل التفــسري املوضــوعى: "عنوا

ئة صفحة، أمـا الـصفحات الباقيـة الـىت ، وهى تبدأ مببحث نظرى يستغرق حنو ما"والنشر اإلسالمية
وقـد درس ىف اجلـزء التطبيقـى مخـسة موضـوعات . تشارف املائتني فتطبيـق ملـا قالـه ىف اجلـزء النظـرى

العلـم والعلمـاء "و" ّالتبعيـة ىف القـرآن الكـرمي"و" ّية ىف القرآن الكرميَِعامل"و" الوحدانية والتوحيد"هى 
ورغــم إرجاعــه التفــسري املوضــوعى إىل العهــد النبــوى ". رآناآلخــرة ومــشاهدها ىف القــ"و" ىف القــرآن
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ت أخــرى ســابقة، مثلمــا أن  تــه إىل مــا قالــه ىف آ ذاتــه علــى اعتبــار أن القــرآن حييــل ىف كثــري مــن آ
ت قرآنية أخرى، فإنه  ت إىل آ الرسول عليه السالم كان أحيا ما حييل ىف تفسري ما يتناوله من آ

، ساردا العوامل الىت يراها مـسؤولة "هذا الفن التفسريى اجلديد"ميه بــيعود بعد بضع صفحات فيس
ولــو أنــه نــوه إىل أن ذلــك النــوع مــن التفــسري، وإن مل يكــن جمهــوال مــن . عــن ظهــوره ىف عــصر هــذا

قبل، فإن التأصيل له ووضع مصطلحات خاصة به شىء جديد متاما، كما أنه مل يصلنا عن علمائنـا 
يــد، لكــان أحجــى بــه وأســلم، وأقمــن أن القــدامى تفــسري موضــوع ى كامــل أو شــبه كامــل للقــرآن ا

أما ما أشار إليه من تفسري موضوعى منـذ عـصر النـىب فهـو أشـبه . مينعه من الوقوع ىف هذا التناقض
ملثــل فــإن هــذا . لــيس إال" التفــسري املوضــوعى للقــرآن الكــرمي"ن يكـون بــذورا ملــا نــسميه اآلن بــــ و

ومع ذلك فـإن كتـاب الـدكتور عبـد الـستار فـتح . ن معروفا من قبل على اإلطالقاالصطالح مل يك
هللا سعيد هو من الكتـب املبكـرة ىف هـذا امليـدان، وإن كـان قـد سـبقته كتـب أخـرى مـن هـذا اللـون 

لفـوزى الـسيد عثمـان، " حماضـرات ىف التفـسري املوضـوعى"ذكر هو بعضها بني مراجعه، مثل كتـاب 
البدايــــة ىف التفــــسري "للــــدكتور دمحم حممــــود حجــــازى، و" ىف القــــرآن الكــــرميالوحــــدة املوضــــوعية "و

ـــد احلـــى الفرمـــاوى، و" املوضـــوعى ـــسيد " التفـــسري املوضـــوعى للقـــرآن"للـــدكتور عب للـــدكتور دمحم ال
  . الكومى

 يبحــث ىف قــضا القــرآن ٌمْلــِهــو ع: "ّوقــد عــرف األســتاذ الــدكتور التفــسري املوضــوعى بقولــه
ــاً أو غايــةًالكــرمي املتحــدة معــىن املتفرقــة والنظــر فيهــا علــى هيئــة خمــصوصة،   عــن طريــق مجــع آ

ــان معناهــا واســتخراج ط جــامع بــشروط خمــصوصة، لبي كمــا بــني أمهيتــه ىف ". عناصــرها وربطهــا بــر
إبــراز التوافــق والتناســق بــني مــن خــالل احلديث العــصربطريقــة تناســب  إعجــاز القــرآن الكــرمي كيــد

ًىت كانت تنزل منجمة على مدار بضع وعشرين سنةه الكثرية الموضوعات َ َّ ، وكـذلك  مع وجـازة لفظـهَُ
ـــاء حباجـــىف  ـــدينةالوف ـــضرب مـــن التفـــسري هـــذا العـــصر إىل ال ـــك ال ـــشريةّ يقـــد ألن ذل حلـــوال  م للب

ـــة ومعـــضالاملـــشكال  إال  يتحقـــق ممـــا ال ميكـــن أن األخالقيـــة واالقتـــصاديةا النفـــسية واالجتماعي
ة ألن صـيل الدراسـات القرآنيـة والعلميـ مث هنـاك أيـضا . ملوضـوعات القـرآنبدراسات علمية جادة

ت تصنيف  االكرميةالقرآنية اآل   وتفسريها على هذا النمط، مع إحصاء األلفاظ حسب موضوعا
ا وتتبـع تعـدد الـدالالت القرآنيـة ىفواستقصاء املعاىن ، مـن شـأنه املـساعدة ىف  مواضـعها وموضـوعا

صيلها نية جديدة  علوم قرآبلورة  كذلك ينبغى أال ننسى دور هذا التفسري .االكتمال ودفعها حنوو
  . وضبطها على معايري قرآنية جامعةاآلنتصحيح مسار الدراسات الدينية والعربية القائمة ىف 
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األمثــل ىف تفــسري "األول مــن عــشرين جملــدا، وامســه : نكتــافلــه صــر مكــارم الــشريازى أمــا 
َنـزلُكتــاب هللا الـــم ، وكالمهــا ىف التفــسري "نفحــات القــرآن: "عنوانــه، و مــن عــشرة جملــدات، والثــاىن"ْ

َّ أصـل ىف مقدمتـه هلـذا اللـون وسنقف قليال أمام األخري، فـنالحظ أنـه قـد. املوضوعى للقرآن العزيز
َّمــن التفــسري، مث قـفــى علــى ذلــك بتنــاول عــدد غــري قليــل مــن موضــوعات القــرآن لــد . َ وننظــر ىف ا

ِْ، فنـلفــى فهرســه جيــرى علــى النحــو االتــاىل"املعــاد"دس مــثال، وهــو خــاص بــــالــسا  منــازل .املقدمــة": ُ
تـى الـسماء بـدخان مبـني. اقرتبـت الـساعة .ت القيامـة ظهور عالمـا.أشراط الساعة. اآلخرة . يـوم 

ذهاب . الزلزال العظيم املدمر. انفجار البحار. تالشى اجلبال. العالمات الىت تنذر بنهاية هذا العامل
. نفخـة الـصور . عالمات بدء القيامة.انشقاق االجرام السماوية. اكبالشمس والقمر والكووء ض

ــاة ــ . نفخــة املــوت ونفخــة احلي ــاة؟" نفخــة الــصور"مــا املــراد بـ ــري األمــواج أو صــرخة املــوت واحلي ث  
ت حـول نفخـة الـصور  .الصوتية على اإلنسان وسائر املوجودات  مـا الفاصـلة بـني النفختـني؟. إجا

 .نيِّجِني وأخــرى ىف ســِّيــّلِكتــب ىف ع. الكتــاب الــذى يــتكلم.  كتــاب األعمــال.فلــسفة نفخــة الــصور
كتـــاب   .مالِّكتـــاب األعمـــال ىف اليمـــني أو ىف الـــش. كتـــاب صـــحيفة األعمـــال. بـــونِاملالئكـــة املراق

. أقـسام كتـب األعمـال.  فلـسفة كتـاب األعمـال.ماهيـة كتـاب األعمـال. أعمالنا أمـام أنظـار اجلمـع
. اسـتيفاء األعمـال يـوم القيامـة. هَ عملـٌّيومئـذ يـرى كـل. جتـسيد األعمـال. خصائص كتاب األعمـال

ت اإلسالمية. جزاؤكم هو أعمالكم . جتسم األعمال ىف منطق العقل. ذكر جتسم األعمال ىف الروا
  .          إخل..." حمكمة الشهود وامليزان واحلساب. جتسد أخالق وسجا االنسان

" www.islamonline.net :نـــت.إســـالم أون اليـــن"سام متـــام ىف موقــع وهنــاك مقـــال حلـــ
 قــد أصــدر أن الــشيخذكــر فيــه " الــشيخ تعيلــب صــاحب فــتح الــرمحن ىف تفــسري القــرآن"بعنــوان 

التــزم فيهــا مــنهج التفــسري املوضــوعى " تفــسري القــرآن حــسب مطالبــه: "سلــسلة مــن الكتــب تــسمى
لرتتيـب  ت "للقرآن الكرمي حبسب موضوعاته، وقدم فيها سـبعة كتـب هـى  ، وآ ت اإلميـان  آ

ت اإل لرسـل، وآ ت اإلميـان  لكتـب، وآ ت اإلميان  ملالئكة، وآ ت اإلميان  آلخـرة، وآ ميـان 
ملالئكــة ت احلجــة علــى الكــافرين  ، وآ ــا ". احلجــة علــى املــشركني  وقــد وصــفها الباحــث 

  . سلسلة مبسطة واضحة التزم فيها صاحبها منهج الوحدة املوضوعية ىف التفسري
ـــال نـــذكر منهـــا  لـــسميح " التفـــسري املوضـــوعى للقـــرآن الكـــرمي"ََّومث كتـــب أخـــرى ىف هـــذا ا

ـــزين، و التفـــسري "، و فرهـــودىســـعد دمحمللـــدكتور "  للقـــرآن الكـــرميىالتفـــسري املوضـــوع"عـــاطف ال
ت املالئكــــة ىف القــــرآن الكــــرمي ت "و" املوضــــوعى آل قــــة القرآنيــــة املتعلالتفــــسري املوضــــوعى لــــآل
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ألنبيــاء والرســل  ى التفــسري املوضــوعدراســات ىف"و، لعبــد العزيــز الــدردير موســى" بوجــوب اإلميــان 
  . ىملعزاهر عواض األللدكتور " للقرآن الكرمي

َحنــو تفــسري موضــوعى لــسور لقــرآن: "وللــشيخ دمحم الغــزاىل تفــسري للقــرآن الكــرمي مســاه ، إال "ُ
أنه، رغم هذا، ال ينحو حنو التفسري الذى حنن بصدده هنا، إذ ذكر ىف مقدمته أنه إمنا يقصد تفسري 

وقــد يــوحى . تفــسريا موضــوعيا) ، ولــيس تفــسري القــرآن كلــه"تفــسري كــل ســورة: "الحــظ(كــل ســورة 
كالمه ىف تلك املقدمة أنه ينظر إىل طريقته هـذه بوصـفها شـيئا جديـدا خيتلـف عـن الطريقـة الـشائعة 

يتنـاول اآليـة أو الطائفـة "، وهو التفسري الذى "التفسري املوضعى"ىف تفسري القرآن، والىت يسميها بــ
ت فيــشرح األلفــاظ والرتاكيــب واألحكــام عى الــذى يقدمــه ىف كتابــه ، أمــا التفــسري املوضــو"مــن اآل

هلا تتناول أوهلا وآخرها، وتتعرف على الروابط " صورة مشسية"فهو يتناول السورة كلها حماوال رسم "
، وإن عـاد بعـد قليـل "اخلفية الىت تشدها كلها، وجتعـل أوهلـا متهيـدا آلخرهـا، وآخرهـا تـصديقا ألوهلـا

ــال علــى قــدر للــدكتور دمحم عبــد هللا " النبــأ العظــيم"فقــال إن كتــاب  دراز هــو أول كتــاب ىف هــذا ا
مث ذكــر رمحــه هللا أن ". أول تفــسري موضــوعى لــسورة كاملــة فيمــا أعتقــد: "علمــه، أو بــنص كالمــه

الباعث له على انتهاج تلك الطريقة ىف التفسري هو ما أحسه من أن املسلمني حباجة إىل هذا اللون 
لقـرآن أنـه مل يلمـس إال املعـاىن القريبـة منـه، وأنـه ال من التفسري، إذ ظل يشعر رغم قراءاتـه الكثـرية ل

ت إلدراك ارتباطها مبا قبلها وما بعدها والتعرف على السورة كلهـا  بد له من الغوص ىف أعماق اآل
متماســكة متـــساوقة، وإن أكـــد ىف ذات الوقـــت أن هـــذا اللـــون مـــن التفـــسري ال يغـــىن عـــن التفـــسري 

  .املوضعى، بل يكمل كل منهما اآلخر
كمـا . عند الشيخ الغزاىل خيتلف عما نقصده هنـا" التفسري املوضوعى"وواضح أن مصطلح 

ـــأليف ىف هـــذا الـــضرب اخلـــاص مـــن التفـــسري  ـــاك مـــن ســـبقه إىل الت ن هن ـــه هـــو نفـــسه قـــد أقـــر  أن
لكن ال بد من أن نضيف إىل ذلك أن سيد قطب قد أحرز . دمحم عبد هللا دراز. املوضوعى، وهو د

كـذلك فـات الـشيخ أن يـشري ". ىف ظـالل القـرآن: "كانة عالية مبا كتبـه ىف تفـسريهىف هذا امليدان م
يـد، فهـو أيـضا  ىف مقدمته إىل تفسري الشيخ حممـود شـلتوت لألجـزاء العـشرة األوىل مـن الكتـاب ا
ًيعتمد تفسري السورة بوصفها وحدة واحدة، وال يتناوهلا تناوال جتزيئيا يقف أمام اآلية بعـد اآليـة حنـوا 

ًوفقها وبالغة وما إىل ذلك ً .  
ومع ذلك فقد خيرج الشيخ الغزاىل، رمحه هللا، عن التفسري املوضوعى للسورة إىل شـىء مـن 

عـن القتـال " البقـرة"التفسري املوضوعى للقرآن كله، كما صنع مثال عند كالمه أثنـاء تفـسريه لـسورة 
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مقاتلـة املـسلمني ملـن مل يقـاتلهم أو ىف اإلسالم، إذ أكـد أن هنـاك مبـدأ خالـدا ىف اإلسـالم هـو عـدم 
ِوقــاتلوا ىف ســبيل هللا الــذين يقــاتلونكم، وال ": "البقــرة"يبــدأهم بعــدوان، اتباعــا لقولــه تعــاىل ىف ســورة 

، مث رأى أنــه ال بــد لــه ىف هــذا الــسياق مــن التطــرق إىل مــا ورد ىف "إن هللا ال حيــب املعتــدين. تعتــدوا
ت" التوبــة"ذات املوضــوع بــسورة  ــا حتــض علــى مــن آ ِ قــد تــوهم مــن ال يعــرف طبيعــة اإلســالم أ ُ

ََّالعــدوان وتنــاقض مــن مث مــا أرســته ســورة  ْ لقتــال ىف " البقــرة"ِ مــن أحكــام احلــرب، مؤكــدا أن األمــر 
ّالسورة املذكورة ليس على إطالقه، بل للرد على قوم اعتـادوا نكـث العهـود ومل يكونـوا يكفـون عـن 

فهــى إذن ال تتعــارض بتــا مــع ذلــك . م وحماولــة استئــصال ديــنهمالعــدوان علــى املــسلمني وإيــذائه
وىف هـذا شـىء مـن التفـسري املوضـوعى للقـرآن الكـرمي ". البقـرة"املبدإ اخلالد الذى أرسته آية سـورة 

ملعىن الذى نقصده هنا، وإن مل جير عليه الشيخ ىف كل تفسريه، بل كان يلجأ إليه احلني بعد احلـني 
  .  ىف هذا املوضعودون توسع كما فعل

نـــه تفــسري للـــسور، ولـــيس تفـــسريا  وإذا كــان الـــشيخ الغـــزاىل قـــد حــدد تفـــسريه املوضـــوعى 
دمحم البهــى مل حيـدد عملـه هــذا التحديـد رغـم أنـه ال خيتلــف ىف جانـب منـه عــن . للقـرآن كلـه، فـإن د

ئه لسورة مـن ، خمصصا كل جزء من أجزا"ميالكر  للقرآنىالتفسري املوضوع: "عمل الغزاىل، إذ مساه
، وأكثـر تـدقيقا فيمـا يكتبـه مـن التفـسري. السور البهـى مل يفـسر . مث إن د. لكـن الـشيخ آنـق أسـلو

َّعم"القرآن كله، بل فسر اثنتني وعشرين سورة مكية إىل جانب جزء  ، مـع سـورة واحـدة فقـط مـن "َ
مـا الـشيخ الغـزاىل ، وأخرج تفسري كـل سـورة ىف كتـاب مـستقل، بين"النساء"السور املدنية هى سورة 

وهــو . قــد أمت تفــسري القــرآن كلــه وأخــرج تفــسريه ىف إحــدى الطبعــات علــى األقــل ىف جملــد واحــد
التفــسري املوضــوعى " فتفــسري الــدكتور البهــى ال عالقــة لــه بــــكــذلك. أخــصر مــن تفــسري البهــى كثــريا

 حــدة؟ بــل إن ، إذ هــو، كتفــسري الــشيخ الغــزاىل، يتنــاول كــل ســورة مــن الــسور علــى"للقــرآن الكــرمي
األمر ليزيد على ذلك أن تفسريه ال يشبه تفسري الشيخ الغزاىل، فهو بعد املقدمـة الـىت يتنـاول فيهـا 
ت جمموعـة جمموعـة،  السورة إمجاال ويقف عند رؤوس املوضوعات الىت حتويها يشرع ىف تفـسري اآل

موعات متقدما من اخللف لألمام دائما  أنـه جيمـع بـني التفـسري أى. وآية آية داخل كل من تلك ا
  . وبني التفسري املوضعى" املوضوعى"املسمى خطأ بـ

ــ ملناسبة فإىن أقرتح أن يسمى تفسري الشيخ الغـزاىل وأشـباهه مـن كتـب التفـسري ب التفـسري "و
ّالــسورى ِ َ ــا "ُّ ــاول الــسورة كلهــا ىف خطوطهــا العامــة دون العكــوف علــى آ ، أى التفــسري الــذى يتن

ا ُوقد نسبت إىل اجلمع ىف تلك التسمية حـىت ال .  آية آية، ومجلة مجلة، وكلمة كلمةومجلها وكلما
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" نزعـات شـعوبية"وعنـد مـن نفـس الـوادى . خيتلط األمر بني النسبة إىل سور والنـسبة إىل الـسورة
ـــة"و َّمـــؤمترات عمالي ـــة"و" ُ ت طالبي ـــة"و" انتخـــا ـــة"و" انتفاضـــات مجاهريي مقـــاس "و" أخـــالق ملوكي

َ، ولــــدينا ىف جمــــال احلــــرف والــــصناعات "عنــــب بنــــاتى"و" قمــــيص رجــــاىل" و"أوالدى " الفطــــائرى"ِ
" َّاملخلالتـــى"و" اللبابيـــدى"و" الطرابيـــشى"و" القبـــاقيىب"و" احلـــصرى"و" اجلنـــائىن"و" اجلـــواليقى"و
" الــدواليىب"و" الكــواليىن"و" الــشوادىف"و" املــواجريى"و" الــسكاكيىن"و" الــسنانريى"و" القــواريرى"و
" القالنـــسى"و" املنــاديلى"و" املــراكىب"و" الـــساعاتى"و" القراطيــسى"و" القواديــسى"و" رباذعــىال"و
ّالقللى"و" الفرائضى"و

َِ " الغـرائىب"ومـن جمـال الـصفات لـدينا ". الكتـىب"و" العجالتى"و" اآلالتى"و" ُ
ـــسطوحى"و" األصـــوىل"و" الفـــضائحى"و" العجـــائىب"و ـــورى"و" النجـــومى"و" ال " الكـــواكىب"و" القب
َومــن الــصرفيني مــن جييــز بكــل أرحييــة النــسبة إىل اجلمــع علــى اإلطــالق". الــسواحلى"و ٍ وعلــى كــل . ِّ

لذوق اللغوى   .حال فإن العربة ىف بعض األحيان 
ت كـل موضـوع واحـد ىف القـرآن الكـرمي  أما التفسري املوضوعى فهو التفسري الذى جيمـع آ

ت الــىت تتنــاول املــرأة ُجتمــع معــا : اعلــى اخــتالف ســوره مث يــربط بعــضها بــبعض ويفــسرها معــ َفــاآل ْ
ت الـىت تتـصل  ت الىت تعاجل موضوع احلرب والقتال جتمع معا وتفسر معا، واآل َّوتـفسر معا، واآل َُ

أما أن نتناول كل سورة من القرآن على حدة ظـانني . وهكذا... لصالة مثال جتمع معا وتفسر معا
فـال، وخباصـة أن الـسورة القرآنيـة قلمـا تـدور حـول موضـوع أن هذا من التفسري املوضـوعى للقـرآن 

" الـضحى"وسـورة " االنفطـار"وسـورة " النبـأ"وسـورة " الطـالق"مـثال وسـورة " يوسـف"كـسورة واحد 
  ". القارعة"وسورة 

 وهــو. للــدكتور حــسن حنفــى" التفــسري املوضــوعى للقــرآن الكــرمي"وهكــذا نــصل إىل كتــب 
الــوعى "، والثــاىن "نــشأة الــوعى"األول : ن مــن مثانيــة أبــوابيتجــاوز األلــف صــفحة خبمــسني، ويتكــو

املقاصـد "، واخلـامس "اخليـال والـوعى اخللقـى"، والرابـع "العواطـف واالنفعـاالت"، والثالـث "الذاتى
، مث "الــوعى والتــاريخ"، والثــامن "الــوعى والطبيعــة"، والــسابع "األ واآلخــر"، والــسادس "واألفعــال

وكمــا نــرى فــإن ". حماولــة ىف النقــد الــذاتى: "اب فنيــا ومــضمونيا مساهــاخامتــة مبالحظــات علــى الكتــ
ت القرآن حسب املوضوعات الىت يتناوهلـا الكتـاب الكـرمي بـل حـسب  األستاذ الدكتور ال جيمع آ
ذه املفاهيم ترتيبا يذكر إىل حد مـا  مصطلحات ومفاهيم ىف ذهنه هو، مع ترتيب األلفاظ املتعلقة 

لعبـد الفتـاح " اإلفـصاح ىف فقـه اللغـة"البـن سـيده، و" املخصص"ري عليه معجما لرتتيب الذى يس
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ملوضـوعات العامـة، وإن كانـت  الصعيدى وحسني يوسـف موسـى وأشـباههما مـن املعـاجم اخلاصـة 
لغرابة والتكلف والغموض ىف غري قليل من األحيان   .مصطلحات األستاذ الدكتور تتسم 

" ىف حلـق اإلنـسان: "مـن البـاب األول" والرضـاع والفطـاماحلمـل : "وهذا هـو الفـصل األول
أسوقه للمقارنـة كـى يتـضح للقـارئ مـا أقـول عـن الرتتيـب الـذى " اإلفصاح ىف فقه اللغة"من معجم 

احلمل والرضـاع : الباب األول ىف خلق اإلنسان": حسن حنفى ىف كتابه املوجود بني أيدينا. اتبعه د
ـا. ملإسقاط احل. احلمل وتدرجه. والفطام . خلقـة املولـود. صـوت املولـود. التوليـد. الـوالدة وحاال
. وصـف املـرأة مـن قبـل أوالدهـا. وصف املرأة من قبل مدة محلها. أمساء ما خيرج مع الولد. النفاس

أمسـاء ولـد . اليتـيم وحنـوه. املـومت واألرملـة. املـرأة مـات ولـدها. املرأة ال حتمـل. األوالد نصفهم ذكور
تغذيــة . الفطــام. الرضــاع. التــوءم والــرتب. أول أوالد الرجــل وآخــرهم. ب والكــربالرجــل ىف الــشبا

أمسـاء األوالد . سـقوط أسـنان الـصىب. ظهـور األسـنان. الولد السيء الغذاء. احلضانة والرتبية. الولد
. املسن وحنـوه. الكهل وحنوه. مظاهر الشباب. الشباب وحنوه. املراهق واملدرك وحنومها. ىف الصغر

عتبار سنها. أثر اهلرم ىف اإلنسان. طرفة.  وحنوهاهلرم أوصـاف اجلاريـة مـن . الـشابة وحنوهـا. البنت 
. الطهــر. احلــيض. الــشيخة والعجــوز وحنومهــا. النــصف وحنوهــا. أوصــاف ثــدى اجلاريــة. قبــل ثــدييها

. الـدماغ. عظـام الـرأس. جلـدة الـرأس. الـرأس. اجلـسم والبـدن. جسم اإلنسان. املرأة الىت ال حتيض
أمساء شـعر . نبات الشعر. الشعر ىف الرأس واجلسد. صفات اإلنسان من قبل رأسه. صفات الرأس

الـــشعر . الـــشعر الكثـــري. الـــشعر ىف األذن واألنـــف. شـــعر الوجـــه. خـــصل الـــشعر وضـــفائره. الـــرأس
آالت . قـص الـشعر وحلقـه. تشعث الشعر وتلبده. بقا الشعر. قلة الشعر. الشعر اجلعد. السبط

الرجـل . الرجـل اخلفيـف الـشعر. الرجل الكثـري الـشعر. الصلع وحنوه. سقوط الشعر. حللقالقص وا
  ". وحاالتهالشيب. األجرد وحنوه

ب مــن تفــسري د فالبــاب األول مــثال يتــضمن : حــسن حنفــى عــدة فــصول. ويتــضمن كــل 
م، اجلـــس"، وىف الفـــصل األول يتنـــاول األســـتاذ الـــدكتور "اإلدراك احلـــسى"و" اجلـــسم"فـــصلني مهـــا 

والنطفــة والعلقــة والعظــم واللحــم والــدم واجللــد، والــرأس والــشعر والــذقن واللحيــة، والوجــه والفــاه 
واللـــسان واحللقـــوم والعنـــق، والـــذراع واليـــد واإلصـــبع، والظهـــر والـــصدر والـــبطن "!) الفـــم"يقـــصد (

رأة، والطعام واألمعاء واألرحام، والدبر والفرج، والرجل والساق والقدم، والذكر واألنثى والرجل وامل
أما ىف الفصل الثاىن فيتنـاول سـيادته اإلدراك واحلـس، والـسمع والبـصر، . والشراب واجلوع واملرض

  .وهكذا"... والنظر، والرؤية، والذوق واللمس والشم، والقلب والفؤاد واللب



 
٢٣

ت القرآنيـة الـىت تـذكره، بينمـا  وهو ىف كل لفظ من هذه األلفاظ يقوم ىف اهلامش بنـسخ اآل
ت خي هلـامش مـن آ ذه األلفـاظ املوجـودة فيمـا أورده  ّصص املنت لكر رؤوس األقالم الىت تتصل  َ ِ

كرمية، قافزا بسرعة كبرية فوقها منتقال من آية إىل آية دون تنظيم، فـرتاه ينتقـل مـن نقطـة فقهيـة إىل 
رخيى إىل مبدإ خلقى دون أن يكون هناك رابط بني هذه النقـاط سـوى أن اآل ت املرتبطـة حادث 

ا بــل دون أن يوضــح للقــارئ أنــه ينتقــل مــن نقطــة إىل  ــا تتــضمن نفــس الكلمــة أو أحــد اشــتقاقا
لتـاىل فهنـاك  أخرى أو ينص على موضوع الكالم أو األشخاص الـذين يـدور هـذا الكـالم عـنهم، و

ت املثب. عتمة تغطى على كثري جدا مما يقول تة ىف اهلامش ما ولوال أنىن أعرف القرآن وأنظر ىف اآل
ولذلك فهو ىف كثري من رؤوس األقالم هذه غامض وغـري مبـني وكأنـه يغمغـم . فهمت كثريا مما يقول

لنفـــسه وال يكتـــب لقـــراء يريـــدون أن يـــسمعوا ويفهمـــوا، عـــالوة علـــى ركاكـــة لغتـــه علـــى حنـــو منفـــر، 
 فمـثال حتـت لفـظ .ومعاظلة ىف تركيب الكالم وأخطاء ال تليق ىف اإلمالء والنحو والصرف واملعجم

ِالبحــرية"يــورد " البحــر والبحــار" قــائال إن البحــر قــد ورد فيهــا بــصيغة املؤنــت، وكــأن البحــر ينقــسم " َ
ت إىل ذكـــر وأنثـــى، وأن  ِالبحـــرية"كمـــا ينقـــسم البـــشر واحليـــوا ْالبحـــرية"هـــى " َ َ ، وهـــذا إن كانـــت "ُ

نيثية للبحر َالبحيـرة صيغة  ْ َ ُ!  
نـه  فيـه جتـن هائـل وجتـاوز شـديد، " تفـسري موضـوعى للقـرآن"ومن هنا فإن تسمية الكتـاب 

ــيس ســوى خــواطر رجراجــة غــري منــضبطة وغــري حمكمــة وغــري موثقــة يــسجلها األســتاذ  فالكتــاب ل
خطــرات طــائرة وعــابرة حــول "والتــسمية الــىت تــصدق علــى الكتــاب هــى . الــدكتور كمــا ختطــر لــه

موعات االشتقاقية أللفاظ القرآن الكرمي تى كما أنه ىف". ا  تعريفاته لأللفاظ الىت يتناوهلا كثريا ما 
ليف الكتاب الشديد الرداءة كما سـوف نوضـح ىف . لعجب العجاب ويستغرب القارئ مستوى 

موضعه، وسبب ذلك أن األستاذ الدكتور ال يرجع إىل كتب التفسري أو املعاجم أو التاريخ أو الفقه 
وواضح . تمادا على اخلواطر الىت تنبثق فيه أثناء الكتابةأو علم الكالم بل ميتح من ذهنه مباشرة اع

رتكاب األخطاء الفادحة والفاضحة علـى مـا سـوف يـرى القـارئ بنفـسه مـن الـشواهد  أنه ال يباىل 
ا من الكتاب والىت تبدو وكأنىن قد أكثرت منها على حـني أنـىن لـو تركـت لقلمـى العنـان  الىت أورد

تور ما انتهيت، ومن مث فاحلق أنىن قد أقللت من إيـراد الـشواهد ال ليناقش كل أخطاء األستاذ الدك
ـذا الـضعف املـزرى، : وقـد دفعـىن هـذا إىل التـساؤل. العكس كيـف تكـون كتابـة األسـتاذ الـدكتور 

مــه هــو، وهــو أكــرب مــىن  لتعلــيم علــى أ لنــا  مــى أ تعليمــا جيــدا، فمــا  وقــد كــان التعلــيم علــى أ
  بثالث عشرة سنة؟ 



 
٢٤

تفــسريا لغــو للقــرآن الكــرمي كالتفــسريات "ر األســتاذ الــدكتور أن يكــون تفــسريه هــذا وينكــ
فهـل كتـاب الزجـاج ىف . ، وهـذه عبارتـه نـصا)١٠٤٠ص" (السابقة مثـل الزجـاج ىف إعـراب القـرآن

مث هــل . إعــراب القــرآن هــو كتــاب ىف التفــسري؟ إنــه كتــاب ىف إعــراب الكتــاب الكــرمي ال ىف شــرحه
ــا ضــاقت علــى األســتاذ  الــدكتور الــدنيا فلــم يــستطع أن يتــذكر شــيئا مــن كتــب التفــسري علــى كثر

اهلائلة، ومل جيد أمامه إال كتاب الزجاج، وهو كما قلنا كتاب ىف إعراب القرآن؟ كمـا أنـه عنـد إيـراده 
كل لفظ يفسره تفسريا لغو على عكس ما يقول هنا، وإن كانت شروحه اللغوية تتسم ىف كثري من 

خلطـإ الـصراحاألحيان بعـ ولقـد بينـا أن األسـتاذ الـدكتور ال يرجـع إىل كتـب التفـسري . دم الدقـة بـل 
املعجــم "حــني يفــسر القــرآن بــل ميــتح مــن دماغــه مباشــرة دون حتقيــق وال تــدقيق معتمــدا فقــط علــى 

، فعـاىن كتابـه ىف أحيـان كثـرية جـدا جـدا جـدا مـن اضـطراب الفكـرة "املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي
  . التعبري والتناقض والالمنطقوغموض 

ومــع ذلــك فــإن األســتاذ الــدكتور قــد خيــرج عــن خــط التفــسري الــذى اختطــه لنفــسه فــيلمس 
م العرب واملسلمني، وخباصة  بعض القضا التارخيية أو السياسية أو االجتماعية أو اإلنسانية الىت 

 مجلــة أو مجلتــني مث يعــود إىل ىف العــصر احلــديث، ملــسات خاطفــة مــدليا برأيــه فيهــا إدالء ســريعا ىف
أثناء كالمه عن حرمة سفك الدم ) ٣٧ص(ومن ذلك قوله مثال . خطه كرة أخرى كأن شيئا مل يكن

وقد أخذ هللا مثال املثل مع اإلنسان أال يسفك الدم، أى القتل واالغتيال، كما فعلت : "ىف القرآن
ر، أى التهجـ ري القـسرى وإخـراج الـشعوب مـن حروب العدوان على الشعوب أو اإلخراج من الد

ولـدن حديثـه عـن شـهوات ". أراضيها وإحالل أخرى حملها كما فعلـت الـصهيونية بـشعب فلـسطني
والنـساء مـع البنـني مـن شــهوات الـدنيا، لـذلك كثـرت حفــالت : "الـدنيا، ومنهـا النـساء، جنـده يقــول

 التعليق على قولـه وىف). ٥٩ص" (ملكات اجلمال وممثالت اإلغراء وجعلهن هدفا ىف حياة البعض
ــى األرض ننقــصها مــن أطرافهــا؟: "تعــاىل ت ــروا أ  ــدما تتآكــل مــن : "يقــول" أومل ي وتنهــار األمــم عن

األطراف كما حدث للدولة العثمانية عندما سقطت ىف احلرب العاملية األوىل ووزعت أطرافها علـى 
ــد ومــا زالــت األطــراف تتآكــل ىف معظــم الــدو. الــدول االســتعمارية اجلديــدة ل العربيــة ىف حــني تتزاي

وىف كالمـه عـن الزمـان وأنواعــه مـن زمـان مكـاىن وزمــان ). ٩١ص" (أطـراف إسـرائيل ويقـوى القلــب
والزمان املكاىن هو الذى : "جغراىف وزمان وجودى وغري ذلك مما ال أحقق الفرق بينها يقول سيادته

والزمـــان ... ٢٠١١ر  ينـــاي٢٥ أو ١٩٧٣ أكتـــوبر ٦تقـــع فيـــه األحـــداث الكـــربى كيـــوم حنـــني أو 
املكاىن هو ما يشعر به اإلنسان جتاه احلوادث الكربى مثل ما وقع ىف مكـة أو ىف املدينـة أو مـا يقـع 
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والزمـــان التـــارخيى يتجلـــى ىف . اآلن ىف دمـــشق والقـــاهرة وبغـــداد وطـــرابلس ومقديـــشيو والـــسودان
ت ومثـل ). ٢٥٧ص(" ١٩٥٢ وثورة الـضباط األحـرار ١٩١٩ وثورة ١٨٨٢ثورة عراىب : الذكر

ــه ــه بــصدد احلــديث عــن اخلــصام وعيوب ــل يــضيع كمــا فعــل املــسيحيون : "ذلــك قول وهــو ال ينقــذ ب
إهليـة أم إنـسانية؟ : الشرقيون ىف بيزنطة عنـدما كـانوا يتناقـشون ىف القـسطنطينية حـول طبيعـة املـسيح

ىف اجلنــوب، ودمحم الفــاتح حياصــر ويــدك أســوارها حــىت اســتوىل عليهــا، وكمــا ختاصــم ملــوك األنــدلس 
ولـــدن حديثـــه عـــن مبـــدإ األمـــر ). ٥٤٠ص" (ونـــصارى الـــشمال يـــسرتدون أســـبانيا مـــن الـــشمال

ــاس بــشرط األمــر : "ملعــروف والنهــى عــن املنكــر ىف اإلســالم يقــول واألمــة خــري أمــة أخرجــت للن
ملعــروف والنهــى عــن املنكــر، فهــو حكــم مــشروط ولــيس بــال شــرط كمــا يــشعر النــاس اآلن وهــم 

ملعــروف وتنهــى عــن املنكــر وال تــضع . املنكــر وينهــون عــن املعــروفيــدافعون عــن  مــر  وهــى أمــة 
ولــدى كالمــه عــن ). ٧٤٤ص" (الــذين يفعلــون ذلــك ىف الــسجون ويــربرون املنكــر ويــدافعون عنــه

وهناك طوائف يعادى بعضها بعضا إىل يوم القيامة مثـل : "العدوان والعداء بني البشر يستطرد قائال
على غري ما يبدو اآلن مـن اليهـود الغـربيني واألمـريكيني وحمبـتهم إلسـرائيل تكفـريا اليهود والنصارى 

م أنثــاء النازيــة فيمــا يــسمى بـــ " وســوء تقــدير سياســات العــرب ىف فلــسطني" اهلولوكوســت"عــن ذنــو
ر واجـب، "وخالل حديثه عن القتال وموجباته يقول إن ). ٧٨٩ص( القتال ضد اإلخراج من الد

لتــاىل اإلخــر وعنــد كالمــه عــن البئــر اســتطرد ). ٨٢٩ص" (اج مــن األوطــان مثــل شــعب فلــسطنيو
وهو اجلب الذى ألقى فيه إخوة يوسف أخاهم مما يدل على غياهـب الـسجون واملعـتقالت : "يقول

وعلـى نفـس الـشاكلة نـراه أثنـاء ). ٨٥٢ص" (الكثرية ىف الـوطن العـرىب والـىت هـى ضـد روح القـرآن
كــل حلمهــا إال الفقــراء وهــ: "حديثــه عــن الناقــة يقــول ــاة الــصحراء ال  ى اآلن عالمــة البــدوى وحي

وهى ىف هذه .  مع الثورة املضادة٢٠١١واشرتكت ىف موقعة اجلمل ىف ثورة يناير . لكثافته ورخصه
لثـوار علـى األرض قة االستبداد الىت توقـع  قة هللا بل  ولـدن كالمـه ). ٨٦٠ص" (احلالة ليست 

والواقع أنـه مـا مـن أمـة إال خـال فيهـا نـذير مثـل الـصني واهلنـد وفـارس : "يقولعن النبوات واألنبياء 
ن ولـدى ). ٩٤٦ص" (ورمبا كان كونفوشيوس وبوذا وإخناتون وسقراط أنبياء. ومصر القدمية واليو

ـم أبنـاء هللا وأحبـاؤه ينتقـل إىل عـصر قـائال سـم : "تناوله زعم اليهـود والنـصارى أ وهـو مـا يعـرف 
ومنها خرجـت الفاشـية والنازيـة . الىت تعتمد على اليهود والنصارى" املركزية األوربية"أو " ةالعنصري"

لتفـوق علـى اآلخـرين وهـى عقـدة العظمـة األوربيـة، وكـأن الـوعى األورىب احلـديث ىف . واإلحساس 
ريخ اإلنسانية   ). ٩٨٦ص" (القرون الستة األخرية هى كل 
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لكتـاب واآلن نضع حتت عني القارئ عـدة صـفح ات مـن تفـسري األسـتاذ الـدكتور ليحتـك 
احتكاكــا مباشــرا ويلمــس بنفــسه مــا أقــول وتــصري عنــده ىف ذهنــه صــورة واضــحة للكتــاب ومنهجــه 

 عنـد  الىت تتحدث عن اخليال الومهى، وينقـسم،٤٧٣ - ٤٦٧ وهى الصفحات .وأسلوبه وأفكاره
  ."، والعقاب والقصاص، والويل والعذابالسنة والشرع، والصلى واحلريق"إىل سيادته 

  
  
  
  

  فحة احلاليةصث تكون قد املساحة الفاضية من الي بعد توضيبها حب٧٦٤توضع هنا ص
لتــاىل عليــك أن حتــذف الــسطرين األولــني مــن املــنت، وحتــذف كــذلك اهلــامش األول كلــه،  و

 هنـاك وحتذف البياض الناتج عن احلذف ىف املـنت وىف اهلـامش حبيـث ال يبقـى إال الكتابـة وال يكـون
  مكان فاضى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حسن حنفى.  من كتاب د٤٦٨ ص لصق بكل دقةىف هذه الصفحة ت
  ومتط صفحة الدكتور حسن حنفى حىت تكون ىف طول صفحاتى

  )متطها طوال فقط ال عرضا(
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 حسن حنفى.  من كتاب د٩٤٦ ص لصق بكل دقةىف هذه الصفحة ت
  ة الدكتور حسن حنفى حىت تكون ىف طول صفحاتىومتط صفح

  )متطها طوال فقط ال عرضا(
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 حسن حنفى.  من كتاب د٧٠٤ ص لصق بكل دقةىف هذه الصفحة ت
  ومتط صفحة الدكتور حسن حنفى حىت تكون ىف طول صفحاتى

  )متطها طوال فقط ال عرضا(
  



 
٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حسن حنفى.  من كتاب د٧١٤ ص لصق بكل دقةىف هذه الصفحة ت
  ومتط صفحة الدكتور حسن حنفى حىت تكون ىف طول صفحاتى
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 حسن حنفى.  من كتاب د٧٢٤ ص لصق بكل دقةىف هذه الصفحة ت
  ومتط صفحة الدكتور حسن حنفى حىت تكون ىف طول صفحاتى
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 حسن حنفى.  من كتاب د٧٣٤ ص لصقىف هذه الصفحة ت
  ومتط صفحة الدكتور حسن حنفى حىت تكون ىف طول صفحاتى
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وىف هــذه الــصفحات تقابلنــا مــصطلحات غــري مفهومــة وعبــارات غامــضة تفتقــر إىل الوضــوح 
 سريعا من نقطة إىل أخرى دون رابط سوى أن كلتيهمـا حتتـوى والتحديد، ونالحظ قفز املؤلف قفزا

على نفس الكلمة أو كلمة من نفس االشتقاق مع عدم االهتمام بتصنيف تلك النقاط أو تنسيقها 
ـــا أو مفهومـــا وهنـــاك أيـــضا األســـلوب . حبيـــث يكـــون االنتقـــال مـــن نقطـــة إىل أخـــرى انتقـــاال منطقي

كـذلك نـرى حـرص األسـتاذ الـدكتور . شـخص أعجمـىاملتهافت الركيـك ىف الغالـب وكـأن صـاحبه 
ـرد  تـى فقـط  على اإلحصاءات الىت ال جـدوى منهـا، فهـو ال يـستخلص منهـا شـيئا ذا قيمـة بـل 

 .إشعار القارئ أن ها هنا جهدا مبذوال ىف تتبع األلفاظ، ولكن دون أية داللة
ّالـصلى"خـذ مـثال : وتعريف األلفـاظ أو شـرحها مهـوش ومفكـك

ِ ّالـصلى: "هـايكتب" (ِّ ممـا ال " ْ
فهل هى احلرق والتعذيب كما يقول مرة؟ أم هل هى االحـرتاق كمـا يقـول مـرة ). ميت للعربية بصلة

أخـرى؟ إن هـذا غــري ذاك، فحـسب الـشرح األول تكــون الكلمـة مـصدر فعــل متعـد، بينمـا حــسب 
ولــد عنــه مث هــل االحــرتاق إحــساس؟ إنــه يت. الــشرح الثــاىن تكــون مــصدر فعــل الزم كمــا هــو واضــح

وانظــر كيــف يــصوغ األســتاذ الــدكتور الكــالم صــوغا . إحــساس، لكنــه هــو لــيس إحــساسا بــل حــد
فــاحلريق عــذاب إهلــى للمكــذبني لألنبيــاء، مث القتــل والغــرق واخلــسف كمــا حــدث : "ركيكــا فيقــول

هنـــا؟ وهـــل هنـــاك اتـــساق بـــني احلريـــق والغـــرق واخلـــسف؟ إن احلريـــق ىف " مث"ومـــا معـــىن ". لفرعـــون
كذلك ما معىن القتل ىف الكالم؟ وهل الويل إنذار وحتذير . ، أما الغرق واخلسف ففى الدنيااآلخرة

ديد لكنه ليس حتذيرا ت . من األمل والعذاب؟ إنه دعاء أو  ُّمث عنـد كـر النقـاط الـىت تتـضمنها اآل َ
ّالكرميـة دون أى نظــام بــل جمــرد كــر وكــأن أحــدا جيـرى وراء مــن يكــر ُّ َ ٍ كــن هنــاك فرصــة ومــن هنــا مل ت. َ

لشرح أو توضيح اللهـم إال ىف النـادر، ولـسوف يـرى القـارئ ىف موضـوع آخـر مـن الكتـاب أن هـذا 
  الشرح مل يكن موفقا ىف كثري جدا من األحيان  

ورغم أن الكتاب احلاىل هو ىف تفـسري القـرآن الكـرمي، والقـرآن عنـد املـسلمني كتـاب مسـاوى 
، فإن األستاذ الدكتور كلما واتته الفرصة هاجم عقيدة األلوهية والبعـث، أوحى به هللا لنبيه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

لقـرآن وهللا ونبيـه واليـوم اآلخـر وهـذا يفـسر عنـاوين بعـض . وجعل مهه صرف القارئ عـن اإلميـان 
فــالقرآن نقــل، وهــو يــرفض النقــل وال ". مــن العقيــدة إىل الثــورة"و" مــن النقــل إىل العقــل"كتبــه مثــل 

لعقــل، وكــأن القــرآن يقــف ضــد العقــل ويرفــضه رفــضا مبينــا ولــيس فيــه ســوى اخليــاالت يعتــد إال  
أى أن . والغريب أن العقل فيما خطه األستاذ الـدكتور ىف كتابـه غائـب علـى حنـو خميـف. واخلرافات

تفــسري القــرآن ىف كتــاب األســتاذ الــدكتور هــو لنفــى ألوهيــة القــرآن ومــا حيتويــه هــذا القــرآن، وحماولــة 
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ن كـل شـىء ىف كتـاب هللا مـن قـصص ووصـف لليـوم اآلخـر واجلنـة والنـار خيـاالت جاهدة  للـزعم 
ر ومـع ذلـك يكتـب . وانعكاس لرغبات البشر وخمـاوفهم، فـال إلـه وال نبـوة وال وحـى وال جنـة وال 

فع إذ هو  األستاذ الدكتور تفسريا كامال ومطوال للقرآن، فضال عن أن القارئ ال خيرج منه بشىء 
سلوب ركيك ليس  أكثر من خطرات تلم ببال األستاذ الدكتور تفتقر إىل العلم والتحقيق، وكتبت 

متهافــت غــامض ىف كثــري مــن احلــاالت، وال يزيــد كالمــه فيــه عــن كــر رؤوس األقــالم الــىت حتتويهــا 
ـــة ىف اهلـــوامش كمـــا وضـــحنا ت املثبت ـــذكرىن بتفـــسري القـــس . اآل ـــىت وضـــع هلـــا، ي ـــة ال ـــه، ىف الغاي إن

دف ينقض القرآن الكرمي، وإن مل مينعه هذا اهلدف من اإلقرار ببعض اإلجن ليزى ويرى، الذى ألفه 
يــد، عــالوة علــى أن أســلوبه اإلجنليــزى أحــسن ألــف مــرة مــن أســلوب د حــسن . حماســن الكتــاب ا

ن منهجه ىف تفسري القرآن خيتلف عن منهج األستاذ الدكتور   . حنفى العرىب، مع العلم طبعا 
ن صـاحبه يلغـى متامـا فكـرة األلوهيـة،  قارئ تفسري األستاذ الدكتور نعم إن لألسـف يفاجـأ 

وهللا هــــو جممــــوع دورات التــــاريخ، تــــراكم احلــــضارات وثقافــــات ): "١٠٢٥ص(فهــــو يقــــول مــــثال 
و : "مستـشهدا علـى ذلـك بقولـه جـل شـأنه" الشعوب، والوعى التارخيى الذى يولد الوعى الذاتى

، وهو كالم متهافت ال نعرف له رأسا من ذيـل، "رض، وهللا مبا تعملون خبريمرياث السماوات واأل
افـت الكـالم وغرابتـه، أنـه : ؟ واجلواب...إذ ما معىن أن هللا هو جمموع دورات التاريخ معناه، رغم 

ّولكـن هـل اآليـة الكرميـة تـدل ولـو بلـى الرقـاب . سبحانه غري موجود، وأن الوجود للتاريخ فحسب
ِّم على هذا الذى يقول؟ إن األستاذ الدكتور يـقول اآلية القرآنيـة مـا ال ميكـن أن تقولـه، وكسر العظا َُ

َوإال هلدمت القرآن بل اإلسالم كله َ ِ َ ََ.  
ثـري كتبـه ىف مـشروع ) ١٠٤٧ص(ويشبهه ما قالـه  علـى اجلمـاهري " الـرتاث والتجديـد"عـن 

ئـرة ىف عـام  ـا م ضـد الظـروف الـسياسية واملعيـ٢٠١١الىت خرجـت  شية الـسائدة آنـذاك وكيـف أ
فا هو الثورة تدفع املؤمنني . "أعطتهم الشجاعة األدبية على االعرتاض والثورة ضد الوضع القائم

بــه إىل التحــرك، وهللا هــو األرض تــدفع احملتــل إىل الــدفاع عــن أرضــه، وهللا هــو العدالــة االجتماعيــة 
 احلرية تدفع مغلول اليدين إىل كسر القيود، وهللا هو تدفع الفقراء إىل الثورة على األغنياء، وهللا هو

الذات تدفع اإلنسان إىل الدفاع عن ذاته ضد االحنراف واالستغراب، وهللا هو ثورة اجلماهري تدفع 
 ". الناس إىل التحرك إىل امليادين بعد اخلروج من املساجد

ى، بـل هـو الـشعارات الـىت فا ال وجود لـه حقيقـ. واملعىن واضح ال حيتاج إىل شرح أو بيان
يرفعهــا النــاس بــل هــو ذات كــل واحــد منــا، وال وجــود لــه ســبحانه خــارج نفــس اإلنــسان وتطلعاتــه 
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ــة مــن يقــول إن هللا هــو . وأوهامــه ــة األخــرى ىف هــذه احلال وبطبيعــة احلــال ســوف يقــوم علــى الناحي
ا يــة، وهــو ســحق حر: التــصدى لثــورة اجلمــاهري، وهــو قمــع شــوق النــاس إىل الفوضــى الــىت يــسمو

َْشعوب العامل الثالـث الـىت تتطلـع إىل االنعتـاق مـن عبوديـة القـوى الكـربى واسـتغالهلا هلـا، وهـو ركـل 
تمـع، وهـو  لـسوء التفكـري ىف تـساوى الفقـراء واألغنيـاء داخـل ا َكل من تـسول لـه نفـسه األمـارة  ُ ُ ّ

ن أبناء العامل العرىب واإلسالمى حتسني اجلهل وفراغ العقل والنفور من الكتاب لدى مئات املاليني م
َْكى يظلوا مطا تـركب وال تعرتض وال تفكر ىف رقى وال كرامـة كتـاب األسـتاذ الـدكتور : ختـصار. ُ

  . حييل هللا إىل االستيداع
: علــى النحــو التــاىل" حماولــة ىف النقــد الــذاتى: "بــل لقــد قــال ســيادته هــذا صــراحة فيمــا مســاه

قــد مت حتليلــه ىف كتــاب " هللا"يــن هللا ىف تفــسريك؟ واإلجابــة أن لفــظ أ: وقــد يتــساءل أحــد املــشايخ"
ب التوحيــد حتلــيال للــذات والــصفات واألفعــال، فهــو أدخــل ىف علــم " مــن العقيــدة إىل الثــورة" ىف 

وقـد كـان . أصول الدين املركز عند الفقهاء على هللا نظرا لظروف العصر مـن جتـسيم وتـشبيه وتنزيـه
عـرب املنتـشرين مـن اجلزيـرة العربيـة إىل األنـدلس غـر والـصني شـرقا، وإفريقيـا اإلميان حضور قوة لل

ا وأفعاهلا وأمساؤهـا ، وتركيا وقربص مشاال، وبيان أن الذات هى الذات اإلنسانية بصفا وهـى . جنو
دى ىف التفـسري القـدمي املـذكور ىف  ـاز كمـا قـال ابـن األ حلقيقـة، وىف هللا  ت مقـاال"ىف اإلنسان 

حية أخرى مت حتليل لفـظ . لألشعرى" اإلسالميني واختالف العقليني كواقـع وشـهادة " احلـق"ومن 
ريـخ فـا ىف كـل شــىء كمـا يقــول ". فأينمــا تولـوا فـثم وجــه هللا"فمــاذا يعـىن احلـق إذن؟ . وصـدق و

ــامهم بوحــدة الوجــود تفــسري وأخــريا التفــسري احلــديث املركــز حــول اإلنــسان غــري ال. الــصوفية، وا
درا ما يستعمل إالحني " هللا"بل إن لفظ . وكالمها استجابة ملطالب العصر. القدمي املركز على هللا

ال ميكــن معرفتــه إال عــن طريــق اخلــرب " هللا"و. الــضرورة وعــدم وجــود لفــظ غــريه جتنبــا للتمركــز حولــه
 - ١٠٤١ص" (بهوالــــنص لــــه حــــدوده املعرفيــــة حبــــدود اللغــــة، وأوهلــــا التــــشا. والروايــــة، أى الــــنص

١٠٤٢.(  
فــا ال وجــود لــه، إذ هــو جمــرد . ومــرة أخــرى فــإن احملــصلة النهائيــة مــن هــذا الكــالم واضــحة

. كــذلك فــاحلق هــو أى شــىء يقولــه أى أحــد. لفــظ، وهــذا اللفــظ قــد مت حتليلــه وانتهــى إىل الشــىء
ه إن حبــث فمــن ذلــك قولــ: وننظــر ىف أخطــاء اللغــة والتعبــري والتفكــري ىف هــذا الــنص فنجــد العجــب

مسائل التوحيد، ومنها الذات والصفات واألفعال، هو عمـل الفقهـاء، ىف حـني كلنـا يعلـم أن عمـل 
الفقهاء هو البحث ىف الواجـب والفـرض واملنـدوب واحلـالل واحلـرام، وموضـوعهم هـو التـشريع مـن 
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أمـا طهارة وعبادة وبيع وشراء وقرض ور وزواج وطالق وخلع وإجارة وحلـف وجهـاد وحنـو ذلـك، 
واسـم كتـاب األشـعرى هـو . مسائل العقيدة فتقع ىف نطاق اختـصاص املتكلمـني أو علمـاء التوحيـد

ْأمـا رفـع ". مقاالت اإلسالميني واختالف العقليني"وليس " مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني"
ا وأفعاهلـا وأمساؤهـا: "ىف قوله" أمساؤها"كلمة  ة أن تقـوم، فمعنـاه أن القيامـة موشـك" والـذات بـصفا

تى ىف املستقبل مثيل  ت ىف املاضى وال سوف  إذ ما دام أستاذ كبري وفيلسوف عظيم وثورجى مل 
له يقع بكل أرحيية وشجاعة وفخار ىف مثل تلك الغلطة الىت جيـب أن يتنـزه عنهـا قلـم طالـب صـغري 

  . على الدنيا السالم، ولبطن األرض خري من ظهرها: فقل
ن لفــظ  ال يــستعمل إال حــني الــضرورة القــصوى فكــالم مــضحك ال أظنــه " هللا"أمــا دعــواه 

فالبشر من مؤمنني وملحدين وشرقيني وغربيني وكبار وصغار وجهلة ومتعلمني . كان جادا حني كتبه
ث وطبيعيـــني وشـــواذ  ب هللا ال راحـــوا وال جـــاؤوا وذكـــور وإ س مثـــل حـــاالتى علـــى  وفالســـفة و

م حـىت وبيض ومسر وصفر وسود ومتقـدمني  ومتخلفـني كلهـم يـذكرون هللا قيامـا وقعـودا وعلـى جنـو
ك جوابـه ىف  إنك لو سألت أى ملحد قـرارى كـافر  وبرسـله وكتبـه واليـوم اآلخـر عـن أحوالـه أل

وحـني يـشاهد أعـىت املنكـرين لأللوهيـة مبـاراة ىف كـرة القـدم وحيـرز العـب ! احلمـد : التو واللحظة
ــه يقــوم واقفــا مــن كرســيه وهــو يهتــفمــن الفرقــة الــىت يــشجعها هــ وكتــاب ! هللا! هللا: دفا مجــيال فإن

األســـتاذ الـــدكتور الـــذى ىف يـــدى اآلن والـــذى ســـبب ىل صـــداعا ملـــا فيـــه مـــن عـــسر والتـــواء لغـــوى 
ومعاظلـة فكريــة وتنــاقض عقلـى وأخطــاء فادحــة ىف تفـسري النــصوص واعتمــاد حـصرى علــى مــا يــرد 

 يـشهد خبطـإ مـا يقـول، فهـو يفـيض بـذكر اسـم هللا فيـضا على ذهنه من خـواطر سـريعة، كتابـه هـذا
، يرى أنه ال وجود له إال فيما يسكن أدمغتنا من خياالت وأوهام   .رغم أن مؤلفه، كما شاهد

دى  د"نـسبة إىل (وأما إشـارته البـن اإل دى"ولـيس " إ الـىت هـى مجـع " ٍأيـد"مجـع " ابـن األ
) لــدكتور ىف اإلمــالء والــصرف واملعلومــات التارخييــة، وهــو مــا يــدلك علــى مــستوى األســتاذ ا"يــد"

ا وأفعاهلا وأمسائها : فتدليس وتضليل " وأمساؤهـا"ولـيس (ذلك أن سيادته ينكر الذات اإلهلية بصفا
دى فهـو يقـول مبجازيـة الـصفات فحـسب) كما كتبها هو ومقـصوده، فيمـا هـو . متاما، أمـا ابـن اإل

وقـادر وقــوى ورحـيم ال بـصفات زائــدة علـى ذاتــه بـل بذاتــه واضـح، هـو أن هللا علــيم ومسيـع وبــصري 
، وإن ظن كثري من املسلمني أنه ينكر صفات هللا، . فحسب وهو اجتاه يتشدد ىف إثبات التوحيد 

ـا  وهو ىف احلقيقة ال ينكرها بل يرى أن الذات اإلهلية هـى كـل شـىء وال حتتـاج إىل صـفات تتعلـق 
ا هى نفسها وهى هـى صـفا بعهـم . وهـذا كـل مـا هنالـك. اإذ صفا ـذا، و وكـان املعتزلـة يقولـون 
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دى على هذا القول وهذا يشبه من يتأول اليد والوجه والعرش والكرسى حني تـضاف إىل . ابن اإل
ا تعبري جمـازى. هللا سبحانه فاليـد مـثال ترمـز إىل : فهؤالء املتأولون ال ينكرون صفات هللا بل يرون أ

كـان ": "املوسـوعة العربيـة العامليـة"مـن " املعتزلـة"ويقول حمرر مادة ...  السلطانالقدرة، والعرش إىل
ا يؤد ْإىل تعدد القدماء، وذلك شركى املعتزلة ينفون صفات هللا تعاىل معتقدين أن إثبا ومن أجل . ِ

م عطلوا صفات هللا جل وعال إثبات وحدانية هللا تعاىل وتنزيهه عن الشريك وتعدد القدماء   ". فإ
دى  دى"الــذى جعلــه (والعجيــب أن األســتاذ الــدكتور مل جيــد إال ابــن اإل يــسري ") ابــن األ

بـن : "على خطاه، وهـو رجـل نكـرة حـىت لقـد مسـاه األشـعرى بعـض أهـل زماننـا، وهـو رجـل يعـرف 
دي بـد بـل إن دمحم حمـىي الـدين ع. ، ومل يقل لنا ما امسه األول مثال وال سـاق لنـا نـسبه وال بلـده"اإل

احلميد، وهـو ال يـرتك شـيئا ىف الكتـب الـىت ينـشرها إال ويعلـق عليـه إن كـان فكـرة، أو يـرتجم لـه إن 
كان شخصا، مل يقـرتب مـن الرجـل ىف نـشرته لكتـاب األشـعرى ولـو بـشطر كلمـة ممـا يـدل علـى أنـه 

تـه لـه ومن قبله كان كل مـا قالـه املستـشرق ريـرت حمقـق الكتـاب األول ىف ترمج. جمهول ال يعرفه أحد
ورغم ذلك كلـه يستـشهد . ، ودمتم"يتبني من قول املصنف أنه كان معاصرا له"بفهرس األعالم هو 

  . به األستاذ الدكتور وكأنه يستشهد بعبقرى عصره صاحب الكلمة الفصل
لشىء يذكر فلقد كان األستاذ الدكتور يقول ىف هذا املوضوع مبحاضـراته  وإذا كان الشىء 

إن صـــفات هللا مثـــل أوراق " الفلـــسفة اإلســـالمية"م ىف مقـــرر ١٩٧٠ - ٦٩ى لنـــا ىف العـــام الدراســـ
يريــد، فيمــا أذكــر وفيمــا فهمــت وقتهــا . الــوردة، إذا مــا نزعناهــا ورقــة ورقــة مل يتبــق مــن الــوردة شــىء

َوحىت اآلن، أن األمر كله كالم ىف كالم، فإذا ما تركت ما يقال عـن صـفات هللا ممـا ال وجـود لـه إال 
ونسى سيادته أنه حىت ىف هذا املثال على ما فيه مـن تبـسيط وتقريـب . يعد هناك شىءىف الذهن مل 

كما . خمل ما زال هناك جذر الوردة وساقها وكأسها، أما األوراق فهى انبثاقات منها وامتدادات هلا
ت  قال ىف الصفحة السادسة والعشرين من كتابه الذى ىف أيدينا اآلن إن قصص األنبيـاء جمـرد روا

  ".تصورات ما بعد املوت هى أيضا تصورات متخيلة لرغبات اإلنسان وخماوفه"خيلة وإن مت
احلقيقـة والـوهم ىف احلركـات اإلسـالمية : "فـؤاد زكـر ىف كتابـه. وىف الفصل الذى خصصه د

احلركـــة اإلســـالمية "حـــسن حنفـــى ىف سلـــسلة مقـــاالت لـــه عـــن . للـــرد علـــى مـــا كتبـــه د" املعاصـــرة
حسن حنفى، لكنه أكرب منه بثماىن سنوات، .  زكر للعلم أستاذ فلسفة مثل د، والدكتور"املعاصرة

هـذا املوضـوع أود أن أشـري إىل التنـاقض األكـرب بـني املوقـف العـام  ىفى وقبل أن أخـتم حـديث": قال
أن أشري إىل ى ويكف. كتبه وأحباثه األخرى هذه املقاالت وموقفه املعروف ىف اختذه الكاتب ىفى الذ
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دافـع فيـه الكاتـب بكـل قـوة عـن حتويـل الـنص ى ، الـذ"الرتاث والتجديـد"  الكتب، أعىنآخر هذه
العـصر احلاضـر، وهـاجم بـنفس القـوة جتميـد هـذا الـنص وتقييـده مبرحلـة  إىل حقيقة تعـاش ىف الديىن

هللا هـو احلريـة "التأويـل حـدا جعلـه يـستخدم تعبـريات مثـل  التاريخ، وبلـغ بـه اإلسـراف ىف ماضية ىف
ى، فقـد معنـاه األصـل" إسـالم"، ولفـظ "علـى تنـاقض داخلـيى ينطو"، ويقول إن لفظ هللا "رضواأل

 اللغـة الـىت"، وذلـك علـى أسـاس أن "املعىن األصـلي"إىل اإليصال، وال ينقل ى ال يؤد" دين"ولفظ 
النتقــال مــن ى يرفــضها العــصر حــىت ولــو كانــت لغــة قدميــة ال ميكــن اســتعماهلا مــن جديــد، وينــاد

ًاملتمركـز حـول اإلنـسان، ويـصدر أحكامـا مثـل  إىل العـصر احلـاىل" املتمركز حول هللا"لقدمي العصر ا
تقـديس هلمـا أو ى هـذان املـصدران أ نشأ الـرتاث مـن مركـز واحـد، وهـو القـرآن والـسنة، وال يعـىن"

راثنـا ت اإلميان ىف احلضارة الغربية يعىن فمعىن اإلحلاد ىف"أو مثل " للرتاث، بل هو جمرد وصف لواقع
ذا املعىن رغبة ىف"، "القدمي لألفكـار، ورد فعـل علـى اإلميـان املتحجـر ى بيـان األثـر العملـ فاإلحلاد 
فاإلحلــاد هــو املعــىن : "موضــع آخــر يقــول ، وىف"املــؤمنني شــر القتــالى يكفــى بذاتــه الــذى املكتفــ
ً أصـبح بعيـدا للغايـة تـوارده العـرف حـىتى لإلميان ال املعىن املضاد، واإلميان هـو املعـىن الـذى األصل

ـا بـل صـدقها  ىفى ليس للعقائد صدق داخل: "، ويقول"ًإن مل يكن فقدا لهى، عن املعىن األصل ذا
موجهـات للـسلوك، وبواعـث عليـه ى فالعقائـد هـ. احلياة العملية، وتغيريهـا للواقـع هو مدى أثرها ىف

رى العامل اخلارج ىفى مقابل مادى ال أكثر، وليس هلا أ ". خيية أو أشخاص أو مؤسساتكحوادث 
ال حيتـاج إىل الغـري، بـل املقـصود  إثبات موجود مطلق غىنى ليس املقصود من الوح: "كذلك يقول

ا اللحظة التارخيية الىت منه تطوير الواقع ىف   ".منر 
ًوأخريا جند تعبريا مثل  جوهره، والدينية  ىف علماىنى فالوحى، أساس الوحى العلمانية إذن ه"ً

تمعـــات وتوقفهـــا عـــن التطـــور عليـــه مـــن صـــنع التـــاريخ تظهـــر ىفطارئـــة  هـــذه ". حلظـــات ختلـــف ا
ى تقـدم لنـا فكـرة عـن اجلـو العقلـ) م١٩٨٠(اقتبـستها مـن أحـدث مـا كتـب املؤلـف  النصوص الـىت

ًأود فقـط أن أطـرح سـؤاال أراه  معرض مناقـشة آرائـه هـذه، ولكنـىن ولست هنا ىف. يعيش فيهى الذ
كيــف يــستطيع عقــل واحــد أن جيمــع بــني هــذا التأويــل الــشديد : ألمهيــةعلــى أعظــم جانــب مــن ا

ًكتاب يراه أصدق الكتـب تعبـريا عـن وجهـة نظـره  واملعتقدات الدينية ىف اإلسراف للمفاهيم واملعاىن
ويــل أو تفــسري؟  وبــني ذلــك التعــاطف مــع الفقهــاء احملــافظني علــى الــنص اخلــام، املهــامجني ألبــسط 

مـن هـذه املـسألة فهـل ى املـستقبل أن حيـدد املوقـف العـام حلـسن حنفـ أراد ىفًوإذا فرضنا أن مؤرخا 



 
٣٩

حلقــة املتناقــضات  ًســيظل هــذا املــؤرخ حمتفظــا بقــواه العقليــة ســليمة بعــد أن يــرتاقص مــع كاتبنــا ىف
 ".تدور فيها معاجلته للموضوع؟ اجلنونية الىت

ن امللحـد سـعيد بتخلـصه ومبناسبة إنكـار وجـود هللا واليـوم اآلخـر فـإن مـن النـاس مـن يظـن أ
من االعتقادات واملسؤوليات الدينية وأن حياته ختلو من املتاعب واهلواجس واملخاوف وأن اإلحلاد 

وســوف جنعــل منطلقنــا هنــا إمساعيــل أدهــم، . يقــوم علــى أســاس مــن منطــق العقــل والتفكــري العلمــى
لعربيــة، وعــاش ىف مــصر بعــض ا مــن حياتــه ومــات ًالكاتــب الرتكــى الــذى ألــف عــددا مــن دراســاته 

وهــو مــن الكتــاب املــسلمني . م ىف اإلســكندرية قبــل أن يكمــل عامــه الثالثــني١٩٤٠منتحــرا ســنة 
فحـوا عنـه وحـاولوا أن يـسوغوه مـن الناحيـة  ريخ أمتنا الذين أعلنوا إحلـادهم و ّالقالئل على مدى 

يـه أنـه سـعيد مطمـئن هلـذا أعلـن ف" ملـاذا أ ملحـد؟"ّولـه ىف ذلـك كتيـب بعنـوان . العقلية والفلـسفية
لــسعادة والــسكينة بــل أكثــر ممــا يــشعر ذلــك املــؤمن، لنفاجــأ  اإلحلــاد، متامــا كمــا يــشعر املــؤمن  
نتحاره بعد ذلك بسنوات وأنه مل يكن سعيدا على اإلطالق، بل كان شقيا تعيسا إىل الدرجـة الـىت 

َحليــاة فبخــع نفــسه بيــده وانتحــر حــسبما مل تعــد لديــه معهــا أيــة مقــدرة علــى التحمــل واالســتمرار ىف ا َ َ
  . كتب ىف ورقة وجدوها بعد انتحاره

لقد قتل الرجل نفسه لزهده ىف احلياة وكراهيته هلا حسبما كتب خبط يده إىل رجال النيابة ىف 
ما أثناء إحلاده كما كان يزعم؟ واقـع األمـر أنـه  مصر، فأين السعادة واالطمئنان اللذان كان يشعر 

 يكــون اإلنــسان حــذرا ىف تــصديق مــا يــسمعه مــن أمثــال أدهــم وأال يعتقــد إال ىف احلقــائق ينبغــى أن
لـــسعادة. الثابتـــة فقـــط س . والواقـــع أن امللحـــدين هـــم أبعـــد النـــاس عـــن الـــشعور احلقيقـــى  ـــم  إ

لتحــدى للخــالق وحرصــهم علــى إعــالن متــردهم  ضــائعون مرتعبــون رغــم كــل شقــشقتهم وتظــاهرهم 
لظـالم . وتسميع الناس به خلواء والوحـشة مـن حولـه، و وكيف يكون اإلنسان سعيدا، وهو يشعر 

واخلوف يلفه من كل جانب، ويرى نفسه ىف أعماقـه عـاجزا ضـعيفا مهمـا كـان قـو صـحيح البـدن، 
ّوغنيا كبري الثراء، ومهما كـان حولـه مـن األصـدقاء واملعـارف؟ إن هـذا كلـه ال ميكنـه أن يعوضـه عـن 

 سبحانه، الذى ميثل صمام األمن احلقيقى ىف كـل األوقـات، واالطمئنـان الراسـخ فقدان اإلميان 
  .ىف احلاضر، واألمل املتني ىف املستقبل هنا وىف العامل اآلخر

اإلحلـاد ": قـال. َّوقد عرف أدهم اإلحلاد على النحو التاىل، وهو رأى املالحدة  كلهـم تقريبـا
ن سبب الكون يتضمنه الكون  ، ومـن رأيـه أن "ذاته وأن مثـة الشـيء وراء هـذا العـامل ىفهو اإلميان 

ومــن هنــا ميكننــا  ســنة،ى وقــد أصــبحت مــن مــستلزمات اجلماعــات منــذ ألفــ فكــرة هللا فكــرة أوليــة،"
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ـا ىف ال يرجـع ملـا  عـامل الفكـر اإلنـساىن بكل اطمئنان أن نقـول إن مقـام فكـرة هللا الفلـسفية أو مكا
ومــن هنــا  .التربيــر: فلــسفية، وإمنــا يعــود حلالــة يــسميها علمــاء الــنفسفيهــا عناصــر القــوة اإلقناعيــة ال
وحنـن . تقام ألجل إثبات وجـود الـسبب األول قيمـة علميـة أو عقليـة فإنك ال جتد لكل األدلة الىت

ا شقت طريقها لعامل الفكـر مـن حـاالت ... نعلم أن أصل فكرة هللا تطورت عن حاالت بدائية، وأ
سباب  لقدسـية الـىت. األشياء الطبيعيـةوهم وخوف وجهل  صـل فكـرة هللا تـذهب  كنـا  ومعرفتنـا 

  .حسن حنفى كما هو واضح.  وهو تقريبا ما قاله د."خنلعها عليها
لغيـب عـن جهـل وغـرور  كيدات عجيبة يـرجم فيهـا  وبغض البصر عما ىف كالم أدهم من 

ســنة، وكأنــه كانــت معــه آنــذاك قــائال إن فكــرة األلوهيــة قــد طــرأت علــى الفكــر البــشرى منــذ ألفــى 
ول، فمـن الغريـب قولـه إن سـبب الكـون  ـا الفكريـة أوال  مفكرة يقيـد فيهـا حـوادث الـدنيا وتطورا
َّيتضمنه الكون ىف ذاته، أى أن السبب الحق للمسبب ال العكس، مبعىن أن وجود الكون قد وقع 

ر البحــث عــن الــسبب ىف داخلــه، ُ، مث وقــع الــسبب ىف هــذا الوجــود بعــد ذلــك، وأخــريا جــاء دوًّأوال
افاة ن العامل إلـه ال حيتـاج شـيئا . وهو ما جياىف املنطق متام ا إن هذا إمنا يصح لو كان مراده القول 

ّوال يقولن قائل. خارجه، فهو الكمال املطلق املوجود منذ األزل وإىل األبد فليكن هـذا هـو املعـىن : َ
 ألن كــالم أدهــم إمنــا يــدور حــول هــذا الكــون املــادى الــذى قــصده أدهــم، نعــم ال يقــولن قائــل ذلــك

ّالذى نعرفه، ونعرف كذلك أنه كون بال عقل وال إرادة، وميثل فيه اإلنسان أرقـى كائناتـه، واإلنـسان 
ال يعلـــم مـــن أمـــور الكـــون إال الفتافيـــت الـــىت أنفـــق ىف حتـــصيلها ماليـــني الـــسنني كمـــا يقـــول علمـــاء 

لنا بسائر الكائنـات الـىت ال تعقـل فإذا كان هذا هو حال أرقى. الطبيعة  كائنات ذلك الكون، فما 
كمـا يعقــل اإلنــسان وال هلــا إرادة كـالىت لــدى اإلنــسان؟ وإذا كــان هـذا هــو حــال أرقــى الكائنــات ىف 
تـساعه اهلائـل الـذى يقـاس اآلن مباليـني  هذا الكون، فكيف يتصور متـصور أن هـذا الكـون اهلائـل 

ملليـــارات مـــن تلـــك الـــسنني، وبعـــد غـــد ًالـــسنني الـــضوئية تبعـــا حملدو ًديـــة معارفنـــا احلاليـــة، مث غـــدا 
ت منها مع اتساع دائرة معارفنا، وكذلك مبا حيويـه مـن معـارف وأسـرار ومـا يقـوم عليـه مـن  لرتيليو
ئـرا مبهـورا حمـسورا ال يـستطيع ىف معظـم أحوالـه إزاءه  نظام دقيق معقد يقـف اإلنـسان أمامـه حـائرا 

 بـل يستـسلم لـه استـسالم الـصاغر الـذليل مهمـا أوتـى مـن قـوة ومـن علـم ومـن مـال حوال وال طـوال
ومن معونة كما ىف حالة كثري من األمراض، وكمـا ىف حالـة املـوت، وكمـا ىف حالـة الـزالزل والرباكـني، 
وكمـــا ىف حالـــة العجـــز عـــن مواجهـــة بعـــض مـــسائل الفكـــر والعلـــم والعمـــل، وكمـــا ىف حالـــة فقـــدان 

لغيب، وكما ىف حالة اخليانة الزوجية مثال، هو وجود شـيطاىن ونظـام الذاكرة، وكما ىف  حالة اجلهل 
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وهو الكون املـادى العـاجز متـام (عشوائى ال حيتاج إىل إله؟ هل ميكن أن يتفوق األدىن ىف كل شىء 
) الـذى هـو اإلنـسان ذو القـدرات مهمـا تكـن هـذه القـدرات حمـدودة ونـسبية(على األعلـى ) العجز

خـذه ميينـا ويـسارا وأمامـا ووراء وفوقـا وحتتـا كمـا حيلـو لـه، واألعلـى ىف كـل األحـوال ويتحكم فيـ ًه و ً ً ً ً ً
ْال؟ بل قبل ذلك كيـف  تـرى يكـون األعلـى هـو مـن خلـق األدىن؟ : صاغر عاجز عن أن يقول له َ ْ ِ

 غريه ّوأى أدىن؟ إنه األدىن األعمى األصم األخرس األشل الذى ال ميلك من أمر نفسه وال من أمر
  !شيئا البتة

عــن اإلميــان  ى للتخلــ دعتــىن إن األســباب الــىت: "وإذا كــان أدهــم يقــول عــن كفــره 
بـني، ومنهـا مـا يرجـع  صرف، ومنها ما هو بنيى حبت، ومنها ما هو فلسفى منها ما هو علم: كثرية
  أن أستفيض ىفهذا البحث ىف ومنها ما يرجع ألسباب سيكلوجية، وليس من شأىن، وظروىف لبيئىت

 الدينية والفلسفية، ولكن غايىتى ُذكر هذه األسباب، فقد شرعت منذ وقت أضع كتا عن عقيدت
 ، وإن كـان هـذا ال مينعـىن"هللا"عـن فكـرة ى للتخلـ دعـاىنى الـذى بذكر السبب العلمى هنا أن أكتف

 ال بــد منهــا ، مبــا يفيــد أن األســباب"لبقيــة األســباب، فرصــة أخــرى، إذا ســنحت ىل مــن أعــود ىف
لنسبة للكون، فلماذا يستثىن سيادته، من مبدإ الـسببية، الكـون ىف بدايتـه، زاعمـا أنـه ال سـبب لـه 
َّأو أن السبب متضمن ىف ذاته؟ وإذا كانت األسباب عنصرا أصيال مـن عناصـر الكـون ال ميكـن أن 

ســتثنائها ىف ــا، فمــن الــذى جعلهــا هكــذا؟ مث مــن الــذى قــضى   حالــة الكــون ىف يــتم شــىء فيــه دو
ــدإ أمــره؟ أســئلة ال حيــاول أدهــم وال غــريه مــن املالحــدة أن يقفــوا إزاءهــا قلــيال ليجيبــوا عليهــا،  مبت
افـت عقـوهلم وفجاجـة تفكـريهم وتـسرعهم  ا تفـضحهم وتكـشف زيـف مـنطقهم وترينـا  َوالسبب أ ُّ َ َ

  !َونزقهم وأن األمر عندهم ال يستند لغري نزعة التمرد ليس إال
لشىء يذكر فقد كتب أدهم عن إمساعيل مظهر ذى األصول الرتكية مثله وإذا كان َ الشىء  ْ ُ

مثنيا على إحلاده حني كـان مظهـر يعلـن اإلحلـاد ويبـاهى بـه، ومتغـزال ىف عقليتـه وعبقريتـه وأسـتاذيته، 
. وجاعال منه املثل األعلى للكتاب واملفكرين، ومتحد عنه على أساس أنه سيفتح عكا وغري عكا

ــوجي ىف " أبطـال التفكـري احلـر ىف مـصر"د القارئ هذا الكالم عـن مظهـر وغـريه ممـن يـسميهم أدهـم بـ
احللبيـة الـىت كـان حيررهـا سـامى الكيـاىل، مث ننظـر بعـد ذلـك " احلـديث"م من جملة ١٩٣٨عدد يناير

فنجد مظهر ينـزع عـن نفـسه ثيـاب اإلحلـاد ويعـود إىل حظـرية اإلسـالم فيكتـب منافحـا عنـه بعـد أن 
حلاده ويتنزى متردا على اإلميـان وحتـد للمـؤمننيكا ًن ال يعجبه العجب فيه، وبعد أن كان جياهر  َّ .

لة وىف نفس العام، ميدحه فيه هو  ملثل كتب أدهم عن طه حسني حبثا مستقال صدر عن نفس ا و
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إلحلاد والثورة على الدين، وإن كان الكيـاىل، حـني طبعـه كمقـال ىف أحـد أعـد ـا، أيضا  لـة ذا اد ا
  .طه ووضع مكانه نقطا. قد حذف منه كالم أدهم عن إحلاد د

ت(ى إن العــامل اخلــارج: "ويقــول أدهــم أيــضا  فالــسنة ،خيــضع لقــوانني االحتمــال) عــامل احلــاد
ــا اشــتمال القيمــة التقديريــة الــىت ــا الباحــث مــن حادثــة علــى مــا  الطبيعيــة ال ختــرج عــن كو خيلــص 

ـــا وصـــف لـــسلوك احلـــوادث   والـــسببية العلميـــة ال ختـــرج ىف.مياثلهـــا مـــن حـــوادث صـــميمها عـــن أ
ا بعــضها بــبعض إذا كانــت ) أ(أن نثبــت أن  ىف) الطبيعيــات(ســاحة الفيزيقــا  وقــد جنحنــا ىف. وصــال

وحيتمـل أن حتــدث ). ب(و) أ(فـإن معـىن ذلـك أن هنـاك عالقـة بـني احلـادثتني ) ب(نتيجـة للـسبب 
) ب(، فكأنــه حيتمــل أن تكــون نتيجــة للحادثــة )هـــ(و) د(بينهــا وبــني و) ج(و) أ(هــذه العالقــة بــني 

خنـرج بـه مـن ى والـذ. حينا آخـر) هـ(حينا، وللحادثة ) د(وقتا آخر، وللحادثة ) ج( وللحادثة ،وقتا
ختضع " النتيجة"ذلك أن العالقة بني ما نطلق عليه اصطالح السبب وبني ما نطلق عليه اصطالح 

ى وحنن نعلم أن قرارة النظـر الفيزيقـ. احلديثى أساس الفكر العلمى ه لىتلسنن االحتمال احملضة ا
   ."احلديث هو الوجهة االحتمالية احملضة

كيـف؟ الـذى نعتقـده . وحنن نوافقه على ما قاله بعض املوافقة وخنالفه فيه كثريا مـن املخالفـة
ل املـسبب ينـشأ عـن هو أنـه ال يوجـد شـىء حتمـى ىف طبيعـة الـسبب واملـسبب ىف عـامل الطبيعـة جيعـ

الــسبب الــذى نعــزوه لــه، لكننــا ال نقــصد بــذلك أن الكــون عــار عــن النظــام وأنــه جيــرى ســبهلال ال 
ن الــذى جعــل األمــر هكــذا هــو هللا ســبحانه، فهــو الــسبب  ِِّّخيــضع لقــانون العليــة، بــل نريــد القــول 

 عوامـل قريبـة احلقيقى لكل شىء، إال أن حكمته سبحانه اقتـضت أن تكـون هنـاك ىف ذات الوقـت
وألن حكمته . مباشرة نعزو هلا حنن السبب ىف وجود ما نراه يرتتب عليها كلما حتققت هذه العوامل

ْوإرادته عز وجل هى الىت تقف وراء هذا النظام كان من املستحيل على أحد مـن املخلوقـات كـسر  َ
ٍء مـا أن يقـع هـذا الـشىء ِِّّهذه العلية، وإال لكـان ىف مقـدور أى منـا مـىت مـا توجهـت إرادتـه إىل شـى

لضبط َّلكن ما أقل استطاعتنا إجنـاز مـا نتطلـع إليـه. كما نريد  ومـا أكثـر مـا نعجـز عـن ذلـك متـام ! ْ
وهذا كله ىف األمور اجلزئية ال غـري، أمـا أن نغـري النظـام ذاتـه، أى القـوانني الـىت يـسري عليهـا ! العجز

ن تكون هناك إرادة أقوى من إرادتنـا؟ بـل ملـاذا فلماذا كان ذلك  ترى إال أ! الكون، فال وألف ال
ْوجد الكون أصال إن مل تكن هناك قوة خالقة أوجدته بعد أن مل يكن له وجود؟  ٌ ٌ ِ ُ  

لكن تلك القوة املطلقة لو أرادت نظامـا آخـر للعـامل لكـان هلـا مـا أرادت دون أن مينعهـا مـن 
عـىن أن هللا لـو أراد أن يتـنفس اإلنـسان ال من طبيعـة األشـياء وال مـن إرادة أى مريـد، مب: ذلك مانع
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مــن أذنــه أو مــن مــسام جلــده مــثال بــدال مــن أنفــه ورئتيــه، أو أال يتــنفس أصــال ألنــه ال حاجــة بــه إىل 
صابع قدميه بـدال مـن أصـابع يـده، أو أال حيتـاج إىل األكـل والـشرب  كل ويشرب  التنفس، وأن 

نفــه أو لــسانه بــدال مــن عينيــه،  وأن يفكــر ويفهــم بــساقه أو ببطنــه بــدال مــن عقلــه أصــال، وأن يقــرأ 
إلمـساك بـدال مـن أن يـضحك  لـصداع أو  وخمه، وأن يسمع النكتة فيبكـى أو يرتعـب أو يـصاب 
المشئـزاز بـدال مـن اإلعجـاب واالبتهـاج، وأن يـشم رائحـة  ويقهقه، وأن يرى املـرأة اجلميلـة فـيحس 

ت فيــسيل لعابــه وينتــشى بــدال مــ ــراز والنفــا َالبـ لكــان لــه مــا أراد دون ... ن النفــور والتقــزز والتفــززَ
ِمعقب أو مراجع َُ ٌلكنه ما دام قد أراد ما هو موجود اآلن ىف الكون فال أحد مستطيع أن يغريه إىل ! ِّ َ َ

  .شىء آخر مل يرده سبحانه
ـا ىف"بيد أن كاتبنـا يـزعم ههنـا   ال عـامل الفكـر اإلنـساىن أن مقـام فكـرة هللا الفلـسفية أو مكا

ومن  .التربير: يرجع ملا فيها عناصر القوة اإلقناعية الفلسفية، وإمنا يعود حلالة يسميها علماء النفس
. تقـام ألجـل إثبـات وجـود الـسبب األول قيمـة علميـة أو عقليـة هنا فإنـك ال جتـد لكـل األدلـة الـىت

ن والعقائـد أن أصـل فكـرة هللا تطـورت عـن حـاالت بدائيـة ـا شـقت وحنن نعلم مع رجال األد ، وأ
سباب األشياء الطبيعية صل فكـرة . طريقها لعامل الفكر من حاالت وهم وخوف وجهل  ومعرفتنا 

لقدسية الىت   . "كنا خنلعها عليها هللا تذهب 
ر ىف وجـود إلـه هلـذا الكـون بـسبب الـوهم واجلهـل واخلـوف ِّيقصد أن العقل البشرى إمنا يفك

ومـا واتساعه اهلائل الذى ال ميكن أن يتخيلـه متخيـل ا الكون الذى يشعر به ويعانيه أمام عظمة هذ
مـن : لكنه مل حياول أن يقول لنـا! عظيم! تعقيدات وما تقع فيه من مصائب وويالتفيه من أسرار و

جود إله إذا مل يكن هلـذا اإللـه وجـود أصـال؟  ترى الذى جعل البشر أمام هذه األشياء يفرتضون و
علــى هــذا النحــو حبيــث يبحــث اإلنــسان عــن إلــه مــا دامــت ال ألوهيــة َّتــرى مــن الــذى ركــب الكــون 

جلـوع حلاجتـه إىل الطعـام الـذى هـو موجـود، ويـشعر  هناك وال حيزنون؟ إن اإلنسان مثال إمنا يـشعر 
وكـان قبـل الطـريان كـذلك يتـوق إىل أن يـسبح . لشهوة اجلنسية حلاجته إىل املرأة الىت هى موجودة

ة البـشر ىف الفـضاء موجـودة هـى أيـضا ىف ضـمري الكـون، أى كـان طريانـه ىف الفضاء، وكانـت سـباح
لفعـل، مث جـاءت حمــاوالت اإلنـسان وجتاريبـه واجتهاداتــه فحولـت هــذا  لقــوة ال  حينـذاك موجـودا 

لفعل لقوة إىل وجود  وقس على حاجات اإلنسان الىت ذكر طرفا منها رحلة . الوجود من وجود 
... سافة آالف األميــال ىف مواســم معينــة للتــزاوج أو للبحــث عــن الغــذاءبعــض الطيــور واألمســاك ملــ
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وأســتطيع أن أمــضى ىف ضــرب هــذه األمثلــة فــال أنتهــى أبــدا، فلمــاذا  تــرى يريــد أدهــم وغــريه مــن 
حلاجة إىل هللا من هذه الظاهرة، بل قل   من هذا املبدإ؟: املالحدة استئناء الشعور 

ميكننــا أن ": ة منــضى فنجــده يقــول حمــاوال نفــى وجــود هللاومــع أدهــم وجمادالتــه السوفــسطائي
وملـا كـان العـامل ال . حـاالت إمكـانى ختضع العامل لقانون عددها األعظـم تعطـ نقول إن الصدفة الىت

وحــدات وتتــداخل وتتناســق مث تنحــل  خيــرج عــن جمموعــة مــن احلــوادث ينــتظم بعــضها مــع بعــض ىف
حيـددها  حركتها هذه حلـاالت اإلمكـان الـىت  خاضعة ىفوهكذا،... وتتباعد لتعود من جديد لتنتظم
نــوع مــن حــروف  ذلــك مثــل مطبعــة فيهــا مــن كــل ومثــل العــامل ىف، قــانون العــدد األعظــم الــصدىف

االصــطدام فتجتمــع وتنــتظم مث تتباعــد وتنحــل  األجبديــة مليــون حــرف، وقــد أخــذت هــذه احلركــة ىف
ائية، فال شك أنه ىف هكذا ىف ائيـة البـد أن خيـرج هـذا املقـال  ه الدوراتدورة من هذ دورة ال الال

ائية البـد أن خيـرج كتـاب  تلوته اآلن، كما أنه ىفى الذ " أصـل األنـواع"دورة أخرى من دورات الال
ًجمموعا منضدا مـصححا مـن نفـسه" القرآن"وكذا  َّ ً  وميكننـا إذن أن نتـصور أن مجيـع املؤلفـات الـىت. َّ

ائيـة، فـإذا اعتـرب  عة حلـاالت احتمـال وإمكـان ىفالظهور خاض وضعت ستأخذ دورها ىف ) ح(الال
وعاملنا . ص=  ح:رمزا للنهائية كانت املعادلة الدالة على هذه احلاالت) ص(رمزا حلالة االحتمال و

بــع لقــانون الــصدفة  ال خيــرج عــن كونــه كتــا مــن هــذه الكتــب لــه وحدتــه ونظامــه وتنــضيده إال أنــه 
  ".الشاملة

ْلكن أدهم يـس ُتـبله، شأنه شأن املالحدة عندما يقفزون فوق مـسألة خلـق العـامل فيقفوننـا مـرة َ ُ ِْ َ
واحدة أمام نظام العامل دون أن جييبوا على السؤال اخلاص خبالق الكـون، وكـأن الكـون بطبيعـة حالـه 

ٍىف غىن عـن خـالق يوجـده بعـد إذ مل يكـن موجـودا ً ـا كانـت موجـودة . ِ إن املـادة الـىت يتـصور أدهـم أ
ٍمنــذ األزل ال ميكــن أن تكــون مــستغنية عــن موجــد هلــا ِ ــا، كمــا نعــرف ويعــرف أدهــم معنــا، . ُ ذلــك أ

مــا فــال إرادة هلــا وال قــدرة وال توجــه ٌوكــائن مثلهــا ال ميكــن أن . ّعميــاء بكمــاء شــالء عــاجزة عجــزا 
ضعف أو يكون هـو املوجـود املطلـق الـذى ال أول لـه وال آخـر وال يـستطيع الزمـان أو املكـان أو الـ

ّالعجز أو اخلوف أو املرض أو املوت أن حيده ويقيده على أى حنو من األحناء، على عكس الوجود  ّ َُ
اإلهلى الذى ال بد منه كى يستقيم أمـر الكـون وأمـر العقـل واملنطـق علـى الـسواء، وإال ظللنـا نرجـع 

حثـني عـن كـائن يكـون هـو الكـائن  ٍإىل الوراء القهقـرى دون جـدوى ودون توقـف  املطلـق الـذى ال ٍ
يــسبقه ىف الوجــود شــىء، وحيتــاج إليــه كــل كــائن آخــر، ىف الوقــت الــذى ال حيتــاج هــو إىل أى كــائن 

ِأيهما هو الذى يقضى به املنطق إهلا يوجد ما سـواه وال يوجـده مـا سـواه؟ : ومرة أخرى نقول. سواه ُِ ُ
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ملنطــق أم املــادة العميــاء هللا بكــل صــفات الكمــال والقــدرة املطلقــة الــىت نعرفهــا ويوجبهــا العقــل وا
ـا ميكـن  البكماء الشالء العاجزة الىت نراها ونلمسها ونشمها ونسمعها من حولنا وال نتـصور أبـدا أ

، قـد "القـراءة الرشـيدة"أن تكون قد خلقتنا؟ مث فليأتنا أدهم أو غري أدهم بكتـاب، ولـو كـان كتـاب 
ا وجيعلها إهله دون اإلل   !ه احلق؟ أال إن ذلك هو العته اخلالصأنتجته املصادفة الىت يطنطن 

ّمث مـــن  تــــرى الــــذى اقتـــضى دفــــع املــــادة العميــــاء البكمـــاء الــــشالء العــــاجزة فجزأهــــا إىل 
ت األجــزاء بعــد أن كانــت ىف بــداءة أمرهــا كتلــة ســدميية واحــدة، وحركهــا بعــد أن  ت تريليــو ّتريليــو

ِكانــت ســاكنة ال تــرمي؟ ومــن الــذى اقتــضى أن تكــون هنــاك تلــك ائيــة الــىت يــشري َ  االحتمــاالت الال
ائيـة احتمـال انتظامهـا  إليها صاحبنا؟ ومن الـذى اقتـضى أن يكـون مـن بـني تلـك االحتمـاالت الال
ا مىت ما وصلت إىل تلـك احلالـة أن تثبـت  على النحو الذى هى عليه اآلن؟ مث من الذى اقتضى أ

ًن هـذا النظـام مباطنـا للكـون أصـال؟ عليها فال تتحول عنها؟ وقبل ذلـك مـن الـذى اقتـضى أن يكـو
ِوقـبــل قـبــل ذلــك مــن الــذى خلــق هــذه املــادة العميــاء البكمــاء الــصماء الــشالء العــاجزة؟ كــل هــذه  ْ َْ ََ

ذا التجاهل على اآلخرين م يستطيعون أن يدلسوا    . ّأسئلة يتم جتاهلها ظنا من املتجاهلني أ
َضـيات والفلـك ىف الغـرب ىف هـذا الـصدد ويورد أدهم هنا ما قاله اثنان من كبار علمـاء الر َ

: حبــث قــدمي لــه يقــول ألــربت أينــشتاين صــاحب نظريــة النــسبية ىف: "إيــراد املعــرتض علــى مــا يقــوالن
مطالعتـه وتـدرج مـن  فلمـا أخـذ ىف مثلنا إزاء العـامل مثـل رجـل أتـى بكتـاب قـيم ال يعـرف عنـه شـيئا،"

ن له ما فيه من أوجه التناسق الفكر ن وراء كلمـات الكتـاب شـيئا غامـضا ى ذلك لدرسه و شـعر 
ْال يصل لكنهه عجز عن الوصول إليه هو عقل مؤلفه، فإذا ما ترقى به ى هذا الشيء الغامض الذ. ُ

ر نتيجة لعقل إنسان عبقر كذلك حنن إزاء العامل، فنحن نشعر . أبدعهى التفكري عرف أن هذه اآل
ويقول السري جيمس ". هذا الشيء هو هللا. ه عقولنان وراء نظامه شيئا غامضا ال تصل إىل إدراك

تـشرتك فيـه ى احلـد الـذى توحـد الكـون هـ إن صـيغة املعادلـة الـىت ":الشهريى اإلجنليزى جينز الفلك
ـــه. كـــل املوجـــودات ـــت لناب ضـــيات منـــسجمة مـــع طبيعـــة الكـــون كان ـــت الر ـــت . وملـــا كان وملـــا كان

ضــيات تفــسر تــصرفات احلــوادث الــىت وحــدة عقليــة فهــذا التفــسري  كــون وتربطهــا ىفال تقــع ىف الر
ضية لنا أن نبحث عن عقل  ومن أجل هذا ال مندوحة. والربط ال حيمل إال على طبيعة األشياء الر

ض ضة يرجع له هذا الكونى ر ض. يتقن لغة الر ره ىفى الذى هذا العقل الر الكون هو  نلمس أ
ضــيات ىفوأنــت تــرى أن كليهمــا، واألول مــن أســاط". هللا ضــى فلكــ العــامل، والثــاىن ني الر مــن ى ور

يتبع دستورها  االحتمال اخلاضعة لقانون الصدفة الشاملة والىت القدر األول، عجز عن تصور حالة
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وكمـا يـرى القـارئ فالعاملـان املـذكوران ". ُّالعامل، ال لشيء إال لتغلب فكـرة الـسبب والنتيجـة عليهمـا
ن مع العقل واملنطق السل ِس، إال أن ذلك ال يعجب كاتبنا العجول النزقجير وحنن نضيف أنه ما . َّ

هــرا كــان  دام لكــل شــىء ســبب يقــف وراء إجيــاده، وأنــه كلمــا كــان الــشىء املوجــود ضــخما معقــدا 
تساعه اهلائل الذى ال حتيط به  موجده أمعن ىف القدرة واإلرادة والتنظيم وما إىل ذلك، وأن الكون 

لـدوار واالنبهـار، يقتـضى أن يكـون الظنون وال األوهام ، وبنظامه املعقد الفذ الذى يصيب متأملـه 
َموجــده مــن القـــدرة واإلرادة والتنظــيم علــى حنـــو ال يــضاهى ٍ َ وال يـعــرف لـــه حــدود ينتهــى إليهـــا وال ُ ْ ُ

   .يستطيع جتاوزها
ود مثالــه انتهــى إىل وجــ الواقــع أن أينــشتني ىف: "ومــع ذلــك نــرى أدهــم يعلــق علــى هــذا بقولــه

ٌوالواقـع أن هـذا احتمـال حمـض، ). مؤلفـه(َِشيء غـامض وراء نظـام الكتـاب عـرب عنـه بعقـل صـاحبه  ٌ
ََومثلنـا عـن املطبعـة وحروفهـا وإمكـان . ألنه يصح أن يكون خاضعا حلالة أخـرى ونتيجـة لغـري العقـل

نز أما ما يقول السري جيمس جي. خروج الكتب خضوعا لقانون الصدفة الشامل يوضح هذه احلالة
ضــية ىف فــرغم انــه أخطــأ ىف ضــة طبيعــة األشــياء ألن جنــاح الوجهــة الر ربــط احلــوادث  اعتبــاره الر

ضـية، بـل يـدل علـى أن هنالـك قاعـدة معقولـة  ا ال حيمل على أن طبيعة األشـياء ر وتفسري تصرفا
ضيات ربط مـا هـو واقـى فاألشياء ه. تصل بينه وبني طبيعة األشياء نظـام  ع ىفالكائن الواقع، والر

ضيات نظام مـا هـو ممكـن، والكـون نظـام . على قاعدة العالقة والوحدة ذهىن وبعبارة أخرى إن الر
ومـن هنـا يتـضح أنـه ال . ما هو واقع، والواقع يتضمنه املمكن، ولذلك فالواقع حالة خصوصية منـه

ضيات على الكون الذ غرابة ىف اقها ألن لكل كون عدم انطب لفه، بل كل الغرابة ىفى انطباق الر
ضيات شرط ضـرور لر ضياته املخصوصة، فكون من األكوان مضبوط  مـن هنـا . لكونـه كـوى ر

يتضح أن السري جينز انساق حتت فكرة السبب والنتيجة كمـا انـساق أينـشتني إىل التمـاس الناحيـة 
ضية ىف ض الر ا خطـأ ألن العـامل إن وهذ. وراء هذا العاملى العامل، وهذا جعلهما يبحثان عن عقل ر

حيدد ى كان نظام ما هو واقع خاضعا لنظام ما هو ممكن فهو حالة احتمال من عدة حاالت، والذ
  ".احتماله قانون الصدفة الشامل ال السبب األول الشامل

واحلـق أن قــول أدهـم، خبــصوص مــا انتهـى إليــه أينـشتاين مــن وجــود شـيء غــامض وراء نظــام 
ض، ألنــه يــصح أن يكــون خاضــعا حلالــة  حمــهــذا احتمــال"، إن )همؤلفــ(الكتــاب هــو عقــل صــاحبه 
ومثلنــا عــن املطبعــة وحروفهــا وإمكــان خــروج الكتــب خــضوعا لقــانون . أخــرى ونتيجــة لغــري العقــل

ــة ــة "الــصدفة الــشامل يوضــح هــذه احلال ــه يــستثىن بــذلك حال ، هــذا القــول هــو سفــسطة حمــضة ألن
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ًلى أن وراء كل مسبب ىف هـذا الكـون سـببا، ووراء َِالكتاب من النظام الكوىن الشامل الذى يقوم ع ٍ َّ
ًكل موجود موجدا، وهو ما ال ميكن أن يوافقه عليه أى صاحب عقل حيـرتم نفـسه ِ وإال فليـأت ىل ! ُ

لــف مــن تلقــاء نفــسه مث مــن  تــرى الــذى . ســيادته مبثــال واحــد عثــر هــو أو غــريه فيــه علــى كتــاب 
ملعىن الذى يقصده هنـا ويبـىن عليـه خلق قانون املصادفة هذا؟ وحىت لو كانت  نظرية االحتماالت 

إحلاده صحيحة، وهى غري صحيحة كما وضحنا حني قلنا إن هذه النظرية تقتضى أن يكون وراءها 
ِّكائن خيلقها وينظم كونه على أساسها، فما الذى جيعلنا نرتك االحتمـال الـذى ال نعـرف سـواه ألننـا 

حتمـال مل خنـ ّربه ومل ميـر بنـا ىف جتربـة مـن جتـارب احليـاة، وإمنـا نفرتضـه افرتاضـا َْمل نر سواه، ونتـشبث  ُ
ونعرف أنه، إن صح، وهو لن يصح كما قلنـا، فإنـه حيتـاج إىل ماليـني الـسنني، ورمبـا ال يتحقـق رغـم 
ِّذلك كله بعد مرور تلك املاليني من السنني؟ إن العناد هو وحده الذى يسري عقل أدهم هنا وعقل 

ِّعله يرتك الطريق الواضح الالحب املعبد املطروق الذى يوصل سالكه إىل غايته، إىل كل ملحد فيج َّ
ّطريق مهلك ىف بيداء معماة متناوحة املسافات من حياول اجتيازها يهلك وال يعود كرة أخرى َ ُ!  

: ومع ما قاله أدهم عن مجود الدين وأساطريه وخزعبالته جنده، ىف الـصفحة الثالثـة مـن كتابـه
ا : "، يقول عن اإلسالم ما نصه"ر التاريخ اإلسالمىمصاد" َأيقظ اإلسالم العقول اجلامدة من سـبا ُ

ّوولد ىف تيار العقل اإلنساىن جمرى جديدا، ومل ميض القليل حـىت أخـذ التـاريخ يـرى ىف ربـوع الـشرق 
ــوم رهــا إىل الي ــدة  ــة خال ــشأ مــن حــضارة ىف. األدىن مدني  العــصور ولــو مل يكــن لإلســالم إال مــا أن

وعبثــا حتــاول أن توفــق بــني ". الوســطى حفظــت تــراث اإلنــسانية مــن الــضياع لكفــاه فخــرا إىل األبــد
ّولكن هـون علـى نفـسك، فلـيس للرجـل تفكـري مـنظم وال عقـل حمكـم . هذين املوقفني له من الدين

تيــه عفــو الــساعة فيذيعــه أيــضا عفــو الــساعة بعبلــه ، أو ََوال موقــف متبلــور واضــح، إمنــا هــو كــالم 
َُبعجــره وجبــره كمــا يقــول القــدماء، وال مــانع إذن أن يقــول اآلن شــيئا، وبعــده للتــو واللحظــة يقــول  َ ُ

ــم ال يهــضمون مــا يقــرأون، فــضال عــن أن . عكــسه إن أمثالــه يقــرأون، لكــن املــصيبة كــل املــصيبة أ
ــاء فكــرى متماســك ومتناســق ــة والرتتيــب حب. يكــون هلــم بن يــث ذلــك أن عقليــتهم ليــست مــن املتان

هــذا هــو وضــع املــسألة ! ال: يفهمــون ويهــضمون! نعــم: يقــرأون! ميكــنهم أن يقيمــوا مثــل هــذا البنــاء
واآلن . والواقع أن التناقض والسطحية والعمومية هى مسات أصيلة ىف فكر أدهم وعقليتـه. ببساطة

 اليـوم حـسن حنفـى لفكـرة األلوهيـة وعقيـدة.  فكل ما قلته هنا هو نفسه ما أقوله ردا على إلغـاء د
ت جبديـد، عـالوة علـى العيـوب القاتلـة الـىت تـزرى . اآلخر واحلـساب واجلـزاء فاألسـتاذ الـدكتور مل 

ته وفكره كما وضحت ىف هذا الكتاب   . إزراء عنيفا بكتا
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لكــن األمــر ال ينتهــى هنــا، إذ إن األســتاذ الــدكتور قــد اســتغل الــدين ىف اســتنباط الثــورة منــه 
دفع املؤمنني به إىل التحرك، وهللا هو األرض تدفع احملتل إىل الدفاع عن الثورة ت"حني جعل هللا هو 

أرضــه، وهللا هــو العدالــة االجتماعيــة تــدفع الفقــراء إىل الثــورة علــى األغنيــاء، وهللا هــو احلريــة تــدفع 
مغلول اليدين إىل كسر القيود، وهللا هو الذات تـدفع اإلنـسان إىل الـدفاع عـن ذاتـه ضـد االحنـراف 

غراب، وهللا هــــو ثــــورة اجلمــــاهري تــــدفع النــــاس إىل التحــــرك إىل امليــــادين بعــــد اخلــــروج مــــن واالســــت
َّومعىن هذا أنه قد استعان بسلم الدين ىف الوصول إىل الطابق التـاىل مث يريـد اآلن حتطـيم ". املساجد ُ

هـو عمـل وإذن فلجـوؤه إىل الـدين . السلم وإلغاءه بعد انتهاء استغالله للدين ووصوله إىل ما يبتغى
كمـا أن موقفـه هـذا مـن الـدين يلغـى كـل مـا . برامجاتى يقـوم علـى اخلـداع وحماولـة اسـتغفال املـؤمنني

كتبــه ىف تفــسريه إذ ال يعقــل أن ينفــق شــخص كــل هــذا الوقــت والــورق والطباعــة ىف كتابــة تفــسري 
تــى ىف النهايــة ويلغــى كــل مــا عملــه ىف هــذا الــ سبيل القــرآن يقــع فيمــا يزيــد علــى ألــف صــفحة كــى 

لتـــشكيك ىف القـــرآن وأنـــه ال يـــصلح ألى شـــىء ألنـــه قـــائم علـــى اخلرافـــات واخليـــاالت واألوهـــام 
لقرآن فيستلهمه الثـورة . واملخاوف، وكل ما فيه غري صادق وال قيمة له مث هل ميكن أن يثق أحد 

 للعلـم، على االستبداد والطغيان، أو الكفـاح مـن أجـل العـدل واملـساواة، أو التحـرك امللتهـب طلبـا
م عينيه أن القرآن مـا هـو إال طائفـة مـن اخلرافـات  أو النشاط املتوثب سعيا وراء الرزق بعدما رأى 
واخلياالت اخرتعها دمحم اخرتاعـا، ودمحم رجـل بـدوى ينتمـى إىل جمتمـع متخلـف، فمـن الطبيعـى جـدا 

ى كيـف ميكـن أن أن يكون القرآن الذى ألفه مضطر ال يوحى بشىء جازم وال حاسم وال راق؟ تر
يكون ذلك؟ أما أ فأرى أن األستاذ الدكتور دخل احللبة وىف نيته منذ البداية تسديد طعنات قاتلة 
إىل القرآن والـتخلص منـه، وىف سـبيل ذلـك ال مـانع مـن قـول كلمـة هنـا أو عبـارة هنـاك تعميـة علـى 

ت واضحة لكل من له عينان   . الغاية املقصودة مع أن الغا
ُلقـد اخــرتت اجلانـب املـضىء مــن القـرآن وتركــت اجلانـب املظلــم، : اذ الــدكتورسـيقول األسـت

بت وال  فعنده أن القرآن ذو وجهني كما يردد دائما، أى يدل على الشىء ونقيضه وليس له قوام 
جوهر متماسك، لكنه بكالمه عن أن هللا غري موجود وأن اليوم االخر جمرد وهم مجيل وأن قصص 

فــإذا أضــفنا إىل هــذا رداءة مــستوى تفــسريه .  حقيقــة هلــا قــد أفــسد دعــواه هــذهاألنبيــاء خيــاالت ال
وتناقــضه وقــبح لغتــه وغمــوض عباراتــه ىف كثــري مــن األحيــان فمعــىن ذلــك أن كــل مــا وضــعه ىف هــذا 

فهــل القــرآن يقبــل التفــسري . الــسبيل هــو كــالم متهافــت ال يــصمد علــى حمــك النقــد والعلــم أبــدا
  الدكتور؟ ونقيضه كما يزعم األستاذ 
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" If the Ocean were Ink"لقــد قــرأت هــذا الكــالم منــذ ســنوات قليلــة ىف كتــاب 
ور، إذ ادعـــت هـــى أيـــضا أن الـــنص  للـــصحفية األمريكيـــة اليهوديـــة األم، الكويكريـــة األب كـــارال 

فاحلاكم املستبد جيـد فيـه مـا يعـضد اسـتبداده مثلمـا جيـد احلـاكم : القرآىن يقبل التفسريات املتعارضة
واملدافعون عن حقوق املرأة جيدون مـا يريـدون ىف ذات . ّدميقراطى ىف نفس النص ما يدعم حجتهال

ــا حقوقهــا ــا مــن يــضيقون علــى حــواء وحيرمو ملثــل جيــد املاركــسى فيــه مــا . ّاآليــة الــىت يستــشهد  و
قالتــه هــذا مــا . يقــوى عقيدتــه املاركــسية ىف الوقــت الــذى جيــد الرأمســاىل مــا يقــوى املــذهب الرأمســاىل

الــصحفية املــذكورة، لكــن ال بــد هنــا مــن التنبيــه إىل أن املــسلمني ىف عــصر النــىب مل خيتلفــوا ىف فهــم 
ولو كان القرآن ىف ذاته يؤدى إىل هذا االختالف لرأيناهم منذ اللحظة األوىل لنزول القرآن . القرآن

ـم .فرقا وشيعا، كل فرقة متضى ىف اجتاهها ال تتالقـى مـع سـائر الفـرق والـشيع  لكننـا ننظـر فنجـد أ
  .كانوا مجيعا على قلب رجل واحد

 أما لو وقع خالف بني أحد وآخر أو حدث سوء فهم من أى منهم لنص قرآىن فمـا أسـرع 
ما يقضى النىب، بوصفه املرجعية الصحيحة، على هذا اخلالف بتوضيح الصواب من اخلطإ كما هو 

ُّاحلال مثال حني استغرب عدى بن حامت قول القـ ِ ـم قـد َ اختـذوا أحبـارهم "رآن عـن أتبـاع النـصرانية إ
م أر من دون هللا ْ، فكان أن وضح له النىب أن املقـصود "ما كنا لنعبدهم: "، إذ قال للنىب"ورهبا

م ال بنــاء علــى وحــى  م وأهــوائهم وشــهوا لعبــادة هنــا تــشريعهم هلــم مــن عنــد أنفــسهم اتباعــا لنــزوا
ِوميكـن أن نـلحـق .  ّوعندئذ اقتنع عـدى. يمهم رغم احنرافها عن دين هللامساوى، فكانوا يتبعون تعال ْ ُ

بـــذلك تـــردد الـــصحابة ىف قبـــول معاهـــدة احلديبيـــة ملـــا رأوا فيهـــا مـــن إجحـــاف وملـــا تـــنص عليـــه مـــن 
أمل يـر الرسـول ىف منامـه أننـا سـوف : رجوعهم ذلك العام دون اعتمار، مما دفع بعضهم إىل التساؤل

نعود من حيث أتينـا دون أن نؤديهـا؟ فمـا كـان مـن النـىب إال أن سـأهلم بـدوره نؤدى العمرة؟ فكيف 
م وتـرددهم: قائال وهـو مـا . وهل قلت لكم إنكم ستعتمرون هذا العام؟ فحسم بـسؤاله ذلـك حـري

حلق": "الفتح"أشارت إليه آية سورة  ّلقد صدق هللا رسوله الرؤ  َ ُ َ َلتدخلن املسجد احلرام إن شاء : َ َ َّ ُ ُ ْ َ
ِّهللا آمنــني حملقــني رؤوســكم ومقــصرين ال ختــافون َ ِّ ًفعلــم مــا مل تعلمــوا، فجعــل مــن دون ذلــك فتحــا . ُ َِ

  ". ًقريبا
ه فزعـا تكـاد روحـه تزهـق بعـد  سر حـني أ ومثله كذلك ما رد به رسول  هللا على عمار بن 

ثـري التعـذيب البـشع الـذى صـبه عليـه كفـار مكـة، فمـا كـ ان منـه عليـه أن نطق بكلمة الكفـر حتـت 
ق على قوته رغم اضطراره  ن إميانه  ٍالسالم إال أن سأله عن حال قلبه وما فيه من إميان، فطمأنه 
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َفواساه الرسـول وخفـف عنـه ومـرهم جـراح . للنطق بكلمة الكفر فرارا من استمرار التعذيب الشنيع َ َ ْ َ
قيــا علــى حالــه ىف صــدره فــال خــ ــم إن . وفضــمريه مبينــا لــه أنــه مــا دام إميانــه  بــل زاد فنــصحه 

ــه وجيعلهــم يطلقــون ســراحه ــه فلينطــق أمــامهم مبــا يــسكتهم عن ذلــك أن العــربة ىف . عــادوا إىل تعذيب
لنية والقلب كما أن ديننا ال ينتظر من البشر أن يتحول كـل مـنهم إىل . اإلسالم ىف تلك األحوال 

عـذاب حـدودا ينتهـى إليهـا مهمـا كـان َُّسوبر مان، إذ يعرف أن منتهم ضعيفة وأن لتحملهم قـسوة ال
ُوخلـق اإلنـسان ضـعيفا: "الواحد منهم شجاعا راسخ اليقني قادرا على التـضحيات ِ ُمـا يفعـل هللا "، "ُ ُ

وهللا ىف اإلســالم رب الرمحــة واللطــف والــود ". بعــذابكم إن شــكرمت وآمنــتم؟ وكــان هللا شــاكرا عليمــا
  . ه مع عباده بال حدودواجلود والكرم، ورمحته تسبق دائما غضبه، وتساحم

حسن حنفى يذكر، بعبارته املفككة املعتـادة، أن بطـل قـصتنا لـيس . والطريف املخيف أن د
ســر بــل بــالال رضــى هللا عــن االثنــني كليهمــا وقــد يكــون اإلكــراه خارجيــا جتنبــا : "قــال. عمــار بــن 

إل. للعذاب كما حدث لبالل، ولكن يظل القلب حرا . ميـان ىف القلـبوهـذا هـو معـىن االطمئنـان 
واإلشـارة ىف اجلملـة قبـل األخـرية ). ١٠٤ص" (واإلنسان حماسب فقط علـى أفعالـه احلـرة القـصدية

إلميــان: "إىل قولــه تعــاىل ِإال مــن أكــره وقلبــه مطمــئن  ْ ، وهــى اآليــة الــىت نزلــت ىف )١٠٦/ النحــل" (ُ
ــدئ مــن روعــه وتطمئنــه إىل أنــه مل يكفــر كمــا ظــن ن نــصوغ كــالم األســتاذ وإذا أرد أ. حــق عمــار 

رخييا فبإمكاننا أن نقول مـثال وقـد يكـون الوقـوع : "الدكتور صياغة واضحة مفهومة ومقبولة لغو و
سـر، حيـث يظـل القلـب حـرا وهـذا . حتت ضغط اإلكراه جمرد وقوع شكلى كما حـدث لعمـار بـن 

إلميان   ...".معىن اطمئنان القلب 
ْوعودة إىل موضوعنا وزعم األستاذ  َ الدكتور أن القـرآن يقـول الـشىء ونقيـضه نؤكـد أن هنـاك ً

ا، وإال فشل الشرح وابتعد عـن  دائما، لدن شرح أى نص، عدة شروط ينبغى االنتباه إليها ومراعا
ومنهـا احـرتام الـسياق، إىل . املعىن الصحيح ابتعادا قد يصل إىل حـد التنـاقض الـذى ال ميكـن جـربه

إلخـــالص بطبيعـــة احلـــال، فـــضال عـــن املعرفـــة الواســـعة والعميقـــة جانـــب الـــذكاء واملرونـــة العقليـــة وا
الــسياق اللغــوى، : والــسياق ىف موضــوعنا لــيس ضــر واحــدا بــل ضــرو. ملوضــوع املــراد شــرحه

فال يصح أبدا أن يهجم هاجم على القرآن . والسياق التارخيى، والسياق القرآىن، والسياق احلديثى
عرف العربية املعاصرة بينما جيهل العربية القدمية الىت كانت سائدة الكرمي وهو ال يعرف العربية، أو ي

م نزول الوحى على سيد رسول هللا، وإال لفسر  َّالذرة"أ ا اجلـزء املتنـاهى ىف الـصغر " َّ مثال على أ
َّ، ولفــسر مــن املــادة ىف حــني أن املقــصود ىف القــرآن هــو النملــة الــضئيلة ــسيارة"ََ : ىف قولــه تعــاىل" ال
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َاءت سيارة فأرسـلوا واردهـم فـأدىل دلْـوهوج" َ ََ ْ َ ِ ـا ىف القـرآن هـى القافلـة، " ٌ لعربـة ذات احملـرك رغـم أ
َّولفسر  َوإنه حلب اخلري لشديد: "ىف قوله عز شأنه ىف سياق احلديث عن اإلنسان" اخلري"ََ ِّ على أنه " ُِ

ّاملنهـــى عنـــه " الفـــرح"ر َّنقـــيض الـــشر مـــع أن القـــرآن إمنـــا يقـــصد بـــه هنـــا األمـــوال واألمـــالك، ولفـــس
ْلــدن " َِّاللعــب"َّلــسرور، ىف الوقــت الــذى يريــد بــه القــرآن الغــرور والبطــر ونــسيان اآلخــرة، ولفــسر  ُ َ

ا  ٌلعب وهلو"وصفه سبحانه للدنيا  على أنه تصريف الطاقة ىف اجلرى والقفـز ومتـضية الوقـت ىف " ٌ
م والعقل والتسرية عـن الـنفس، بينمـا يقـصد السباق البدىن والعقلى وما إىل ذلك بغية تنشيط اجلس

بـديتها وجوهريتهـا، ولفـسر  َّالقرآن أن حياة األرض عابرة زائلة وغـري جوهريـة علـى عكـس اآلخـرة 
ـا اليـد والوجـه والعـرش كمـا نعرفهـا ىف حياتنـا البـشرية مـع " اليد والوجه والعرش" لنسبة  علـى أ

ــا تعــىن قــدرة هللا وعظمتــه وســلطانه ا دائمــا مبعــىن " اجلهــاد"َّلــشامل العمــيم علــى الرتتيــب، ولفــسر أ
إلســالم واملــسلمني شــرا رغــم أن  هــو بــذل اجلهــد ىف " اجلهــاد"احلــرب ضــد الكفــار الــذين يريــدون 

ْوجاهـدهم : "مواجهة اخلصم أ كان نوع هذا اجلهـد، ومـن مث فقولـه تعـاىل لرسـوله ىف املرحلـة املكيـة ِ
م، بل معناه: ليس معناه" به جهادا كبريا اجتهد بكل قوتك إليـصال الـوحى إلـيهم وإقنـاعهم : ِْحار

حلجة واملوعظة احلسنة   . بصحة ما فيه وكسبهم إىل صف اإلميان 
أســباب "أمــا الــسياق التــارخيى فيــأتى علــى رأســه . فهــذا هــو الــسياق اللغــوى للــنص القــرآىن

ذه األسباب سوف نـلفى كثري"النزول ِْ، إذ بدون اإلحاطة  ّا جدا من املسلمني يصلون متجهـني إىل ُ
لقبلـة اعتمـادا علـى أن هنـاك آيـة تقـول . و املـشرق واملغـرب: "ّاجلهة الىت تعـن هلـم دون االلتـزام 

ُفأينمـا تـولـوا فـثم وجـه هللا َّ َ َُّ حلـرج بعــد "ُ م أن اآليـة إمنـا نزلـت ردا علـى شـعور بعـض الـصحابة  ، وفـا
م قد صـلوا ذات َّْاكتشافهم أ  ليلـة ىف غـري اجتـاه القبلـة بـسبب الظـالم الـدامس وخطـئهم ىف حتديـد َ

ـم معـذورون ىف هـذا اخلطـإ،  لنيـة واالجتهـاد املخلـص، وأ َّجهة الكعبة، فبني القـرآن هلـم أن العـربة 
م مقبولة فهم، وإن كان استقبال القبلـة قـد أفلـت مـنهم، مل يفلـت مـنهم األجـر ألن هللا . وأن صال

م ليس هنا أو ها هنا بل وجوده مطلق غري منحصر ىف أى اجتاه، وهو سبحانه قـد قبـل مـنهم صـال
  .    نظرا لظروفهم القهرية

سباب النزول سوف يشرب بعـض املـسلمني اخلمـر بنـاء علـى فهمهـم ملـا  وبدون االستعانة 
ٌليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح": "املائدة"تقوله اآلية التالية من سورة  ُ فيمـا طعمـوا َُ َِ

ْإذا ما اتـقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات مث اتـقوا وآمنوا مث اتـقوا وأحسنوا ْ َْ َ ََّ َّ ، وهـو "وهللا حيـب احملـسنني. َّ
ما فعله أحـد املـسلمني علـى عهـد عمـر بنـاء علـى مـا فهمـه مـن ظـاهر اآليـة، الـذى يقـول إنـه لـيس 
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ً حمــسنا يعمــل الــصاحلات، بينمــا معناهــا علــى املــسلم حــرج ىف أكــل أى شــىء أو شــربه مــا دام تقيــا
م النىب عن مصري املسلمني الصاحلني الذين ماتوا . احلقيقى غري ذلك َفقد تساءل بعض الصحابة أ

ْوكانوا يشربون اخلمر، إذ مل تكن أم اخلبائث قد حرمت بعد َ جون يوم القيامة . ُِّ م  َّفوضح القرآن أ َ
م وعملهـــم الـــصاحلات  ـــم كـــانوا يـــشربون املـــسكرلتقـــواهم وإحـــسا ذلـــك أن اإلســـالم ال . رغـــم أ

ثر رجعى، وال عقوبة إال بنص وما دام النص القرآىن اخلاص بتحرمي اخلمـر مل يكـن . حياسب الناس 
كمـا أنـه بعـد نزولـه ال ينـسحب علـى الـزمن الـذى . قد نزل بعد فلـيس علـى هـؤالء الـصحابة حـرج

ملهم ىف هـذا كلـه هـو التقـوى والعمـل  الـصاحل سـواء وا. بل ما مضى قد مضى، وانتهى أمره. مضى
فإن كان الشخص تقيا صـاحلا ومـات وهـو يـشرب اخلمـر قبـل . كان ذلك قبل حترمي اخلمر أو بعده

ج، أما إن مل يكن تقيا وال صاحلا والتزم، لسبب آخر، برتك اخلمـر بعـد حترميهـا فلـيس  ٍحترميها فهو 
  . من الناجني

عنــاه أنــه جيــب النظــر إىل أى نــص مــن كتــاب هللا ىف ضــوء النــصوص وأمــا الــسياق القــرآىن فم
. القرآنية الىت ترسم اخلطوط العامة لإلسالم، وخباصة تلك الىت تتعلـق مبوضـوع الـنص املـراد تفـسريه

فأما املثال األول : ولنأخذ مثالني على ما نقول. وهو ما يقوم به التفسري املوضوعى كما شرحنا آنفا
عــن النحــل واالنتحــال ىف الــشعر " طبقــات الــشعراء: " ابــن ســالم ىف مقدمــة كتابــهفلــه صــلة مبــا كتبــه

اجلاهلى، إذ كان من رأيه أن ما بلغنا من أشـعار لعـاد ومثـود هـى أشـعار منحولـة هلـاتني القبيلتـني زورا 
تا مـا قـد أبيـد عـن آخرمهـا . و وحجته ىف ذلك، وهو ما يهمنها هنا، ما أخـرب بـه القـرآن مـن أ

ًوأنه أهلك عادا األوىل ": "احلاقة"و" النجم"بقا ملا جاء ىف سورتى ط َ َومثود فما أبقـى* َ ُفأمـا مثـود "، "َ
لطاغية  ِفأهلكوا  ْ ٍوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية* ُ َ َْ ٍ ِ ْ ُ من  ترى حفـظ : ومن مث فالسؤال هو". ٌ

ّىل بضع سنني مضت، أمر على تلـك أشعارمها وأداها إلينا رغم أن أحدا مل يبق منهما؟ وقد كنت، إ
ُاحلجــة موافقــا متــام املوافقــة مثلــى مثــل مجيــع البــاحثني الــذين تنــاولوا ابــن ســالم ونظريتــه ىف النحــل  َ ََ َ
واالنتحــال، إذ بــدا ىل، ىف مناســبة ال يهــم القــارئ ذكرهــا هنــا، أن أراجــع مــا قالــه القــرآن عــن عــاد 

ّنـىب (إن هللا قـد جنـى كـال مـن هـود " هـود"ىف سـورة ومثود، فألفيته يقـول مبنتهـى الوضـوح والـصراحة 
طلـة متـام الـبطالن، . والـذين آمنـوا معـه) ّنىب مثـود(وصاحل ) عاد وهـو مـا يعـىن أن حجـة ابـن سـالم 

ا دعوى متهافتة ال حقيقة هلا والـسبب . وأنه ال يصح االرتكان إىل دعوى تدمري هاتني القبيلتني أل
قيــة، مغفــال هــو أن ابــن ســالم توقــف إزاء نــصني  قــرآنيني يــذكران أن تينــك القبيلتــني مل يتبــق منهمــا 

. نصني آخرين يوضحان أن الذين مت تدمريهم إمنا هم الكفار املعاندون من القبيلتني ال كل القبيلتني



 
٥٣

لـضرورة أن مـا بلغنـا مـن شـعر منـسوب لعـاد ومثـود هـو شـعر صـحيح، بـل تلـك  لكن هذا ال يعىن 
  .  قضية أخرى

لقتــالوأمــا امل نــه ديــن عــدواىن . ثــال اآلخــر فيتعلــق  ــتـهم اإلســالم دائمــا  م يـ ٌّوىف هــذه األ ٌ َ َّ ُ
َويشار ىف هذا الصدد إىل قوله تعـاىل مـثال ىف سـورة . يسارع إىل قتال أعدائه بل إىل قتلهم ": التوبـة"ُ

َفــاقتلوا املــشركني حيــث وجــدمتوهم وخــذوهم واحــصروهم واقعــدوا هلــم كــل مرصــد" ْ َ  هلالج لج مــن وقولــه" َّ
ليــوم اآلخــر وال حيرمــون مــا حــرم هللا ورســوله وال : "ذات الــسورة ُقــاتلوا الــذين ال يؤمنــون  وال  ُ َّ ِّ ِ

ٍيـدينون ديــن احلــق مــن الــذين أوتــوا الكتــاب حــىت يعطــوا اجلزيــة عــن يــد وهــم صــاغرون َِ ُ َ ُ ُ َ وفــات مــن ". َ
ِْيشري إىل تـينك اآليتني وأمثاهلما قوله تعاىل إن . ُِتلوا ىف سـبيل هللا الـذين يقـاتلونكم، وال تعتـدواَوقا: "َ

ِْوإن عــاقبتم فعــاقبوا مبثــل مــا عــوقبتم بــه"، "هللا ال حيــب املعتــدين ُِ ِْ ٌوإلن صــربمت هلــو خــري للــصابرين. َ ََُ ْ َِ" ،
ْوإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على هللا" َّ ُ َ َ ْ ."  

ــه تعــاىل ىف ســورة  ُِقــاتلوا": "التوبــة"كمــا أن قول ــوم اآلخــر وال َ ْليـ َ الــذين ال يـؤمنــون  وال  َ ََ َِ ِ ِْ ِْ َ ِ َِِّ َ ُ ْ ُ َ ِ َّ
ٍحيرمون ما حرم ا ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا اْلكتاب حىت يـعطوا اجلزية عـن يـد  ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َ َ ُْ َُ َُ ْ َ ُِْ ُْ ْ َّ َ ُُ ُ َ َ ََّ ِ ِّ ِ َ َََ َُ َ َّ َ َّ ِّ َُ

َوهــم صــاغرون ُ ِ َ ْ ُ كتــاب لــيس ىف األمــر بقتــاهلم مــن البــاب للطــاق، بــل ىف قتــال اخلــاص بقتــال أهــل ال" َ
ّالــروم، الــذين كــانوا يعــدون العــدة للهجــوم علــى املــسلمني والقــضاء علــى ديــنهم ودولــتهم أمــا اآليــة . ُِ

ْفإذا انسلخ األشهر احلرم فاقـتـلوا اْلمشركني حيث وجدمتوهم: "اخلامسة من ذات السورة ُ ُُ ْ َ َ َُ ُُ ْ َ ِِ ْ ُْ َُ ْ َ َُ ُ ُْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ وخذوهم ِ ُ ُ ُ َ
بــوا وأقــاموا الــصالة وآتـــوا الزكــاة فخلــوا ســبيلهم إن ا  ََّواحــصروهم واقـعــدوا هلــم كــل مرصــد فــإن  َّ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ ِ َ ُّ َ َ ََ َ ََ َُّ ُ ََ َ َ َ ََّ ُ ُ ََ َ َ ْ ٍ َ ُ َُّ ُ َُ ُْ ُ ْ

ٌغفور رحيم َِ ٌ ملوادعـة ملـدة " َُ فهى ىف املشركني الذين كانـت بيـنهم وبـني املـسلمني معاهـدات سياسـية 
ملسلمني وحلفائهم بعد توقيعها بقليل وقتلـوا مـنهم طائفـة دون أن يكـون املـسلمون معلو مة غدروا 

هيـا اهجمـوا  علـيهم ىف : ومع هذا فإن القرآن مل يقل للمـسلمني. ومن حالفوهم قد أساؤوا هلم قط
 أعطــوهم مهلــة أربعــة أشــهر يتنقلــون فيهــا بطــول الــبالد وعرضــها حــسبما حيلــو هلــم: بــل قــال. احلــال

هـــم آت مـــن املـــشركني . دون أن تتعرضـــوا هلـــم بـــشىء ٍبـــل زاد فأوجـــب علـــى املـــسلمني أنـــه مـــىت أ
مــن فيــه علــى نفــسه متــام  ــم فـليجــريوه حــىت يــسمع كــالم هللا مث فليـبلغــوه املكــان الــذى  ِْيــستجري  ُ ُْ ِْ َ

كأس الىت مث بعد ذلك كله حني تنتهى مهلة األشهر األربعة فعاقبوهم وأذيقوهم من نفس ال. األمان
م ومعروف أن املسلمني مل يقتلوا أحـدا مـن املـشركني عندئـذ، وكـأن . أذاقوا منها إخوانكم املغدور 

ت قـد نزلـت للرتهيـب وحتطـيم الــروح املعنويـة لـديهم لـيس إال وعلــى كـل حـال فقـد تــسارعت . اآل
يقــاع أســرع وتــرية األحــداث، ومت فــتح مكــة، مث دخــل أهلهــا ىف ديــن هللا، لينتــشر اإلســالم بعــده ا 
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فــأين العدوانيــة هنــا؟ ولــن نــتكلم عــن رايــة الــسلم الــىت ظــل . حــىت عــم ضــياؤه بــالد العــرب مجعــاء
م من كـل جانـب وىف كـل  م كان االضطهاد واألذى حييق  ا طوال الفرتة املكية أ املسلمون يرفعو

  .حلظة
َال تـتم: "َويؤيـــد كالمنـــا مـــا ذكـــره رســـول هللا ىف بعـــض أحاديثـــه كقولـــه ْنــــوا لقـــاء العـــدوََ فـــإذا . َّ

ِ، إذ لـو كـان قتـال غـري املـسلمني واجبـا مـن البـاب للطـاق لكـان متـىن لقـاء العـدو "ُْلقيتموهم فـاثـبتوا ِّ
وىف واقعـــة احلديبيـــة قـــال ملسو هيلع هللا ىلص عـــن املـــشركني . مكرمـــة ال ميكـــن أن ينهـــى عنهـــا النـــىب عليـــه الـــسالم

ًيـــسألوىن خطـــة  ِده الوالـــذى نفـــسى بيـــ: "وتعنـــتهم معـــه هـــو وأتباعـــه َّ ُ َّيعظمـــون فيهـــا حرمـــات هللا إال ِّ ِ ِ ُ ُ ُِّ
ها َّأعطيـتهم إ ُ بـل إنـه، . مؤكدا أنه لن يبدأ أبدا بعدوان وأنه سوف يصابر املـشركني إىل أبعـد مـدى" َْ

لقــوة الغــشوم، أعلــن  رة البيــت احلــرام  حــني بلغــه أن قريــشا قــد أقبلــت تريــد مقاتلتــه وصــده عــن ز
ْ مل جنئ لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرينَّإ: "قائال ِ َّ ٍ َ ِ ْ م. ِ كتهم احلرب وأضرت  َّفإن قريشا قد  ُ ْ َ َ ً ْفإن . َّ

م مـدة وخيلـوا بيـىن وبـني النـاس ِشاؤوا مادد َّ َ ْ َُّ ُْ ً َّ ُ ُفـإن ظهـر وشـاؤوا أن يـدخلوا فيمـا دخـل فيـه النـاس : َ َّ َ ُ ْ ْْ َ
َفـعلوا وقد مجُّوا ُ َ َّوإن هم أبـوا فوال. َ ْ ََ َِذى نفسى بيده ألقاتلنهم على أمـرى هـذا حـىت تنفـرد سـالفىت أو ْ َّ ََِّ ُ ِ
َليـبــدين هللا أمــره ُ َّ َ ِ ْ فكمــا تــرى كــان عليــه الــسالم حريــصا علــى الــسلم إىل آخــر املــدى، أمــا احلــرب ". َُ

وقـد جتلــى ذلـك ىف املعاهـدة الــىت كتبـت بينــه وبيـنهم آنئــذ، إذ . فعنـدما ال يكـون مــن احلـرب منــاص
حفة الىت أمالها املشركون علـى املـسلمني، وسـاءت كثـريا مـن الـصحابة، ومـع هـذا َِقبل الشر وط ا

  .ظل الرسول على موقفه
َمث إذا كانت سياسة القرآن هى العدوان على املخالفني مهما كانوا له من املساملني فلم كتب  ِ

ِالنــىب عليــه الــسالم صــحيفة املدينــة إرســاء ألســس التعــايش الــسلمى بــني فئــات ســ ا مــن أوس ً ِكا
َّوخزرج ومهاجرين ويهود؟ لقد كان األحرى به أن ينقض على اليهود فور هجرته قبل أن يستفيقوا، 

وملـاذا مل يقتـل مـشركى مكـة لـدن الفـتح منتهـزا مـا كـانوا عليـه . ويقضى عليهم بكل سهولة وسالسة
م؟ لقد كانت كل افت بعد اهلزمية النكراء الىت حلت  اذهبـوا، : "مته هلـمعقيب ذلك من ضعف و

وقـد . ، تلك الكلمة الىت سـكنت مـسامع التـاريخ ومل تغادرهـا منـذ ذلـك اليـوم اخلالـد"َُّفأنتم الطلقاء
رفض ملسو هيلع هللا ىلص ما ردده أحد الصحابة اليثربيني حني قال ىف ذلك اليوم العصيب تعبريا عن نيته ىف تطيري 

ُاليـوم يـوم امللحمـة: "رؤوس املكيني عند دخوله املدينـة املقدسـة ّاليـوم تـستحل احلرمـة. َ َ َ ْ ُ ـاه عـن "َ ، و
لـسياق . ذلك، وحناه عن القيادة فورا وهذه األمثلة تبني لنا وجوب االسـتعانة علـى تفـسري القـرآن 

  . احلديثى أيضا
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ألمـور الدينيـة ومـا أشـبهها، وإال فتفـسري القـرآن أحـرى أن يـستعني بكـل  َوهذا فيمـا يتعلـق  ْ َ
ء ونفـس واجتمـاع ألوان امل ريـخ وجغرافيـة وطـب وفلـك وكيميـاء وفيـز عـارف والعلـوم والفنـون مـن 

ََِإرم ": "الفجر"ّوقد كنت ىف صغرى مثال أمر على قوله تعاىل ىف سورة . إخل... وتربية وحنت وتصوير
َذات العمــاد  ِ ُالــىت مل خيلــق مثلهــا ىف الــبالد * ِ َْ ْلــواد* ُْ ِومثــود الــذين جــابوا الــصخر  َ فــال تــستثري مــىن " َ

، إذ كنــت آنئــذ ال ِّانفعــاال وال حتــصل مــىن التفــا ــز َِ أحقــق معــىن الكــالم عــن إرم والَُ  أفهــم وجــه متي
عمادها، كما مل أكن أتصور أن مثود قد فعلت أكثـر مـن إحـداث فتحـات بدائيـة ىف اجلبـال وحتويـل 

ا، إىل أن قـرأت منـذ بـضعة عـشر عامـا أن ََِ إرم كانـت متقدمـة ىف فـن طنها كهوفـا سـاذجة يـسكنو
ملثـل مل تكـن مثـود تـسكن مغـاور . العمارة حىت لقد كانت أعمـدة مبانيهـا أضـخم أعمـدة ىف زمنهـا و

وكهوفا وحشية ىف جوف اجلبال بل حنتت فيها قصورا رائعة مزخرفـة بديعـة ممـا ال يـستطيعه كثـري منـا 
ُوقد رأيت صورا لبعض تلك القصور فشدهت ملا شاه. اليوم ْ ِ والفضل ىف هذا وذاك إمنا يرجع . ُدتُ

ما املذهلـة الـىت ال تتوقـف ِإىل تقدم علمى التاريخ واجلغرافيـة واكتـشافا َ ْ ومـن هنـا صـككت شـعارا . ِ
  ".كل العلوم ىف خدمة التفسري"هو " مسري التفسري: "علميا ىف كتاىب

 ىف بطـون خيلقكـم: "كذلك فقوله تعاىل ىف معرض احلـديث عـن خلـق اجلنـني وأطـوار تـشكله
ٍأمهاتكم خلقا من بعد خلق ىف ظلمات ثالث ُُ ٍ ْ َْ فكمـا قـرأت . ميكن تصوره عن طريق علم التـشريح" ًَ

حياط اجلنني ىف داخل الرحم مبجموعة مـن األغـشية هـى مـن الـداخل إىل : "ىف بعض املواقع العلمية
ّ، والغــشاء املــشيمى (amnion)غــشاء الــسلى أو الرهــل :ىاخلــارج كمــا يلــ ِ ِ َ (chorion) ،  والغــشاء 

جلنـني إحاطـة كاملـة فتجعلـه ىف ظلمـة شـاملة  .(Decidua) الساقط   وهذه األغشية الثالثـة حتـيط 
غشية اجلنني جدار الرحم .هى الظلمة األوىل  وهو جدار مسيك يتكون من ثالث طبقـات  ،  وحييط 

على اجلنني وأغشيته ىف ظلمتني والرحم احملتوى  .  حتدث الظلمة الكاملة الثانية حول اجلنني وأغشيته
لبــدن املكــون مــن كــل مــن الــبطن والظهــر ، متتــاليتني يقــع ىف وســط احلــوض ،  ٍّ وحيــاط إحاطــة كاملــة 

  ". تبارك وتعاىل وكالمها حيدث الظلمة الثالثة تصديقا لقول ربنا
ُهـذا عـذب فـرات سـائغ شـراب: وما يستوى البحـران": "فاطر"قوله تعاىل من سورة وهناك  ٌ ٌ ه، ٌ

َوهذا ملح أجاج ُ ٌ ْ اٌ.ِ كلون حلما طـر وتـستخرجون حليـة تلبـسو ً ومن كل  ٍّ ورغـم أن اآليـة تقـول ". ُ
ٍّومن كل : "بصريح العبارة )... أى من كل من البحر امللح والبحـر العـذب، ولـيس مـن امللـح فقـط(ُ

ا ــة تلبــسو ــية ): "القــرن الرابــع اهلجــرى(نقــرأ ىف تفــسري الطــربى " تــستخرجون حلي ًتــستـخرجون حلـ َ ْ ِ َ ُ ِ ْ َ ْ َ
ا َتـلبسو ُ َْ ا مـن الـملــح األجـاج. ّيعنـى الدر والـمرجان: َ القـرن (وىف تفـسري أىب الـسعود ". تستـخرجو
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ّومن كل : قوله تعاىل: "نقرأ ما يلى) العاشر اهلجرى ُ ٍمـن كـل واحـد منهمـاى أ(َِ ِّ ( ، ِكلـون حلمـا طـر َ ًُ َْ َ ُ َْ
َوتـــستخرجون  ُ ِ ْ َ ْ ً املـــاحل خاصـــةمـــنى أ(ََ َّ َحليـــة تـلبـــسونـها) ِ َ ُ َ َْ َْ ً القـــرن الثالـــث عـــشر (ويقـــول الـــشوكاىن ". ِ

َوتستخرجون حليـة تـلبـسونـها): "اهلجرى َ ُ َ َْ َْ ًَ ِ َ ُ ِ ْ َ ْ ا"الظـاهر أن املعـىن : َ ". وتـستخرجون منهمـا حليـة تلبـسو
تخرج احلليـة منهمـا إمنـا تـس: أنه قال: وروى عن الزجاج. إمنا تستخرج احللية من املاحل: ّوقال املربد

  ".ّورجح النحاس قول املربد. إذا اختلطا ال من كل واحد منهما على انفراده
واحلليـة املـستخرجة مـن البحـر ": "امليزان"ىف تفسري ) وهو مفسر معاصر(ويقول الطباطبائى 

بحر فظاهر اآلية أن احللية املستخرجة مشرتكة بني البحر العذب وال... اللؤلؤ واملرجان واألصداف
ن اللؤلؤ واملرجان إمنا يستخرجان من البحر املاحل  املاحل، لكن مجعا من املفسرين استشكلوا ذلك 

جوبة خمتلفـة منهـا أن اآليـة مـسوقة لبيـان اشـرتاك البحـرين ىف مطلـق . دون العذب َوقد أجابوا عنه  ُ َ
ّالفائــدة، وإن اخــتص ببعــضها، كأنــه قيــل ِ ٍّومــن كــل تنتفعــون وتــستفيدون: ِ ُ ْ كلــون منهمــا حلمــا ِ  كمــا 

ا، وترى الفلك فيه مواخر ، وتستخرجون من البحر املاحل حلية تلبسو  ومنهـا أنـه شـبه املـؤمن .طر
ن ىف األجـاج بعـض النفـع، والكـافر ال  لعذب واألجـاج، مث فـضل األجـاج علـى الكـافر  َّوالكافر 

ــه. نفــع ىف وجــوده ا: "ومنهــا أن قول ــة تلبــسو ن تتمــة التمثيــل علــى معــىن أن مــ" وتــستخرجون حلي
لذات ألن أحدمها خالطه ما خرج  َالبحرين، وإن اشرتكا ىف بعض املنافع، تفاو فيما هو املقصود 

واملــؤمن والكــافر، وإن اتفقــا أحيــا ىف بعــض املكــارم كالــشجاعة والــسخاوة، . بــه عــن صــفاء فطرتــه
ن فيما هو األصل لبقاء أحدمها على صفاء الفطرة    ."األصلية دون اآلخرمتفاو

يـد،  أما عبد هللا يوسف على فنراه، ىف تعليقه على هذه اآلية ىف ترمجتـه اإلجنليزيـة للقـرآن ا
ّيذكر من احللـى البحـرى اللؤلـؤ واملرجـان، ومـن احللـى النهـرى العقيـق وبـرادة الـذهب وغريمهـا وىف . ّ

أمـا .  أيضا ىف امليـاه العذبـةأن اللؤلؤ يوجد" Encyclopaedia Britannica"من " Pearl"مادة 
قــد يــستبعد بعــض : "فيقــول ىف اهلــامش املخــصص لتلــك اآليــة" املنتخــب ىف تفــسري القــرآن الكــرمي"

أمـا اللؤلـؤ فإنـه، . الناس أن تكون املياه العذبة مصدرا للحلى، ولكـن العلـم والواقـع أثبتـا غـري ذلـك
ـار، فتوجـد كما يستخرج من أنواع معينة من البحر، يستخرج أيضا من أن واع معينة أخـرى مـن األ

ن إلضـافة إىل ... الآللئ ىف امليـاه العذبـة ىف إجنلـرتا وأسـكتلندا وويلـز وتـشيكوسلوفاكيا واليـا إخل، 
ويدخل ىف ذلك ما حتمله املياه العذبة من املعادن العالية الـصالدة . مصايد اللؤلؤ البحرية املشهورة

ــ لريقــةكاملــاس، الــذى يــستخرج مــن رواســب األ ويوجــد اليــاقوت كــذلك ىف . ار اجلافــة املعروفــة 
نـداالس ىف بورمـا العليـا لقرب من  أمـا ىف سـيام وىف سـيالن فيوجـد . الرواسب النهرية ىف موجوك 
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ز، . الياقوت غالبا ىف الرواسب النهرية ومن األحجار شبه الكرمية الىت تستعمل ىف الزينة حجر التو
ــل وروســيا ويوجــد ىف الرواســب النهريــ ، وهــو )األورال وســيبري(ة ىف مواقــع كثــرية منتــشرة ىف الربازي

حجـر كـرمي جـذاب ) circon(والزيركـون . فلورسيليكات األملونيوم، ويغلب أن يكون أصفر أو بنيا
  ". تتقارب خواصه من خواص املاس، ومعظم أنواعه الكرمية تستخرج من الرواسب النهرية

ــار  بعــض املرتمجــنيومــع  هــذا فــإن  األوربيــني ىف العــصر احلــديث قــد اســتبعدوا أن تكــون األ
ّمــصدرا مــن مــصادر احللــى

فمــثال نــرى رودويــل اإلجنليــزى : وقــد جتلــى هــذا ىف تــرمجتهم هلــذه اآليــة. ُِ
حللـى منهـا هكـذا  Yet from both ye eat fresh fish, and take: " يـرتجم اجلـزء اخلـاص 

forth for you ornaments to wear." وعبـارة "from both " تـصلح لرتمجـة آيـة سـورة
كـذلك ينقـل رودى . ، لكنهـا ال تـصلح لرتمجـة هـذه اآليـة"خيـرج منهمـا اللؤلـؤ واملرجـان": "الرمحن"

 Und (aus dem Salzmeer) geurnnt ":ريـت هـذه العبـارة إىل األملانيـة علـى النحـو التـاىل

ihr scmuck… um ihm euch anzulegen "مـن البحـر املـاحل(وتـستخرجون : "وترمجتهـا (
ا : من البحر املـاحل: "ويرى القارئ أن املرتجم قد أضاف من عنده بني قوسني عبارة". حلية تلبسو

aus dem Salzmeer" ـار مـصدرا مـن مـصادر اللؤلـؤ ، وهو ما يشري إىل اسـتبعاده أن تكـون األ
ملـر . والعقيق وغريمها من أنواع احللى على ما تقـول اآليـة الكرميـة ، )اإلجنليزيتـان(أمـا ترمجتـا سـيل و

، وكـــذلك ترمجتـــا مـــاكس هنـــنج ومـــوال صـــدر الـــدين )الفرنـــسيتان(وترمجتـــا كازميريـــسكى وماســـون 
على سبيل املثال، فقد ترمجت كلها النص القرآىن كما هو، ولكنها لزمت الصمت فلم ) األملانيتان(

لعلوم الط. تعلق بشيء ت فمن الواضح أن االستعانة  لتفـسري الـصحيح لكثـري مـن آ ّبيعية ميـد 
والسبب ىف كل هذا أن القرآن كتاب لكل العصور ولكل البيئات وأنـه كتـاب إهلـى، . القرآن الكرمي

ألخطـاء  ليف دمحم، وإال لكان انعكاسا ملستوى بيئته وعصره ثقافيا وحـضار والمـتأل  وليس من  
ا مهما حترز و ْكما متتلئ كتبنا  ْدقـقنا وحمصناَّ ََّ ْ َّ َ.  

ذا الذى قاله د    حسن حنفى عن اختالف . وأ ما يكن األمر فهل القرآن وحده ينفرد 
. سـواء كـان كتـا دينيـا أو أى كتـاب آخـر: الناس ىف فهمه؟ أبـدا، بـل هـذا يـصدق علـى كـل كتـاب

ـــه أرســـ طو حـــول وعنـــد مـــثال، ىف جمـــال األدب والنقـــد، وهـــو جمـــال ختصـــصى األكـــادميى، مـــا قال
لنسبة للمشاهدين"التطهري" لقد اختلف النقـاد ومؤرخـو اآلداب ىف . ، الذى تقوم  به املسرحيات 

: كمـا أخطـأ املرتمجـون العـرب القـدماء فهـم كالمـه ىف كتابـه. تفسري هذه الكلمة علـى مـدى القـرون
 الـشعر الغنـائى، عن املأسـاة وامللهـاة ىف املـسرح ظنـا مـنهم أنـه يعـىن املـديح واهلجـاء ىف" فن الشعر"



 
٥٨

وهـو مـا ترتـب عليـه أن كتـب ابـن رشـد كالمـا عجيبـا . الذى مل يكن العرب يعرفون من الشعر غـريه
 - ابـن رشـد: "ُغريبا ما أنزل هللا به من سلطان ىف ذلـك املوضـوع، وجعلتـه أ حمـورا مـن حمـاور كتـاىب

ــه أو حيــث أوضــحت التخــبط الفــاحش الــذى ختبطــه الفيلــسوف القــرطىب" نظــرة مغــايرة ني  لعــدم 
إعماله مبدأ التشكك فيما ال حيسنه وال يعرف عنه شـيئا واندفاعـه ىف هـوج وثقـة ىف غـري موضـعهما 
َّمرافئــا أرســطو علــى كــل مــا قالــه رغــم أنــه ال يعــرف عــم كــان الفيلــسوف اإلغريقــى يتحــدث، فــأتى  َ

لرتيـث والتنبـه إىل أنـ ن يتجنبه لو اعتـصم  ه يقـدم علـى أمـر لـيس لعجب العجاب مما كان كفيال 
رة من علم   .له فيه عري وال نفري وال أ

فطـه حـسني : واختلف حممود شاكر وطه حسني وعبد الغـىن املـالح وأ حـول نـسب املتنـىب
وشـاكر . أى أنـه ابـن حـرام. يزعم أنه أتى إىل الـدنيا مثـرة اعتـداء مـن أحـد اجلنـود القرامطـة علـى أمـه

ما مـد عبـد الغـىن املـالح خيطـه إىل النهايـة مـدعيا، إى وهللا، أنـه يقول إنه ابن ألحد العلويني، وهو 
ه كـان . ابن املهدى املنتظر ذاته َأما العبد  فلم يـر ما يدعوه إىل تنكب مـا قالـه القـدماء مـن أن أ َ

افت ما قاله كل مـن طـه " دراسة جديدة حلياته وشخصيته- املتنىب: "وقد بينت، ىف كتاىب. سقاء  ،
كمــا اختلــف النقــاد ومؤرخــو .  واملــالح وصــالبة مــا ذكــره القــدماء ىف هــذا الــسبيلحــسني وشــاكر

األدب حول عقيدة املتنىب، فزعم لويس ماسينيون أنه قرمطى، وصال وجال وأتى مبا حسبه بـراهني 
بعه على هذا الزعم بعـض الكتـاب العـرب، وهـو مـا حفـزىن علـى معـاودة  قاطعة على زعمه هذا، و

ٍكانــت الثمــرة كتــا ىف ذلــك املوضــوع نـفــى بكــل قــوة وثقــة واطمئنــان قرمطيــة فــتح ذلــك امللــف، ف ٍ ٍ ََ
الشاعر الكبري اعتمادا على حتليل مرهق ومنطقى للظروف التارخييـة والنـصوص الـشعرية والرتمجـات 

ريــخ : "الــىت تركهــا لنــا القــدماء للرجــل ممــا جيــده القــارئ ىف كتــاىب زاء القــرن اإلمســاعيلى ىف  املتنــىب 
  ". ترمجة وتعليق ودراسة إبراهيم عوض- سالم للويس ماسينيوناإل

ُوغــري خــاف االخــتالف حــول مــضمون روايــة  رت ضــجة "وليمــة ألعــشاب البحــر"ٍ ، الــىت أ
ْفمـن  كـان علـى شـاكلة حيـدر حيـدر ىف : مصمة ىف تسعينات القرن املنصرم، وانقـسم النقـاد حوهلـا َ

ا ال تعـادى اإلسـالم بـل تـدعو إليـه وتعلـى اجتاهه السياسى واأليديولوجى دافع عن الروا ًية مدعيا أ
ــا تعــادى هللا ورســوله واإلســالم وتتطــاول علــى  مــن شــأنه، بينمــا رأى نقــاد آخــرون مــنهم العبــد  أ
ْالذات اإلهلية وتتجرأ على عرض النىب الكرمي وأن ما يقال عكـس ذلـك هـو هـراء ىف هـراء، وقـدموا  ِ

  . قولونالشواهد القاطعة على صدق ما ي
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ومنذ عدة أعوام وقع ىل حبث عن معلقة امرئ القيس تناوهلا فيه صاحبه طبقا ألحد املنـاهج 
لـذنب جتـاه أبيـه، الـذى  ِّالنقدية األخرية، فـرأى فيهـا حماولـة مـن امللـك الـضليل للتعبـري عـن شـعوره  ِّ

ال يناسـبونه وال كثريا ما عصاه ودار على حل شعره وراء الغيد احلسان ىف صحبة الصعاليك الـذين 
. يناسبهم، وللتعبري كذلك عن رغبته ىف التطهر من ذلك اإلمث امللح على ضمريه كما يقـول البحـث

ومــن مث فقــد فــسر الكــالم عــن املطــر والــسيل ىف املعلقــة املــذكورة علــى أنــه رمــز إىل حــرص الــشاعر 
م صعلكة الشا. على ذلك التطهر عر وجريه مـع نزواتـه وفاته بكل بساطة أن القصيدة إمنا قيلت أ

. إىل آخر مدى حتد لرغبة أبيه امللك ىف أن يتصرف ابنه تصرف أبناء امللوك، أى قبل مقتل األب
إلمث وال حيزنون لتاىل فال شعور  وهذا هو السياق التارخيى الذى كان على الباحث استـصحابه . و

ملنهج الن قدى اجلديد الغريـب االسـم، فوقـع فيمـا لدن كتابته حبثه، لكنه مل يفعل، بل انطلق مفتو 
وقــع فيــه مــن غلطــة بلقــاء ال تغتفــر، مثلمــا وقــع فيهــا مــن راجعــوا لــه البحــث عنــد نــشره ىف إحــدى 
عــادة  ـالت احملكمـة، إذ مل يتنبهــوا إىل مـا صــنعه الباحـث فــريدوه عـن هــذا الـذى صــنع ويطـالبوه  َّا

ديةكتابة البحث من جديد أو االنصراف عنه إىل غريه من   .  البحوث ا
كما قـد فـات األسـتاذ الباحـث أن القـصيدة نفـسها حتتـوى علـى مـا يـدل علـى أن الـشاعر، 
حيتـه وخروجـه علـى العـرف والتقاليـد مفـاخرا مبغامراتـه  حني نظمها، كان مبتهجا بـسلوكه متلـذذا 

حلصان الذى يركبه ويعتقد أنه أفضل حصان ىف العامل، مثل ا املفحشة مع الفتيات و ما غاب عنه أ
تى على سرية األب وال مقتلـه وال التـأمث جـراء ذلـك بكلمـة واحـدة مـن قريـب أو بعيـد مث هـل . ال 

كان الوثنيون ىف بالد العرب قبل اإلسالم يعرفون معىن التطهر علـى هـذا املنـوال؟ لقـد كـان كـل مـا 
ه، وكـان شـاعر  وقتئـذ يـشرب اخلمـر، هـو أن فعله امرؤ القيس عندما بلغه مقتل أبيه على يد رعـا

َضيعىن صغريا، ومحَّلىن دمه كبريا: "استمر يشرب تلك الليلة قائال َ َ، مث تـرك !"اليوم مخر، وغدا أمر! َ َ
َالشراب بعد تلك الليلة إىل أن مات وهو عائد مـن عنـد ملـك الـروم، الـذى كـان قـد قـصده ليعينـه 

َعلى أخذ الثأر ألبيه مـن قـتـلتـه ّل تلـك احلالـة حيرمـون النـساء واالغتـسال علـى وكـان العـرب ىف مثـ. ََ
رهم فكما يرى القارئ كان األمـر جيـرى عنـد العـرب علـى خـالف مـا ظـن . أنفسهم إىل أن يدركوا 

ه املــسؤولية هــو أكــرب برهــان علــى أنــه مل يكــن . الباحــث بــل إن حنــق الــشاعر علــى أبيــه وحتميلــه إ
ى إمث يدعوه إىل التطهر، إذ كان املخطئ وهذا كلـه إمنـا يـدل علـى أن .  ىف نظره أبوه ال هوَيشعر 

العــربة ىف التــأليف والكتابــة ال جمــرد اســتخدام املنــاهج النقديــة اجلديــدة بــل حــسن التــأتى للموضــوع 
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ُّومــع هــذا فيحــسب للباحــث أنــه، حــني لفــت نظــره، خــالل . واإلخــالص ألصــول البحــث العلمــى
ا قلة خربة منهاتصاله ىب هاتفيا، إىل الغلطة العنيفة الىت سق   . ط فيها، مل يكابر بل أقر 

جيل فقد اختلف النصارى فرقا وأحزا يكفر بعـضهم بعـضا، وكـل فرقـة  لنسبة إىل األ أما 
فما العمـل ىف هـذا؟ كمـا كـان ملـوك أور وقـساوستها يعتمـدون عليهـا . تتكئ على نصوص اإلجنيل

هلهــم واســتبدادهم علــى عكــس مــا يقــال اآلن مــن  لدميقراطيــة ىف  لــشعوب وحكمهــا  أن الرمحــة 
جيل نفسها ِّوهناك من الغربيني من يكذب بوجـود املـسيح، ومـنهم مـن يتهمـه . ينبعان من تلك األ

لدجل والشعوذة وترتيب األمور مع بعض تالميذه حبيث تبدو للسذج املغفلـني معجـزات عجيبـة، 
لشذوذ اجلنسى، ومنهم من يقول إن مه  دليةومنهم من ا وهنـاك مـن يؤكـد أنـه . ه قد تزوج مرمي ا

نىب السالم والرمحة واحملبة، ومن يرى أنه قـد أتـى لينـشر العـداوة واخلـصام والكراهيـة بـني النـاس بـل 
ومنهم من يرى أنه عـصىب شـديد االنفعـال هجـام شـتام يثـور ويـسب ألتفـه . بني أبناء البيت الواحد

دارة اخلــد األيــسر ملــن ســبب، ومــنهم مــن يــراه علــى العكــس مــن هــذا  وديعــا مــساملا ينــصح أتباعــه 
جيل إنه ما جاء ليـنقض النـاموس، الـذى أتـى . يصفعهم على خدهم األمين وهو نفسه يقول ىف األ

وكل هذا وكثري غريه إمنا . ّبه موسى، لنفاجأ به عقيب ذلك ينقض على ذلك الناموس تبديال وإلغاء
ج ايستند القائلون به إىل نصوص األ   .يل ذا

لقـــرآن ذاتـــه نقـــول إن هنـــاك مـــن  وكمثـــال آخـــر علـــى أمهيـــة االســـتعانة ىف تفـــسري القـــرآن 
ال " البقـرة" من سـورة ٦٢ إن النجاة ىف اآلخرة، حسبما تنص اآلية املنتسبني إىل اإلسالم من يقول

اليـوم تقتصر على املسلمني فحسب بل تشمل معهم الصابئني واليهـود والنـصارى مـىت آمنـوا  و
ـىء دمحم ودعوتـه إىل . اآلخر وعملوا الصاحلات ْواحلق أن لو كان األمر كذلك ما كان هنـاك معـىن 

َّاإلسالم ولكـذب القـرآن نفـسه بنفـسه، إذ يكفـى أن يكـون الـشخص يهـود أو نـصرانيا أو صـابئيا 
َّإن : "ّ أننــا ينبغــى أن نــرقم اآليــة الــىت تــشري إليهــا الكاتبــةوالــصواب. كــى ينجــو َالــذين آمنــوا والــذين ِ َِ َِّ ََّ َُ َ

ــم وال  ََهــادوا والنــصارى والــصابئني مــن آمــن  واْليـــوم اآلخــر وعمــل صــاحلا فـلهــم أجــرهم عنــد ر َ َ َ َْ َ ْ ْ َِ ِِ ِّ َ ْ ِ ُِ َُ ْ َ ُ َ َ ً َ َِ َ ََ َ ُِ َ ْ ِْ َ َِّ ِ َ َ ْ َ ِ َّ َّ
َخـــوف علـــيهم وال هـــم حيزنـــون ََُْ ْ ُْ ََ ِ ْ ََ ٌ ْ َُإن الـــذين آمنـــ: "علـــى النحـــو التـــاىل" َ َ ِ َّ َّ َوا، والـــذين هـــادوا والنـــصارى ِ َ َّ َ َُ َ َ ِ َّ

ـم وال خـوف علـيهم وال  َوالصابئني من آمن  واْليـوم اآلخر وعمل صـاحلا، فـلهـم أجـرهم عنـد ر ََ َ َ َ َْ ْ َ ْ ِْ ْ ََ ََ ٌَ ْ َْ ِ ِِ ِّ َ ْ ِ ُِ ُ ْ َ ُ َ ً َ َِ َ َ ِ َ ْ ِ َ َِّ ِ َ ْ ِ َّ
َهــم حيزنــون ََُْ ْ ذين عــرب عــنهم القــرآن املــسلمني، الــ: أى أن عنــد صــنفني مــن النــاجني يــوم القيامــة". ُ

، مث عند اليهود والنصارى والصابئون إذا كـانوا مـؤمنني  واليـوم اآلخـر ويعملـون "الذين آمنوا"بـ
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فأما عمل الصاحلات فال مشكلة فيه، لكن املشكلة تكمن ىف معىن اإلميان  واليوم . الصاحلات
  . اآلخر هنا

ــزت بــني الفــريقني ع: ســتقول ىل َوكيــف ميـ ْ َلــى هــذا النحــو؟ فأجيبــك أنــه ال يـعقــل أن يقــول ََّ ْ ُ
م  ، أى آمنـوا  واليـوم اآلخـر، مث يـدور علـى عقبيـه مـشرتطا أن يكونـوا "آمنوا"القرآن عن قوم إ

كـذلك ". الذين آمنـوا"مؤمنني  واليوم اآلخر، إذ هو شرط ال معىن له ألنه متحقق ىف وصفهم بـ
ت التال ْإن الذين يكفرون  ورسـله ويريـدون أن ": "النساء"ية من سورة أرجوك أن تتمعن ىف اآل َ َ َُ ُِ ََ َِ ِِ ُ ُ َِّ ِ ُ ُ ْ َ َّ َّ ِ

ًيـفرقوا بـني ا ورسله ويـقولون نـؤمن ببـعض ونكفـر بـبـعض ويريـدون أن يـتخـذوا بــني ذلـك سـبيال  ِ ِ َِ َُ ِ َِ َْ َْ َْ َ ُ َ َ ُُ ِ َِّ َ َ َُ ِ َِ َ َ ٍَ ٍْ َْ َُ ُ َْ َ ُُ ِ ْ ُ ُ ُ َِّ ُ ّ *
ِأولئك هم اْلكاف َ ُ ُ َ َِ ًرون حقا وأعتد للكـافرين عـذا مهينـا ُ َِ ُ ًَ َ َ ِ ِ َ ِْ َ ْ َْ ََ َ َوالـذين آمنـوا  ورسـله ومل يـفرقـوا بــني * ُ ْ َ ُ َُ ِّ َ َْ َ َ َِ ِِ ُ ُ َِّ ِ ُ َ َّ

ًأحد منـهم أولئك سوف يـؤتيهم أجورهم وكان ا غفـورا رحيمـا ِ َِ ً ْ َ ْ َُْ َُّ َ ََ ُ ُ ُ َُ ُ َِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ، ولـسوف تـرى بنفـسك أن مـن ال "ٍ
لـك إذا . بنىب واحد هو كافر ىف نظر اإلسالم حىت لو آمن بـسائر األنبيـاء اآلخـرينيؤمن ولو  فمـا 

كان النـىب املكفـور بـه هـو دمحما عليـه الـسالم؟ ومعـىن هـذا أن اليهـود والنـصارى ليـسوا مـن املـؤمنني 
ملثــل أرجــوك أن تقــرأ اآليــة التاليــة مــن ســورة .  ورســله : لقــرآن، والكــالم فيهــا عــن ا"األنعــام"و

ِوهــذا كتــاب أنـزْلنــاه مبــارك مــصدق الــذ" ِ َِّ ُ ّ َ ُ ٌُ َ َ ُ َ َ َْ ٌ َ َ َ َبـــني يديــه ولتـنــذر أم اْلقــرى ومــن حوهلــا والــذين يـؤمنــون ى َ ُ ِ ْ ُ َ َ َ ََ ِ ِ َِّ َ َ َََ ْ ْ َ ُ َُّ َ ْ َُِ ْ َ ْ
م حيـافظون َآلخرة يـؤمنون به وهم على صـال َُ َِ ِِ َُِ ْ َْ َ َ ُُ َ ِ ِ ِْ ُ ِ َ ْ مـن ال وهـذا منطـوق الـنص، أمـا مفهومـه فهـو أن ". ِ

آلخرة ىف نظر اإلسالم لقرآن فليس مؤمنا   . يؤمن 
ّوهناك حل ملن مل يسلم لظروف خارجـة عـن اسـتطاعته ال عـن عنـاد ومـشاقة يتمثـل ىف قولـه  ِ ْ ُ

ــر ســبيل ": "النــساء"تعــاىل مــن ســورة  ــع غيـ ــه اهلــدى ويـتب ــني ل ِومــن يــشاقق الرســول مــن بـعــد مــا تـبـ ِ َِ ْ ُ َْ ْ ََ ْ ََّ َ َ ُ ََ ََ ُ ْْ ُ َ َّ ََ ِ ِِ َ َّ ِ َ
ًاْلمؤمنني نـوله ما تـوىل ونصله جهـنم وسـاءت مـصريا  ِ َِ َ َْ َْ َ ََ َ َ َُ َّ َ ِ ِِ ِْ ُ َُّ َ ّ َ َإن ا ال يـغفـر أن يـشرك بـه ويـغفـر مـا دون * ِ ُ َ َ ُ َُ َ ُِ ِ ِْ َْ ِ َ ْ ْ َ َ ََّ َّ ِ

ًذلك لمن يشاء ومن يشرك  فـقد ضل ضالال بعيدا َِ ُ َ ًَ َ َ َ ََّ ْ َ َ َِّ ِ ْ ِ ْ ْ َْ َُ َ ِ ِّال يكلـ: "وىف قولـه عـز شـأنه" َِ َ ًف هللا نـقـسا ُ ْ َ ُ ُ
َإال وسعها َ ْ ُ مبا يعىن أن احلساب يوم القيامة سيكون بناء على مدى اجتهاد الشخص وإخالصـه ىف " َِّ

وعلــى هــذا فمــن يبحــث . البحــث عــن الــدين الــصحيح ومــدى مــساعدة الظــروف أو معاكــستها لــه
الـصورة مث عانـد ومـن اتـضحت لـه . ّوجيد مث ال تتضح له الصورة على حقيقتها فا سـبحانه عـاذره
أمـا مـن مل يـسمع عـن اإلسـالم ونبيـه . ومترد وأغلق قلبه عن نور اإلسالم وكفر مبحمـد فهـو ىف النـار

، ومـن مث مل يـؤمن بـه، فهـل تظـن أن هللا سـوف حياسـبه علـى مـا هـو خـارج وسـعه وفـوق طاقتـه؟  ِبتا ْ ُ
ملثل من مل يكن عنده من العقل ما يستقل به ويعرف أن ما يقال لـه  عـن دمحم عليـه الـسالم ودينـه ّو

خــذ وضــعه هــذا ىف احلــسبان امــات الكاذبــة كــالم زائــف مبطــل فــإن هللا ســبحانه وتعــاىل  . مــن اال
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م وضـغط الظـروف  ذا نرى مدى مساحة اإلسالم وتفهمـه حلـال البـشر وضـعفهم وحمدوديـة قـدرا و
يدل على شىء حمدد بل يقول فهذا ردى على زعم األستاذ الدكتور أن القرآن ال .  القاسية عليهم

  . الشىء وعكسه
وأطروحــــات اليــــسار ى حــــسن حنفــــ"دمحم وقيــــع هللا ىف مقــــال لــــه بعنــــوان . وقــــد أشــــار د

حـــسن . إىل مـــا يدعيـــه د م٢٠٠٩ مـــايو ٢٩بتـــاريخ " ســـودارس"منـــشور ىف موقـــع "ىاإلســـالم
 اإلسكندرية ندوة نظمتها مكتبة ىف"حنفى من أن القرآن حيتوى على الشىء ونقيضه فذكر أنه 

ت الفكرية ىف"بعنوان  الـسوبر ماركـت  يـشبه أن الـنص القـرآىنى ادعـى حـسن حنفـ" مصر احلر
ت نيـة تتنـاقض مـع بعـضها، إذ القرآ ميكن للمجتهد أن خيتار منـه مـا يـشاء، وزعـم أن بعـض اآل

ت تــدعو إىل التــسامح بينمــا حتــض أخــرى علــ ــرهن بتلــك الــدعوى علــى . القتــالى توجــد آ َوبـ َ ْ َ
ا األصـلية وفشله ىف استيعاب مناهج البحث، فقره املريع ىف  .فهم النـصوص مـن خـالل سـياقا

ت التسامح واجلهاد َتـفهم موضوعي فآ ْ يها الـذين آمنـوا، ادخلـوا  أ: "يقول هللا تعاىل:ى كما يلاُ
َّالسلم كافة ىف ْ ، )٧/ التوبـة" (هلـم فمـا اسـتقاموا لكـم فاسـتقيموا: "، ويقول تعاىل)٢٨/ البقرة" (ِّ

ْفإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا: "ويقول تعاىل ًإليكم السلم فما جعل هللا لكـم علـيهم سـبيال َ َ َ َّ "
ْفـإن جنحـوا للـسل ":، ويقـول تعـاىل)٩٠/النـساء( م فـاجنح هلـا وتوكـل علـى هللا إنـه هـو الـسميع َّ

، )١٩٠/ البقـرة" (وال تعتـدوا إن هللا ال حيـب املعتـدين: "، ويقـول تعـاىل)٦١ /األنفـال ("العليم
ركـم أن تـبــروهم  ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم ىف: "ويقول تعاىل ُّالدين ومل خيرجوكم من د ََ

سطوا إلـــيهم ِوتـق ـــ ْ ـــدين َال إكـــراه ىف: "، ويقـــول تعـــاىل)٨/ املمتحنـــة" (ُ د مـــن . ال ـــد تـبــــني الرش ُق ـــ ْ ُّ َّ ََ
َّْوإن تـولوا فإمنـا عليـك الـبالغ : "، ويقول تعاىل)٢٥٦/ البقرة("ىَالغ َ  وال. )٢٠/ آل عمـران" (َ

ت الكرميـة وهـ آل ا الـسوية، كمـن يكتفـى ميكن االستـشهاد  الستـشهاد ى مبتـورة عـن سـياقا
ِوأع: "بقول هللا تعاىل طَ َِدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن ر ٍ َّاخليل تـرهبون بـه عـدو هللا وعـدوكم  ُّ َّ ِ ْ ُ

م هللا يعلمهم م ال تعلمو ْوآخرين من دو َّسبيل هللا يـوف إليكم وأنـتم  وما تنفقوا من شيء ىف .ِ َُ
َْال تظلمون  هذه ومثل. ً، ويستنتج أن القرآن يسمح ألتباعه بشن احلرب ابتداء)٦٠/األنفال" (ُ

ـــة مـــن الـــضرور ـــذ أن نفهمهـــا ىفى اآلي ـــه ىفى ســـياقها ال ـــذ وردت فب ى القـــرآن الكـــرمي، فهـــو ال
ا الىت  مث اً مغلظـاًعهـد تتعلق مبواجهة املسلمني ملن عاهـدوهم يكشف عن حقيقة داللتها وإفاد

ت الىت.نقضوه ّإن : "تقـول الـىتى ، وهـ"األنفـال"سبقت تلك اآلية من سـورة   وها هنا نقرأ اآل
َالذين عاهدت مـنهم مث ينقـضون عهـدهم ىف* يؤمنون  َّشر الدواب عند هللا الذين كفروا فهم ال ْ َ 
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َّتـثـقفـنهم ىف فإمـا* كل مرة وهم ال يتقون  َ َ ْ ـم مـن خلفهـم لعلهـم يـذكرون  َ َّاحلـرب فـشرد  َّ َ ََ ْ ْ ِّ وإمـا * َ
ٍختافن من قوم ٍخيانة فانبذ إليهم على سـواء َّ ْ ِْ َّوال حيـسنب الـذين كفـروا * ئنني إن هللا ال حيـب اخلـا. ً

ُسبـقوا َ م ال يـعجزون. َ ِإ ْ   )".٥٩ -٥٥/ األنفال" (ُ
حسن حنفى عن صنع . مث هل فشل اإلسالم ىف إنشاء احلضارة وصنع التقدم حىت ينحيه د

احلياة واحلضارة والتقدم؟ لو كـان األسـتاذ الـدكتور جـادا لطالـب بتنقيـة الـدين مـن اخلرافـات الغريبـة 
م واالعتقادات البالية املناهضة ملا يريـده ألتباعـه مـن حتـضر، والسـتفز املـسلمني لريجعـوا عن اإلسال

إىل النـــصوص القرآنيـــة واحلديثيـــة الـــىت حتـــض علـــى العلـــم وتـــشغيل العقـــل واالعتمـــاد علـــى التجربـــة 
قـد و. والربهان والتحقق دائما مما يسمعونه أو يقرأونه وعدم ترديده كالببغـاوات دون حتقيـق وتـدقيق

هرة، فإن العرب البدو األميني الذ ّمل يكن عندهم ال كتاب وال مدرسة فضال عن ى كانت النتائج 
جامعــة قــد صــنعوا حــضارة عظيمــة تقــوم أول مــا تقــوم علــى العلــم، وصــارت الــبالد املفتوحــة جتلــس 

م وأحاديثهم م ودينهم وقرآ   . إليهم تتعلم عنهم لغتهم وأد
ت القــر ففــى : آن وأحاديــث الرســول ىف هــذا الــصدد فــسوف جنــد عجبــاولــو ذهبنــا نتتبــع آ

القــرآن الكــرمي إحلــاح علــى أن العلــم نعمــة إهليــة أفاضــها هللا علــى البــشر كمــا ىف قولــه تعــاىل ىف أول 
َعلم اإلنسان ما مل يـعلم: "نزول القرآن ْ َ َ ََّوعلـم : "، وقوله سبحانه عن آدم عليـه الـسالم)٥/ ََالعلق ("ََّ
َآدم األمســاء  ْوإنــه لــذو علــم لـــما علمنــاه: "، وقولــه عــن يوســف عليــه الــسالم)٣١/ البقــرة( "َّكلهــاَ ََّ َِ ٍ ْ ِ ُ َ" 

ْوعلمناه من : "قصة موسى عليه السالم ، وقوله سبحانه وتعاىل عن العبد الصاحل ىف)٦٨/ يوسف( ِ ْ ََّ
َّلد علما ُ َوعلمنـاه صـنعة:" ، وقوله جل شأنه عن داود عليه الـسالم)٦٥/ الكهف ("َ ٍ لبـوس لكـمّ َُ" 

َّ، وقوله جل وتبارك عن رسولنا الكرمي صلوات هللا وسالمه عليه)٨٠/ األنبياء( وأنـزل هللا عليـك : "َ
َالكتاب واحلكمـة، وعلمـك مـا مل تكـن تـعلـم ْ َ واتقـوا : "، وقولـه عـز شـأنه للمـؤمنني)١١٣/ النـساء( "ّ

ــا علــى عبــاده مــن البــشروهــو مــا يعــىن أن العلــم نعمــة مــن هللا ســبحا". ّهللا، ويعلمكــم هللا . نه أنعــم 
ِيـــؤت: "ّكــذلك يعلــى القــرآن الكــرمي مــن شــأن احلكمــة ويعــدها خــريا كثــريا ْ ومــن . َاحلكمــة مــن يــشاءى ُ

ِيـــؤت احلكمــة فقــد أوتــ ُ َ َ ْ : بــني العلمــاء والــذين ال يعلمــونى ّ، وال يــسو)٢٦٩/ البقــرة ("خــريا كثــرياى ُ
ِهل يستو: قل" َ ْ َ ْ ُالذين يـعلمون والذينى َ َ ْ ُ ال يـعلمون؟َ َ ْ وهللا سـبحانه يرفـع املـؤمنني . )٢٦٩/ البقـرة( "َ

َالــذين أوتــوا العلــم درجــات عاليــة ال يرقــى إليهــا غــريهم ْ ُيـرفــع هللا الــذين آمنــوا مــنكم والــذين أوتــوا : "ِ ُ ُ ِ َ ْ َ
ٍالعلم درجات َ ْ ادلة( "ِ   .)١١/ ا
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لنــسبة إىل العلــم ىف اإلســالم عنــد هــذا احلــد، بــل لــه ففــى :  أبعــاد أخــرىوال يقــف األمــر 
م ملا قاله سبحانه هلم من أنه سوف جيعل ىف األرض خليفة هـو  القرآن، حني يبدى املالئكة استغرا
اإلنسان، إذ أدهشهم أن خيلق هللا خليفة سوف يفسد ىف األرض ويـسفك الـدماء ىف الوقـت الـذى 

ر من تكوين اجلـنس يسبحون هم حبمد هللا ويقدسون له، جنده سبحانه يلفت نظرهم إىل جانب آخ
وهــذا اجلانــب هــو العقــل واملقــدرة علــى حتــصيل العلــم، وهــو مــا ال . البــشرى مل يتنبــه لــه املالئكــة

م علـى  تستطيعه املالئكة، إذ مل خيلقهم هللا قابلني للتطور واالجتهاد وحتصيل املعرفة، بـل يقـوم كيـا
حية معينة ال خيرج عنها  . توجيه هللا لكل منهم حنو 

ِّوإذ قال ربـك للمالئكـة إىن: " شأنهيقول عز ِ ِِ َ ُِّ َ َِْ َ َ َ َ ِجاعـل ىف ْ ٌ ِ ْاألرض خليفـة قـالوا أَجتعـل فيهـا مـن  َ َ َ ِ ُ َ ْ َ ُ َ ً َ ِ َ ِ ْ َ ْ
ِّيـفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نـسبح حبمـدك ونـقـدس لـك قـال إىن ِ َ َ َ َُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ َُّ َُ َ ْ ََ ْ َ َ َُ ِ ُ ِّ َ ُ َْ َ َ ُ َأعلـم مـا ال تـعلمـون  ْ ُ َ َْ َ َ ُ ْ َوعلـم * َ ََّ َ

َآد ِم األمســاء كلهــا مث عرضــهم علــى اْلمالئكــة فـقــال أنبئــوىنَ ُِْ َ َ َُ َُ ِ َ ِ َ ََ َ َْ ُ ََ َ َّ َّ َ ْ َ َمســاء هــؤالء إن كنـــتم صــادقني  َ ِ ِ َ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ُِ َ َْ ُقــالوا * َِ َ
ُســبحانك ال علــم لنــا إال مــا علمتـنــا إنــك أنــت اْلعلــيم احلكــيم  ُ َِ َ ْ َْ َِ َ َْ َ ََِّ َِ َ ََ َّ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ُقــال  آدم أنبــئـه* ُ ْ ِْ َ ُ َ َ َ َ مســائهم فـلمــا َ َّم  َ َ ْ ِِْ َْ َِ

مســائهم قــال أمل أقــل لكــم إىن ِّأنـبــأهم  ِ ْ ْ ُْ َ ْ ُ ََ َ ََْ َ ِِ َْ َ َِ ُ ْأعلــم غيــب الــسماوات واألرض وأعلــم مــا تـبــدون ومــا كنـــتم  َْ ُ ْ ُ ْ ُْ َ ََ َ َ َ ََ ْ ُْ ُ َُ ََ َِ ْ َ ِ َّ َ َ
َتكتمون ُ ُ ْ طلعـه علـى  وليس معىن تعليم هللا آدم األمساء كلها أنه سبحانه قـد أ).٣٣ - ٣٠/ البقرة" (َ

بل املعىن، . اإلجابة ىف حني أخفاها عن املالئكة، وإال كان هذا حتيزا وظلما تعاىل هللا عنه علوا كبريا
ملرونـة واملقـدرة علـى : حسبما أفهم، هو أن اجلنس البشرى، أو إن شئت فقل آدم، خملـوق يتـسم 

ْ املالئكة فقد خلقت علـى أما. التطور والرتقى من حال إىل حال واكتساب ما كان جيهله من معرفة َِ ُ
ْحنو ال يقبل التطور من حال إىل حال، بل أسندت إىل كل منهم مهمة يؤديها على حنو خمصوص ال  َ ِ ْ ُ

َّتغــري فيــه، وال يــؤدى ســواها، وال يـتــصور أن يهملهــا أبــدا َ َال يـعــصون هللا مــا أمــرهم، ويفعلــون مــا : "َُ ُ ْ َ
َيـؤمرون لقو"، )٦/ التحرمي" (ُْ مره يعملونال يسبقونه    . )٢٧/ األنبياء" (ل، وهم 

فا سبحانه حني لفت انتباه املالئكة إىل تعلم آدم األمساء كلها إمنـا أراد أن يبـاهى مالئكتـه 
ومـن الواضـح . جلنس البشرى، ذلك اجلنس الذى زوده عز شأنه مبواهب ليـست موجـودة لـديهم

ًلطالب العلم رضا مبا يصنع طبقا ملا جاء أن املالئكة قد وعت الدرس، فها هى ذى تضع أجنحتها 
َمن سلك طريقا يطلب فيه علمـا سـلك هللا بـه طريقـا مـن طـرق اجلنـة، : "ىف احلديث الشريف التاىل ََ ََ َ ْ َ

الـسموات  ِ، وإن العـامل ليـستغفر لـه مـن ىفيـصنع مبا ًرضاوإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
، وإن فضل العامل على العابد كفـضل القمـر ليلـة البـدر علـى جوف املاء األرض واحليتان ىف ومن ىف
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َّسائر الكواكب، وإن العلماء ورثة األنبياء، وإن األنبيـاء مل يورثـوا دينـارا وال درمهـا، إمنـا ورثـوا العلـم،  ِّ
ٍفمن أخذه أخذ حبظ وافر ٍّ ْ َ."  

إلمث عاملـا أنـه وألمهية العلم واملعرفة ىف اإلسالم جند القرآن يشدد علـى عقـاب مـن يرتكـب ا
َلقد ذم اليهود مثال ذما شديدا إلقدامهم على . إمث، وليس عن ضعف طارئ مل يستطع أن يتحاشاه

ِّكان فريق منهم يسمعون كالم هللا مث حيرفونه مـن " أن هذا إمث فاحش، إذ مع علمهمى حتريف الوح َ ُ َ ْ َ ٌ
ُوهم يـعلمونََبعد ما عقلوه  َ ْ لباطل وتكتموا احلـق ": ، وينذرهم قائال)٧٥/ البقرة ("َ َّال تـلبسوا احلق  َُّ ُ ْ َ َُ ِْ
كمـا جنـده حيـذر املـؤمنني مـن اإلشـراك  بعـدما علمـوا أن التوحيـد . )٤٢/ البقرة ("وأنتم تعلمون

 وخياطـب الرسـول عليـه الـصالة والـسالم ،)٢٢/ البقـرة( "وأنـتم تعلمـونفال جتعلوا  أندادا : "حق
 مـا لـك مـن هللا مـن جاءك مـن العلـمى بعد الذَلئن اتبعت أهواءهم : "على سبيل ضرب املثل قائال

ً إنــك إذا ملــن مــن بعــد مــا جــاءك مــن العلــملــئن اتبعــت أهــواءهم "و) ١٢٠/ البقــرة ("وال نــصري وىل
  ).١٤٥/ البقرة" (الظاملني

َّومـن يـشاقق الرسـول مـن بعـد مـا تبـني لـه : "وقد فهم املرحوم الشيخ شلتوت من قولـه تعـاىل َ ِ ِ َ ُ
َهلدى ويـتبع غـري سـبيل املـؤمنني نـولـه مـا تــوىل ونـصله جهـنما َّ َ َ َِ ِْ ُ َُّ َ ََ ّ ْ  أن )١١٥/النـساء ("وسـاءت مـصريا. َِّ

حلق مبعىن أنه مل يـبـلغه أو بـلغه وعلم به ولكن على حنو حمرف، أو علم به على وجهـه  َّمن لن يعلم  َِ َ َُ َْ ْ
ذلــك علــى مــدى عمــره فهــذا ال ينالــه  ىفِّالــصحيح ولكنــه مل يــستطع االقتنــاع بــه رغــم أنــه مل يقــصر 

 األجـزاء العـشرة - تفـسري القـرآن الكـرمي ":حـسبما جـاء ىف كتابـه جـنهم  إلصالء ىفى الوعيد اإلهل
وســيلة اإلميــان ى ومثلـه قــول الــشيخ دمحم عبــده مــن قبلــه إن اإلســالم جيعــل مــن النظــر العقلــ". األوىل

الوصـول إىل احلـق مث  يستقصى جهـده ىفى الذإن : "الصحيح حىت لقد قال قائلون من أهل السنة
ج اإلسـالم بـني العلـم : "كمـا نقـرأ  ىف كتابيـه" ًمل يصل إليه ومات طالبا غري واقف عند الظن فهـو 

ومن هذا كله نرى أن العلم هو أساس املسؤولية، وأنـه ال مـسؤولية بـال ". رسالة التوحيد"و" واملدنية
  . إليه هو واجب كل مسلم ومسلمةى علم والسععلم، على أن يكون مفهوما طبعا أن ال

ت كثرية تربز سعة آفاق العلم وعدم انتهائها عند حد، كقوله تعاىل سبحان : "وىف القرآن آ
ُخلــق األزواج كلهــا ممــا تـنبــت األرض ومــن أنفــسهم وممــا ال يعلمــونى الــذ َواخليــل "، )٣٦/ يــس ( "ُِْ

ًوالبغال واحلمري لرتكبوها وزينة، وخيلق ما َ  "وما أوتيتم مـن العلـم إال قلـيال"، )٨/ النحل( " ال تعلمونَ
ٌعلم عليمى وفوق كل ذ"، )٨٥/ اإلسراء( ٍْ مـر فيهـا العلـيم   مث هـذه اآليـة الـىت،).٧٦/ يوسف ( "ِ

ى إن هــذه هــ. )١١٤/ طــه( "علمــا رب، زدىن: قــل"ْاحلكــيم رســوله دمحما عليــه الــصالة والــسالم أن 
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ولـنالحظ أن املـأمور بـذلك . مر فيها هللا رسوله أن يستزيد مـن شـيء ىتالقرآن ال املرة الوحيدة ىف
فيهــا ى يــسو وعنــد كــذلك هــذه اآليــة الــىت. صــباح مــساءى كــان يتنــزل عليــه الــوحى هــو دمحم، الــذ

ًنـفــرا: "كــال منهمــاى ســبيل هللا وطلــب العلــم، إذ يــسم القــرآن بــني اجلهــاد ىف ْ حيــض فيهــا  ، والــىت"َ
املدينة حني ال خيرج للغزو مع اجلـيش مـن   كل فرقة منهم طائفة مع الرسول ىفاملؤمنني أن يبقى من

ِْوما كان املؤمنون ليـنفروا كافة: "الدين أجل أن تتفقه هذه الطائفة ىف َفلوال نـفر من كل فرقـة مـنهم . َ ََ
َالدين ولينذروا قومهم إذا رجعـوا إلـيهم لعلهـم حيـذرون طائفة ليتفقهوا ىف  صـحيح .)١٢٢/ التوبـة( "َْ

ال العلمـى بيد أنه ينبغ، أن العلم هنا هو العلم الديىن كـان ى الوحيـد الـذى أال يفوتنا أن هذا هو ا
أقــصر مــن ذلــك، علــى عكــس مــا  مــدى زمــىن يتتــابع فيــه ظهــور اجلديــد كــل يــوم، وأحيــا كثــرية ىف

لعلــوم التجريبيــة، الــىت شــظا بدائيــة ذلــك احلــني جمــرد  كانــت معــارف العــرب فيهــا ىف يــسمى اآلن 
يئـــة الدولـــة املنـــاخ . ســاكنة ال يلحقهـــا تطـــور أو جتديـــد والعــربة علـــى كـــل حـــال مببــدإ التخـــصص و

  . املناسب لعكوف العامل على علمه وتشجيعه بل حثه على ذلك
ت القرآنية الىت ـا علـى  كذلك ما أكثر اآل ّتتحدث عن نعم السمع والبصر والعقـل ومتـن 

 "وجعــل لكــم الــسمع واألبــصار واألفئــدة لعلكــم تــشكرون: "ة وظيفتهــاالعبــاد مبــا يــدل علــى جاللــ

وجعـل لكـم "، )٧٨/ املؤمنـون( "أنشأ لكـم الـسمع واألبـصار واألفئـدةى وهو الذ"، )٧٨/ النحل(
وجعلنــا هلــم مسعــا "، )٢٣/ ُْ، وامللــك٩/ الــسجدة ("قلــيال مــا تــشكرون. الــسمع واألبــصار واألفئــدة

ت الـــىت. )٢٦/ األحقـــاف( "وأبـــصارا وأفئـــدة  حتـــض علـــى النظـــر والتأمـــل ىف ومـــا أكثـــر أيـــضا اآل
َمث شققنا األرض شـقا * َأ صببنا املاء صبا * ْفلينظر اإلنسان إىل طعامه : "امللكوت ووقائع التاريخ

ًْوعنبـــا وقـــضبا * َفأنبتنـــا فيهـــا حبـــا *  ًُْوحـــدائق غلبـــا  * ًوزيتـــو وخنـــال* َ َوفاكهـــة وأ * َ كـــم ًمتاعـــا ل* ً
َ عبس(" وألنعامكم ِفلينظر اإلنسان مم خلق "، )٣١ - ٢٤/ ََ ُ َّ َخلق من ماء دافق * ِ ِ خيرج من بني * ُ

ْالصلب والرتائب  ِإنه على رجعه لقادر* ُّ ََ ِ ْ ملكوت الـسماوات  أفلم ينظروا ىف"، )٨ - ٥/ الطارق ( "َ
اقبـــة الـــذين مــــن كيــــف كـــان ع: األرض فينظـــروا أو مل يـــسريوا ىف"، )١٨٥/ األعـــراف( "واألرض؟

كيف بنيناها وزيناها وما : أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم"، )٩/ الروم( "قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة
ُهلا من فـروج  ها وألقينا فيها رواس* ُ ْواألرض مدد َ َ يج؟ى َ ، )٧ - ٦/ ق ( "ٍوأنبتنا فيها من كل زوج 

ْكيف خلقت : أفال ينظرون إىل اإلبل" َِ ْ كيف رفعت :وإىل السماء* ُ َ ْكيف نـصبت : وإىل اجلبال* ُِ َ ِ ُ *
ْكيف سطحت؟: وإىل األرض َ ِ َكيـف بـدأ : األرض فـانظروا سـريوا ىف: قل"، )٢٠ - ١٧/ الغاشية( "ُ َ َ

َاخللق؟ مث هللا يـنشيء النشأة اآلخرة ُ ِ ُْ ُ   .)٢٠/ العنكبوت( "ُ
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نيفـا شـديدا ّوهناك مواضع أخرى يعنف فيها القرآن من ال يستخدمون حواسهم وعقـوهلم تع
ــم إىل مــا دون مرتبــة العجمــاوات ــا، وهلــم : "قــال تعــاىل. لدرجــة أنــه يهــبط  هلــم قلــوب ال يفقهــون 
ـــا ـــا، وهلـــم آذان ال يـــسمعون  "ّأولئـــك كاألنعـــام، بـــل هـــم أضـــل. أعـــني ال يبـــصرون 

/ األعـــراف( 
ِإن شــر الــدواب عنــد هللا الــصم الــبكم الــذين ال يـعقلــون"، )١٧٩ ْ َ ْ ُ ّ أفلــم يــسريوا "، )٢٢ /األنفــال( "ُّ

ا ال تـعمى األبصار، ولكن تـعمى  ىف ا؟ فإ ا أو آذان يسمعون  َاألرض فتكون هلم قلوب يعقلون  َْ َْ َ َ
  ).٤٦/ احلج( "الصدور ىف ُالقلوب الىت

لتفكري قبـل أن يـؤمن أو يكفـر حـىت يكـون إميانـه أو كفـره عـن  واإلنسان ىف القرآن مطالب 
َأن تقومــــوا  مثـــــىن وفـــــرادى مث تتفكــــروا: دةقــــل إمنــــا أعظكــــم بواحــــ: "بينــــة َ ُ َ ْ أو مل "، )٤٦/ ســــبأ( "َ

ٍيتفكــروا؟ مــا بــصاحبهم مــن جنــة ّ ، )٣٠/ الــروم( "أنفــسهم؟ أو مل يتفكــروا ىف"، )١٨٤/ األعــراف(" ِ
ــم هــم  لتفكــري بعــد اإلميــان، إذ مــن صــفات املــؤمنني أ الــذين يــذكرون هللا قيامــا "ومطالــب كــذلك 

جمـــال  وىف. )١٩١/ آل عمـــران(" خلـــق الـــسماوات واألرض م ويتفكـــرون ىفوقعـــودا وعلـــى جنـــو
ومـا هلـم بـذلك ":التثبت جند القرآن حيذر دائما من الوقـوف عنـد الظـن، إذ ال بـد مـن العلـم اليقيـىن

َإن يتبعــون إال الظــن ومــا تـهــوى األنفــس"، )٢٤/ اجلاثيــة( "ْإن هــم إال يظنــون. مــن علــم ْ / الــنجم( "َّ
َِّإن يتب"، )٢٣ بــل يبلــغ موقــف . )٢٨/ الــنجم( "مــن احلــق شــيئا ُعــون إال الظــن، وإن الظــن ال يغــىنْ

يدعو عنده إىل اجتناب الكثري من الظـن ألن بعـضه ى القرآن من الظن وعدم االعتداد به احلد الذ
َإمث، فهــو حــذر الوقــوع ىف َ   أيهــا الــذين آمنــوا، اجتنبــوا كثــريا مــن: "القليــل غــري املتعــني ينبــذ الكثــري َ

ِّالقـرآن عنـد اطـراح الظـن، بـل ال  وال يقف التثبت ىف. )١٨/ احلجرات( "إن بعض الظن إمث. الظن
ْإن عنـدكم مـن "، )٧٥/ القـصص( "هاتوا برهـانكم): قال املوىل سبحانهى أ(فقلنا : "بد من الربهان

ِهل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟: قل"، )٦٨/ يونس ("ذا) برهان قاطعى أ(سلطان  ْ / ألنعـاما( "ُ
ُايتوىن"، )١٤٨ رة من علم إن كنتم صادقني ِ ٍَبكتاب من قـبل هذا أو أ ََ ْ َ   .)٤/ األحقاف( "ٍ

ُّولـو ردوه إىل الرسـول وإىل أوىل: "وعلى اإلنسان أن يرجع فيما جيهلـه إىل أهـل االختـصاص َ 
َاألمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم "  كنتم ال تعلمـونفاسألوا أهل الذكر إن"، )٨٣/ النساء( "ََِ

ـــرد شـــيوعها  وال يـــصح ىف). ٧/ ، واألنبيـــاء٤٣/ النحـــل( آلراء املتوارثـــة  َجمـــال العلـــم االعتـــداد 
َِّبـل نتبـع : قـالوا: "ومن هنا كانت محلة القـرآن شـعواء علـى املقلـدين ألسـالفهم. وترديد األجيال هلا
ء ُحسبنا م: قالوا"، )١٧٠/ البقرة( "ما ألفينا عليه آ ْ ءَ وإذا "، )١٠٤/ املائدة( "ا وجد عليه آ
ء: فعلوا فاحشة قالوا ْأجئتنـا لتلفتنـا عمـا وجـد عليـه : قـالوا"، )٢٨/ األعـراف( "وجد عليها آ َ َ
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؟ ء ء: قــالوا"، )٧٨/ يــونس( "آ ْبــل نتبــع مــا وجــد عليــه آ ْإ وجــد : قــالوا"، )٢١/ لقمــان( "ّ
ء علــى أمــة، وإ علــ رهــم مهتــدونُّآ ء علــى أمــة، : قــالوا "،)٢٢/ الزخــرف( "ى آ إ وجــد آ

رهـــم مقتـــدون مـــن : "وكمـــا يقـــول الـــشيخ حممـــود شـــلتوت ىف كتابـــه. )٢٣/ الزخـــرف( "وإ علـــى آ
لعقل وسـجل أن إمهالـه ىف الـدنيا سـيكون سـببا ىف عـذاب "فـ" توجيهات اإلسالم قد ارتفع القرآن 

جيرى على ألسنة الذين ضلوا ومل يستعملوا عقـوهلم ىف معرفـة احلـق والعمـل ًاآلخرة، فقال حكاية ملا 
ِلو كنا نسمع أو نـعقل ما كنا ىف أصحاب السعري: "به َّ ُ ِ ْ َ   )".١٠/ امللك" (ُ

لنسبة للنظام الكوىن ت الـىتى ومـا جيـر و تتحـدث  عليـه مـن قـوانني مطـردة هنـاك هـذه اآل
ْعــن الـــسنة والتقــدير والقـــدر والـــوزن َ َ َ قـــوانني "مـــا يعنيــه مـــصطلح  كلهـــا ألفــاظ تعـــىنى  وامليــزان، وهـــُّّ

يــار األمــم نقــرأ هــذه ى ففــ". القــوانني الكونيــة"أو " الطبيعـة جمـال التــاريخ واحلــضارة وطبــاع البـشر وا
ت ّفقـد مــضت ســنة األولــني) الكفــار لكفــرهم وإجــرامهمى أ(وإن يعـودوا : "اآل ، )٣٨/ األنفــال ("ُ

ْسنة من قد أرسـلن" ْ َُ َ َسـنة هللا ىف"، )٧٧/ اإلسـراء( "ا قبلـك مـن رسـلنا، وال جتـد لـسنتنا حتـويالَّ َّ الـذين  ُ
َْخلوا من قبل، وكان أمر هللا قدرا مقدورا / األحـزاب( "ولـن جتـد لـسنتنا تبـديال"، )٣٨/ األحـزاب ("َ

قــد "، )٤٣/ فــاطر( "فلــن جتــد لــسنة هللا تبــديال، ولــن جتــد لــسنة هللا حتــويال"، )٢٣/ ، والفــتح٦٢
ٌخلـــت مـــن قــــبلكم ســـنن ُ َْ ِْ َ ْيريـــد هللا ليبـــني لكـــم ويـهـــديكم ســـنن الـــذين مـــن "، )١٣٧/ آل عمـــران( "ِ ُِ َ َْ َِ ِّ

  .)٢٦/ النساء( "قبلكم
ــة فهــ ت التالي ــة تتحــدث عــن القــانون ىفى أمــا اآل ه : "جمــال الظــواهر الطبيعي َّوالقمــر قــدر َ

َجعــل الــشمس ضــياء، والقمــر نــوراى هــو الــذ"، )٣٩/ يــس( "منــازل ً َ، وقــدره منــازلَ َ َّ ، )٥/ يــونس( "َ
َّوخلـق كـل شـيء فقــدره تقـديرا" ّ َ ْوإن مــن "، )٨/ الرعـد" (ُّوكـل شــيء عنـده مبقـدار"، )٢/ الفرقـان( "َ ِ ْ

ُشيء إال عند خزائنـه ٍومـا ننزلـه إال بقـدر معلـوم. ٍ َ َ ْاحلجـر( "ِّ ٍوأنزلنـا مـن الـسماء مـاء بقـدر"، )٢١/ ِ َ َ" 

ٍإىل قدر معلـوم* ٍقرار مكني  ىف) اء اإلنسانمى أ(فجعلناه "، )١٨/ املؤمنون( َ  - ٢١/ َاملرسـالت( "َ
ْاحلجــر( "وأنبتنــا فيهــا مــن كــل شــيء مــوزونى، ِوجعلنــا فيهــا رواســ"، )٢٢ َوالــسماء رفعهــا "، )١٩/ ِ

َووضع امليزان  َْأال تطغوا ىف* َ ْ   .)٨ - ٧/ الرمحن ("امليزان َ
ت واألحاديث ا لىت حتض علـى العلـم وترفـع مـن شـأنه كذلك ينبغى التنبه إىل أن معظم اآل

ويؤكـد هـذا مـا أشـار إليـه األمـري شـكيب . ال حتصره ىف ميدان العلم الديىن، بل تطلق القول إطالقـا
ت متعـددة حتـث علـى الـسري ىف األرض والنظـر والتأمـل ىف الـسحاب  أرسالن مـن أن ىف القـرآن آ

املــصاريع، ولــيس خاصــا بلــون واحــد مــن واجلبــال ومــا إىل هــذا، وهــو مــا يــشري إىل أن األمــر مفتــوح 
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ن العلم هنا هو العلم الدنيوى " اطلبوا العلم ولو ىف الصني: "كما أن قوله ملسو هيلع هللا ىلص. ألوان العلم يقطع 
ألن أهــل الــصني ىف ذلــك الوقــت كــانوا وثنيــني، ومــن مث فلــيس مــن املعقــول أن جيعلهــم النــىب عليــه 

خـر املـسلمون؟ وملـاذا تقـدم : " حـسبما كتـب األمـري ىف كتابـه"السالم مرجعا ىف العلم الـديىن ملـاذا 
  ". غريهم؟

ولو نظر ىف سرية النىب عليه الصالة والسالم لنرى موقفه العملـى مـن العلـم فلـسوف نقـف 
ّذاهلني أمام مـا صـنعه، وهـو األمـى، عقـب االنتـصار ىف غـزوة بـدر مـثال حـني وقـع ىف يـد املـسلمني 

ُِّ
ن كفـار قـريش، إذ عـرض علـيهم سـيد رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن يطلـق سـراح كـل مـن عشرات األسرى م

وقــد كــان هــذا الــصنيع . يقــوم مــنهم بتعلــيم عــشرة مــن صــبيان املــسلمني ىف املدينــة القــراءة والكتابــة
تمـع اجلـ اهلى نقطة االنطالق إىل نشر التعلـيم بـني املـسلمني، إذ كـان عـدد القـارئني والكـاتبني ىف ا

ٍجد ضئيل كما هو معروف َّ وجدير بنـا أن نتوقـف حنـن بـدور إزاء هـذا العمـل العبقـرى مـن رسـول . ِ
هللا عليـــه الـــصالة والـــسالم، ذلـــك العمـــل الـــذى كـــان وراء انتـــشار حركـــة التعلـــيم بـــني أفـــراد األمـــة 

 ومــسلمة، وهــو مــا الناشــئة، فــضال عــن إحلاحــه ملسو هيلع هللا ىلص علــى أن طلــب العلــم فريــضة علــى كــل مــسلمة
  . يتميز به عن سائر األنبياء

ووجه العربة ىف هذا أن العرب، رغم انتشار األمية بينهم ىف اجلاهليـة انتـشارا واسـعا، سـرعان 
ُمــا ختلــصوا منهــا وقــضوا عليهــا وأضــحوا األمــة األوىل للعلــم والثقافــة والفكــر ىف العــامل أوانــذاك رغــم  َ ْ َ ْ َ َ

ت الة والسالم، مل يؤلف اللجـان ومل خيـصص امليزانيـات ومل يـستكثر إنه، عليه الص. ضعف اإلمكا
مــن بنــاء املــدارس واجلامعــات هلــذا الغــرض، إذ كــان ذلــك مــستحيل التنفيــذ ىف تلــك الظــروف، بــل 

ملتاح بني يديه، وهو أقل من القليل ومع ذلك فإن هذا القليل الذى يكاد يقرب مـن حـد . اكتفى 
دهــشة، وهـى مثــار ال ميكـن املقارنـة بينهــا وبـني مـا حتقــق مـن نتــائج ىف العـدم قـد أتــى بتلـك الثمـار امل

ذلــك امليــدان بطــول الــبالد العربيــة وعرضــها منــذ عــصر النهــضة احلديثــة الــىت بــدأت قبــل أكثــر مــن 
ت اهلائلة الىت مل يكن الصحابة حيلمون بواحد على املليون منها . قرنني من الزمان مع توفر اإلمكا

ومل يــستقدم . ْون تعلــيمهم مــثال ىف املــسجد، واملــساجد ال تكلــف الدولــة شــيئا يــذكرَّلقــد كــانوا يتلقــ
لعملــة الــصعبة، بــل  عليــه الــصالة والــسالم لــصبيان املدينــة خــرباء تربــويني وال مدرســني مــن اخلــارج 

ت"اعتمد على األسرى الذين لـو كـان قـد اسـتبقاهم عنـده دون عمـل لكلفـوه  لكنـه ". ّشـيئا وشـو
عظــم النتــائج دون أن يــدفع فيــه بثاقــب نظــره  وإهلامــه العظــيم افــرتع هــذا احلــل العبقــرى الــذى أتــى 

  . شيئا على اإلطالق
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" Muhammad and Learning"م كتــا بعنــوان ١٩٨٢ولقــد قــرأت ىف لنــدن عــام 
سلوب مشدوه عن دور الرسول الكرمي ) Prof. N. Stephen(ستيفن . للربوفسري ن حتدث فيه 
ديـة أميـة تعـيش ىف القـرن الـسابع ىف جمال التعل ٍيم، مستغر أن يتنبه رجل أمى مثلـه يعتـزى إىل أمـة  ٍ ٍّ ُِّ

املــيالدى إىل هــذا اجلانــب مــن جوانــب احليــاة وأن يكــون لــه تلــك اآلراء التقدميــة واملواقــف املذهلــة 
ن األخــرى كانــت تــضع الــت ت القــرآن واألحاديــث الــشريفة، وخباصــة أن األد علم الــىت تعكــسها آ

حتت الرقابة وجتعلـه حكـرا علـى الكهنـة والطبقـة احلاكمـة لـيس إال، إن مل تعاقـب علـى إفـشاء العلـم 
ّبــني العامــة، فــضال عــن إحــراق الكتــب، الــذى يؤكــد أنــه ســيظل إىل األبــد وصــمة عــار ىف جبــني مــن 

، اجرتحــوه، وكــذلك ىف جبــني الكنيــسة الرتــضائها ومباركتهــا هــذا العمــل املخــزى، علــى عكــس دمحم
م ومهـنهم وظـروفهم إىل الـسعى حثيثـا ىف طلـب العلـم  الذى دعا البشر مجيعـا علـى اخـتالف طبقـا
ٍرجاال ونساء من املهد إىل اللحد، بل أوجبه عليهم غري مكتف جبعله حقـا مـن حقـوقهم ميكـنهم أن 

الستــشهاد ىف ســبيل هللا،  َخــذوه أو يهملــوه، وجعلــه  إىل اجلنــة، وســاواه ىف الفــضل  ّبــل فــضل َ
َالعلماء على العباد املنعزلني عن تيار احلياة وميادين اجلهاد مبثل ما يـفضل به البدر سائر الكواكب ُ ُ ْ َ ّ .

، بـل "التفكـري فريـضة إسـالمية"وىف ضوء هذا ميكننا أن نقدر صنيع العقاد حق قدره حـني أكـد أن 
  . سالميةجعل هذه العبارة عنوا لواحد من أهم كتبه ىف جمال الدراسات اإل

وننتقل اآلن إىل احلديث الشريف، ونسوق منه النصوص التالية، وهى كلها نـصوص عجيبـة 
 إال العلـم طلـب ما من خارج خرج من بيته ىف ":فريدة ال نظري هلا ىف أى دين أو مذهب أو فلسفة

ًوضــعت لــه املالئكــة أجنحتهــا رضــا مبــا يــصنع  ســبيل هللا حــىت  فهــو ىفالعلــم طلــب مــن خــرج ىف"". ِ
متـهى منهومـان ال يقـض"".  فريضة على كل مسلمالعلم طلب" ".يرجع  طلـب منهـوم ىف: أحـدمها 
لــصني، فــإن العلــماطلبــوا ". "متــهى  املــال ال يقــضطلــب متــه، ومنهــوم ىفى  ال يقــضالعلــم  ولــو 
 العلــمّوإن طالــب .  فريــضة علــى كــل مــسلمالعلــم طلــب"".  فريــضة علــى كــل مــسلمالعلــم طلــب

 أنـه مـن سـلك مـسلكا ىف إن هللا عز وجل أوحـى إىل"". البحر كل شيء حىت احليتان ىفيستغفر له 
من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك هللا به طريقا من طرق "".  سهلت له طريق اجلنةالعلم طلب
الــسماوات   ليــستغفر لــه مــن ىفالعــاملوإن . وإن املالئكــة لتــضع أجنحتهــا رضــا لطالــب العلــم. اجلنــة

 على العابد كفـضل القمـر ليلـة البـدر علـى العاملوإن فضل . جوف املاء رض واحليتان ىفاأل ومن ىف
ورثـوا العلـم فمـن . وإن العلماء ورثة األنبياء، وإن األنبياء مل يورثوا دينـارا وال درمهـا. سائر الكواكب

لـسماء  على العابد سبعون درجـة مـا بـني كـل درجتـني كمـا بـني االعاملفضل ". "أخذه أخذ حبظ وافر
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أال وإن هللا تعاىل ليغفـر للعـامل أربعـني ذنبـا . علماؤها، وخيار علمائها رمحاؤها خيار أمىت"". واألرض
ى  الـرحيم ليجـيء يـوم القيامـة وإن لنـوره ضـوءا ميـشالعـاملأال وإن . قبل أن يغفر للجاهل ذنبا واحدا

ِذكر لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص". "فيه ما بني املشرق واملغرب أحدمها عابد، واآلخر عامل، فقال عليه :  رجالنُ
كمى  على العابد كفضلالعاملفضل : أفضل الصالة والسالم مث قـال رسـول هللا صـلى هللا . على أد

جحرهـــا وحـــىت احلـــوت  إن هللا ومالئكتـــه وأهـــل الـــسماوات واألرض حـــىت النملـــة ىف: عليـــه وســـلم
ِّليــصلون علــى معلــم النــاس اخلــري ُّ َ  علــى العابــد كفــضل القمــر ليلــة البــدر علــى ســائر املالعــفــضل "". ُ

". حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فلـه أجـران، وإذا حكـم فاجتهـد فأخطـأ فلـه أجـرإذا ". "الكواكب
ا، وعلمها فأحسن تعليمها، مث أعتقها فتزوجها "   ".  اثنانأجران فلهّمن كانت له جارية فأحسن أد

متام احلرص ىف ذات الوقت على القضاء على ليس ذلك فقط، بل إن اإلسالم كان حريصا 
ّمنــابع اخلرافــة والــدجل واألســاطري، فقــد حــرم الــسحر حترميــا قاطعــا ومل يتــساهل فيــه أى قــدر مــن 
التــساهل، وكــان حــر شــعواء علــى الكهانــة والعيافــة والزجــر ومــا شــابه ذلــك مــن ضــروب االحنــراف 

ٌوىف القرآن نفى قاطع ملا كان امل. الفكرى والعقيدى لكذب والباطل عـن الرسـول ٌ شركون يزعمونه 
ذلك أن الكهانـة خرافـة واحنطـاط فكـرى وحـضارى، أمـا نبـوة دمحم عليـه . عليه السالم من أنه كاهن

ـد ىف الـدنيا  الصالة والسالم فدعوة إىل اليقظـة العقليـة واإلبـداعات العلميـة والعمـل علـى إحـراز ا
معن طريق العلم وإكرام العلماء واالستعان فكارهم واجتهادا ـا هـى . ة  وأيـن الكهانـة مـن هـذا؟ إ

َفــذكر فمــا أنــت بنعمــة ربــك بكــاهن وال : "يقــول املــوىل هلالج لج. التخلــف ذاتــه، إذ هــى اجلهــل جمــسدا َ ٍَ ِ َ ِ ِ َِ َّ ِْ ِْ ِ َ َْ َ َّ َ
ٍجمنون ٍإنه لقـول رسـول كـرمي "، )٢٩/ الطور" (َُْ ِ َ ٍَ ُ َ ُ ْ َ َِومـا هـو بقـول شـاعر قلـ* َُِّ ٍ ِ َ ِ ْ َِ َ ُ َ َ مـا تـؤمنـون ًيالَ ُ ِ ْ ُ ِوال بقـول * َ ْ َِ َ

ًكاهن قليال ِ َِ ٍ َ ما تذكرون َ ُ َّ َ َ َتـنزيل من رب اْلعالمني* َ ِ َ َ ِّ َ ْ ِ ٌ ِ ْ   ).   ٤٣ - ٤٠/ احلاقة" (َ
وهى، كمـا سـريى القـارئ، . وها هى ذى بعض النصوص احلديثية الىت تناولت هذا املوضوع

 املوضع البارز الذى حيتلـه العلـم ىف ديـن دمحم، تتشدد فيه تشددا قد يبدو غريبا عند من ال يتنبه إىل
َالعيافة والطرق والطرية من : "وأن اإلسالم هو دين العقل والعلم ويكره اخلرافة واجلهل كراهية رهيبة ِّ َّْ

ّاخلط خيط ىف: والطرق. زجر الطري: والعيافة" (ِْاجلبت ّمن أتـى عرافـا ). "الشيطان: واجلبت. األرض َُ
َتـقبل له صالة أربعني ليلةفسأله عن شيء مل  ْ من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه مبا ". "ُ

ِيقول فقد كفر مبا أنزل علـى دمحم ، وقتـل الـنفس ". "ُْ َأكـرب الكبـائر عنـد هللا يـوم القيامـة اإلشـراك 
ُّنة، وتعلـــم َاحملـــصى َْســـبيل هللا يـــوم الزحـــف، وعقـــوق الوالـــدين، ورمـــ املؤمنـــة بغـــري احلـــق، والفـــرار ىف

، وأكل مال اليتيم   ".السحر، وأكل الر



 
٧٢

على أن األمر ال يقف عند هذه النقطة، بل إن اإلسالم لريبط بـني الفـنت املبـرية وبـني اجلهـل 
َإن بــني يــد: "حــىت ليقــول الرســول عليــه الــصالة والــسالم مــثال مــا ينــزل فيهــا اجلهــل، ى َ الــساعة أل

َويـرفع فيها العلم، ويكثر فيها اهل َ ْ كما ورد عنـه ملسو هيلع هللا ىلص أن العمـل مـع اجلهـل لـيس . القتل: واهلرج". ْرجُ
جـاء رجـل إىل رسـول هللا : "له جدوى مهما كثر، على العكس مما لو كان العمل قليال، والعلم كثريا

ى رسـول هللا، أ : قال". العلم  عز وجل: "األعمال أفضل؟ قالى  رسول هللا، أ: ملسو هيلع هللا ىلص فقال
عــن العلــم؟   رســول هللا، أســألك عــن العمــل، وختــربىن: قــال". العلــم : "األعمــال أفــضل؟ قــال

  ".اجلهلإن قليل العمل ينفع مع العلم، وإن كثري العمل ال ينفع مع : "فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
على الفقـه والعقيـدة ومـا أشـبه وهذا الذى أقوله عن انفتاح العلم ىف اإلسالم وعدم اقتصاره 

ليس رأىي وحدى، بل يقوله كبـار علمـاء الـدين أمثـال الـشيخ حممـود شـلتوت رضـى هللا عنـه، الـذى 
ـاالت دون "من توجيهات اإلسالم: "أكد، ىف كتابه ، أن القرآن يطلب من املسلم القراءة ىف كل ا

طـالق دون ختصيـصه بعلـم الـشرائع التقيد بعلم معني، مثلما يطلب منه السعى وراء حتصيل العلم  
هــو كــل إدراك يفيــد "واألحكــام مــن حــالل وحــرام كمــا قــد يظــن النــاس، إذ العلــم ىف نظــر اإلســالم 

ًاإلنسان توفيقـا ىف القيـام مبهمتـه العظمـى الـىت ألقيـت علـى كاهلـه منـذ قـدر خلقـه وجعـل خليفـة ىف  ِ ُ ُ ْ َ ِّ ُ
ــا واســتخراج كنوزهــا وإظهــار أســر وهلــذا فــالعلم ىف القــرآن يــشمل ". ار هللا فيهــااألرض، وهــى عمار

أى أن العلـم ىف اإلسـالم . إخل... مثال علوم النبات واحليوان واالقتصاد والـصناعة والطـب واحلـرب
  .هو العلم الشامل الذى يغطى كل ميدان من ميادين احلياة

 الـىت يـصدرها ومعىن احلديث النبوى السابق أن الدنيا ال تستقيم مع اجلهل، إذ إن القرارات
ا للمشاكل سوف تـؤدى إىل االضـطراب والـضرر، وتقـود إىل مزيـد مـن  اجلهال واحللول الىت يضعو

كــذلك يــشري احلــديث . اخلطــإ والــضالل والعنــت وتــراكم املــشاكل بــدال مــن احلــل والتيــسري والتنــوير
طبيعى يتبع بكل وضوح إىل أن اخلط الذى يتخذه العلم صعودا وهبوطا، وتقدما وتراجعا، هو خط 

تمع اجلاهــل ال يهــبط عليــه . أال وهــو التــدرج. النــواميس الــىت حتكــم عمليــة التحــضر والتخلــف فــا
لـسهر والتعـب والتجربـة واخلطـإ  العلم مـن اهلـواء، بـل عليـه أن يـشق طريقـه حنـو العلـم قلـيال قلـيال 

. يـوم بـل كـل سـاعةوالتحصيل حـىت يـصري جمتمعـا عاملـا عـن طريـق الـرتاكم املعـرىف الـذى ينجـزه كـل 
تمع العلمى الذى ينحدر فيجد نفسه متمرغا ىف محـأة اجلهـل إنـه أيـضا يـصل . وكذلك احلال مع ا

تمع العلم انتزاعـا حبيـث يقـوم أفـراده مـن نـومهم ذات  لتدريج، إذ هللا ال ينزع من هذا ا إىل ذلك 
ُقلـيال مثلمـا تـراكم مـن قـبـل صباح فال جيدون ما كان ىف أيديهم من علـم، بـل ينقـشع علمهـم قلـيال  ْ َ
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ايــة املطــاف مثلمــا وجــد املــسلمون أنفــسهم ىف آخــر األمــر  قلــيال قلــيال إىل أن جيــدوا أنفــسهم ىف 
ًجهــاال ّ ــةُ فــانظر رؤيــة . َ بلهــاء بعــدما كــانوا هــم ســادة العــامل ىف ميــدان العلــم واملعرفــة واليقظــة العقلي

تمعات ىف حتضرها إنه ال ينسى أبدا . اإلسالم للعلم حىت عند ذهابه القانون الطبيعى الذى تعرفه ا
، وال ال فقــر أشــد مــن اجلهــل، وال مــال أعــوز مــن العقــل": ومــن كــالم علــى بــن أىب طالــب. وختلفهــا

َوحدة أوحش من العجب، وال مظاهرة أوثـق مـن املـشاورة، وال عقـل كالتـدبري، وال حـسب كحـسن  َ ْ ُ
وهــذا ىف ميــدان العلــم ". وال إميــان كاحليــاء والــصرب، وال عبــادة كــالتفكراخللــق، وال ورع كــالكف، 

ن، إىل جانـب هـذه . واآلن هل جيرؤ د. وحده ن القـرآن واحلـديث حيتـو حسن حنفى على القول 
ن القـرآن يـشمل الـشىء  النصوص، نصوصا أخرى تناهضها وتسري عكس اجتاههـا حـسب زعمـه 

 من سـائر عوامـل احلـضارة مـن عقيـدة وهذا جمرد مثال يقاس عليه موقف القرآن! وضده؟ يستحيل
  .وعلم وإبداع وفن وذوق وأخالق
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 هذا الكتابحسن حنفى ىف . أسلوب د
ىف هــذا الفــصل ســوف نــدرس أســلوب األســتاذ الــدكتور ونــسجل مالحظاتنــا عليــه ســواء 

اللفــاظ املفــردة أو الرتاكيــب أو املعجــم أو صــياغة الفكــرة أو إحكــام الكــالم  أو فيمــا يتعلــق 
إلضــافة إىل مــستواه ىف اإلمــالء إلمــالء، . تعريــف األلفــاظ أو اســتخدام املــصطلحات،  ونبــدأ 

" متلقــوا الــوحى"فـنالحظ أن ســيادته مـثال قــد يـضيف ألفــا بعــد مجـع املــذكر الـسامل املرفــوع مثـل 
وكثــريا مــا يثبــت مهــزة الوصــل، وحيــذف مهــزة القطــع، ممــا يــدل علــى أن األمــر ال ). ١٦٧ص(

وىف . ّ، إذ يـــرتك قلمـــه يكتـــب مـــا يعـــن لـــه"خبتـــك  ابـــو خبيـــت"ه لقاعـــدة بـــل هـــى خيـــضع عنـــد
" ميـــتأل: "هكـــذا" ميتلـــئ: "كمـــا يكتـــب الفعـــل". الـــدىفء: "هكـــذا" الـــدفء" يكتـــب ٢٤٤ص

ؤ"، و)٣٢٦ص( ــــــالوطــــــأ والتوك " التنــــــشأة": "التنــــــشئة"، و)٦٨٥ص" (الــــــوطىء والتوكــــــأ": "ُّ
تـؤمن: "، والفعــل)٧٥٨ص( ِاس ْ ُ ــ أمــا لــو ! ، إى ورىب)٣٤٧ص" (اســتأمن: "لتــاىلعلــى النحــو ا" ْ

. كان ذلك راجعا إىل أن سـيادته ال يعـرف أن الفعـل مبـىن هنـا للمجهـول فتلـك مـشكلة أخـرى
ألمـان" االسـتئمان"على أن املشكلة ال تقـف هنـا بـل متتـد إىل اعتبـاره  ذلـك أنـه . هـو الـشعور 

س هللا على غفلة  منون إتيان  ألمـان "مـستأمنني"مـنهم ّيعد أهل القرى الذين  ، أى يـشعرون 
َأمــن أهــل القــرى: "أى أن القــرآن يقــول. التــام دون أى قلــق أو خــوف أو تــوجس / األعــراف" (َِ

مــع أن االســتئمان " األمـن اخلــادع"مفــسرا لــه بـــ" اســتأمن أهــل القـرى: "، فيقـول هــو)٩٨ -٩٧
متاعك دون خوف مـن هو أن تعترب الشخص أهال للثقة حبيث ميكنك أن تضع عنده مالك أو 

املــذكور ىف الــسورة، وهــو االطمئنــان الــذى " األمــن"وهــذا شــىء خمتلــف عــن . الغــدر أو اخليانــة
عنـد " نشوز النـساء"و. خيامر املغفلني حني ال يعرفون ماذا ينتظرهم من املصائب ىف علم الغيب

ىف روايتـه وهـذا يـذكرىن بكتابـة يوسـف القعيـد، ). ٣٦١ص(لـذال " نـشوذ النـساء"سيادته هو 
ويبدو أن أمثالـه ال يهمهـم أن تكـون ". ذبيبة: "هكذا" زبيبة"، لكلمة "قسمة الغرماء: "املتهافتة

لذال لزاى أو    . املهم أن تؤكل. الكلمة 
" القـــرىب"وىف الـــنص التـــاىل يـــدىل األســـتاذ الـــدكتور بتـــصرحيات ىف الـــصرف، فيقـــول عـــن 

َالقرىب"و": "األقربني"و ْ ولكنهـا " األقـربني"مجـع مثـل " القـرىب"فـ". األقربني"من أقرب إىل الفرد " ُ
وتعليقـى علـى ذلـك أن ). ٧٢٠ص" (مجـع ىف صـيغة مجـع" األقـربني"ىف صيغة مفرد ىف حني أن 

إن ". األقـربني"ليست مجعا ال ىف صيغة املفرد وال ىف صيغة اجلمع، وال هـى أقـرب مـن " القرىب"
َْوالقربة َالقرابة"مصدر، مثلها مثل ، فهى "األقارب"ال " القرابة"هى " القرىب" ْوالقرب ُ َوالــمقربة ُ ْ َ 
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ُوالـــمقربة ْ ومــن هنــا كــان . فتــدل علــى أشــخاص" األقــارب"، وتــدل علــى معــىن مــن املعــاىن، أمــا "َ
ء" لكن األسـتاذ الـدكتور خيلـط . هم ذوى القرىب القريبة" األقربون"، و"ذوى القرىب"هم " األقر

م كان التعليم ىف مصر أفضل مليون مرة مما هو اآلنخلطا شنيعا مع أنه تلقى تعل   . يمه أ
ـــل  صـــب أو جـــازم مث ـــون األفعـــال اخلمـــسة دون  ـــدكتور ن ـــريا مـــا حيـــذف األســـتاذ ال وكث

دايتــه" دايتــه"والــصواب . ١٦٩ص" (يــستمع اجلــن إىل القــرآن ويؤمنــوا  ومثلــه "). ويؤمنــون 
وحـــني يـــروا أهـــل النـــار : " املثـــال التـــاىلأمـــا ىف". األنبيـــاء الـــذين ال ييأســـوا): "١٠١٦ص(قولـــه 

م مل يلبثـــوا ىف الـــدنيا إال يومـــا وليلـــة ْفـــزاد علـــى ذلـــك أن حـــذف النـــون ) ٩٨ص" (اجلحـــيم كـــأ
، وهـى لغـة قدميـة مل تعـد تـستعمل اآلن إال ىف العاميـة كمـا "أكلوىن الرباغيث"املذكورة واتبع لغة 

ــرمني"و" ظلمــوىن النــاس"ىف  وحــني يــرى أهــل النــار "والــصواب هــو . اوهلــم جــر"... ضــربوه ا
" يكتمونـــه املكـــذبني": "احلـــق"ومـــن األمثلـــة علـــى هـــذا أيـــضا قولـــه أثنـــاء تعريـــف ...". اجلحـــيم

حـىت ال : "وأمـا ىف قولـه". املكـذبني: "وقد أخطـأ هنـا خطـأ آخـر، وهـو نـصب الفاعـل). ٣٩٩(
م حــىت ال : "ى أن يقــولفقــد أبقــى علــى النــون املــذكورة رغــم نــصب الفعــل، وكــان ينبغــ" حيــاجو
ومـن كالمـه ىف النحـو ). ١٨٩ص" (لـن يفهمونـه: "وقد وقع ىف نفـس اخلطـإ ىف قولـه". حياجوها

املاضـى واملـضارع دون املـستقبل، : فقد ذكر اللفظ فعـال ىف زمنـني: "قوله عن الذوق ىف القرآن
القـرآن ىف يريـد أن يقـول إن فعـل الـذوق مل يـرد ىف ). ٩٩ص" (إذ ال يستطيع أحد احلكـم عليـه

وهـو . صيغة املستقبل ألن املستقبل مل يقع بعد، ومن مث ال يـستطاع احلكـم علـى شـىء يقـع فيـه
ــارا نقــول قبــل أن يقــع " ســيحدث أو ســوف حيــدث كــذا وكــذا: "تعليــل عجيــب، فــنحن لــيال و

وينطبــق هــذا علــى كــل األفعــال ال علــى فعــل الــذوق وحــده، وإال فمــاذا تفعــل . شــىء مــن ذلــك
وصيغة فعل األمر ىف اللغة العربية؟ بل قـد يكـون الفعـل املـستخدم للداللـة علـى السني وسوف 

إلضــافة إىل  املــستقبل هــو املــضارع بــدون الــسني أو ســوف، بــل كثــريا مــا يكــون فعــال ماضــيا، 
وىف القــرآن الكــرمي عــن العــامل اآلخــر ومــا فيــه مــن نعــيم وعــذاب، وهــو أبعــد . الــصفات املــشتقة

هذا ما كنـزمت ألنفـسكم، "، )١٨١/ آل عمران" (ذوقوا عذاب احلريق: ونقول: "مستقبل ممكن
ومــن "، )٥٧/ ص" (هـذا، فليــذوقوه، محــيم وغــساق"، )٣٥/ التوبــة" (فـذوقوا مــا كنــتم تكنــزون

ْيظلم منكم نذقه عذا كبريا ِ ُ ْ ِْ ّفلنذيقن الذين كفروا عـذا شـديدا"، )١٩/ الفرقان" (َ َ ِ / فـصلت" (َُ
ونذيقـــه يـــوم القيامـــة "، )٧٠/ يـــونس" ( الـــشديد مبـــا كـــانوا يكفـــرونمث نـــذيقهم العـــذاب"، )٢٧

ْوالواقـع أن لـو )... ٣٨/ الـصافات" (إنكم لذائقو العذاب األلـيم"، )٩/ احلج" (عذاب احلريق
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كــان األســتاذ الــدكتور ميــارس ضــبطا علــى قلمــه مــا وقــع ىف مثــل تلــك األخطــاء العجيبــة، إذ ىف 
َّوإذا عزم على مثال صديق أن .  على خاطره دون متحيصهذه احلالة لن يندفع فيهضب مبا يرد

، أو "حــني أنتهــى ممــا ىف يــدى ســوف أذوق الكنافــة: "أذوق هـذه الكنافــة فــإىن ببــساطة أقــول لــه
أ ذائقها ال حمالة حني أعـود "بدون السني أو سوف، أو " أذوقها بعد قليل إن شاء هللا: "أقول

ومـن حذفـه نـون . دال من الفعل للداللة على املستقبلمثال مستعمال اسم الفاعل ب" من اخلارج
َويـسقوا ... فكـل هـؤالء هلـم عـذاب شـديد): "٢٥٣ص(األفعال اخلمسة رغم رفـع الفعـل قولـه  ْ ُ

 ".ويسقون"والصواب هو ". من ماء محيم
وىف الـصفحة األربعـني يـضع عنـوا جانبيـا هـو . بعـد القـول" إن"وهو كثريا ما يفتح مهزة 

فأما الوجه واللسان واحللقوم والعنق فمفهومة، ولكن ".  واللسان واحللقوم والعنقالوجه والفاه"
عـن الرجـل الـذى يبـسط " الرعـد"؟ لقد وجدها األستاذ الدكتور ىف قوله تعـاىل بـسورة "الفاه"ما 

ىف اآليــة " فــاه"كفيــه إىل املــاء لكــى يقفــز املــاء إىل األعلــى ويبلــغ فــاه ويدخلــه ويــروى عطــشه، و
ْ، لكـن الـدكتور خبطهـا كمـا عنت لقلمـه، إذ ظنهـا كلمـة واحـدة "فمـه"معنـاه ) اضـحكما هو و( ََّـ

علــى " أل"، رغــم أنــه مــن املــستحيل أن تقبــل اللغــة العربيــة دخــول "الفــاه: "، فقــال"الفــم"تعــىن 
ُالفمـه: "تـرى هـل يـصح أن نقـول. مضاف جامـد ُ ُالكتابـه"أو " الفـم"مبعـىن" َ أو " الكتـاب"مبعـىن" ُ

". الفــاه: "فكــذلك ال يــصح أبــدا أن نقــول. ؟ طبعــا ال يــصح أبــدا"املــسطرة" مبعــىن "ُُاملــسطرته"
فوه، فاه، "فصيغ الكلمة رفعا ونصبا وجرا هى (ليس ذلك فقط بل إنه اختار الصيغة املنصوبة 

ومل أر أحــدا قــال مــا قالــه األســتاذ الــدكتور ال صــغريا وال كبــريا وال . ، وهــى ســقطة أخــرى")فيــه
وقـد كررهـا سـيادته عـدة مـرات أخـرى ىف الـصفحة . متخـصص وال حـىت أميـامتخصصا وال غري 

، "ووسـيلة التعبـري عـن القلـب اللـسان أو الفيـه": "ِالفيه: " يقول١٠٨بل إنه ىف الصفحة . ٤٢
ُفتأمـل كيـف وصـلت معرفـة األسـتاذ الـدكتور بلغتـه ومقدرتـه علـى اسـتعماهلا . وهذه أضل سـبيال ُ

  .إىل هذا الدرك
ذ الدكتور مل يكتف بذلك اخلطـإ املـزعج بـل أىب إال أن يقـوم أيـضا بتفـسري على أن األستا

ْـكباسـط كفيه : "القرآن دون أن يكون قد أعـد لـه أدواتـه ففـسر بطريقـة خاطئـة متامـا قولـه تعـاىل َّ َ ِ
دى مبـن "ِإىل املاء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه ّ، وهى عبارة تشبه دعاء املشركني يوم القيامة غري ا

ىف اهلواء كفيه حنو املاء ليبلغ املاء فـاه فيـشرب ويرتـوى، ولكـن ذلـك مـستحيل ألن املـاء يبسط 
هذا تفسري اآلية، . ال يقفز من البئر أو النهر إىل فمه ويدخل إىل بطنه مبجرد بسط الكف حنوه
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، ويكـون صـورة فنيـة !) لـه مـن اكتـشاف(لـشرب املـاء " الفـاه"أمـا األسـتاذ الـدكتور فيقـول إن 
ملاء ليبلغ فاه فال يبلغه إما لشرب للذى املاء من بـني األصـابع ") ّلتسرب"الصواب ( ميأل كفه 

أو لعـدم رؤيـة ) ٨٥١كرر األستاذ الدكتور هذا الكـالم ص(أو لعدم توازن اليد فيقع املاء منها 
، وكـأن مريـد الـشرب الباسـط كفيـه حنـو املـاء طفـل صـغري ال يـزال عـاجزا عـن "الفم فيقـع جبـواره

ـا ال شرب وحده وال يعرف طريق فمه، فهو يضع املاء ىف أنفه أو ىف أذنه أو ىف عينـه ظنـا منـه أ
مث إن الفم ليس صورة فنية كما يقول األستاذ الدكتور بل عنـصرا واحـدا ىف الـصورة لـيس . الفم
وهذا كله من تسرع الدكتور وتصوره أنه يعرف كل شىء من لغـة وبالغـة وتفـسري وفلـسفة . غري

علـى أيـة حـال فـالقرآن يقـول إن الرجـل . إخل... نفس ومنطق واجتماع واقتـصاد وسياسـةوعلم 
وهذا، كما سـبق . يبسط كفيه حنو املاء متصورا أنه سوف يقفز إىل فمه فورا مبجرد مد كفيه إليه

حنفى فيظن أن الرجل قد نزل إىل املاء ومأل كفيه وصعد فتسرب . أما د. القول، أمر مستحيل
لكـن  ملـاذا مل يـشرب الرجـل مـلء . إخل...  أصابعه أو خر منه لعدم تـوازن كفيـهاملاء من بني

  .أستغفر هللا رب العاملني. بطنه ماء حني نزل إىل البئر؟ لكن يبدو أنه رجل أبله
ِّيـذكر األسـتاذ الـدكتور املؤنـث، ) ١٢٤ص" (والظن هو أحد درجات املعرفـة: "وىف قوله

والظــن هــو إحــدى : "، وكــان املفــروض مــن مث أن يقــول")درجــة "مفردهــا(مؤثنــة، " الــدرجات"فـــ
هــــو اخلنــــوع واالســــتالم ": اخلــــضوع"وىف الــــنص التــــاىل يقــــول ســــيادته عــــن ". درجــــات املعرفــــة

" وكالمهـا مجـع. مرة فعال، ومرة اسم فعل: وقد ورد اللفظ جمرد مرتني"). االستسالم"املقصود (
: ا مهــا قولــه تعــاىل لنــساء النــىب عليــه الــسالموالنــصان اللــذان يــشري ســيادته إليهمــ). ٥٠٣ص(
لقول فيطمع الذى ىف قلبه مرض" َفال ختضعن  َ ْإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت "، "ْ َّـ ْ ِّ ْ

فـأين  تـرى الفعـل منهمـا، وأيـن اسـم الفعـل؟ إن اللفظـني كالمهـا فعـل، ". أعناقهم هلا خاضعني
تــىلكــن ســيادته ال يعــرف معــىن اســم الفعــل فيخب ولــو كــان رجــع إىل أى كتــاب مــن . طهــا كمــا 

حد أساتذة النحو والصرف لعافـاه هللا مـن املوقـف احلـاىل الـذى هـو  كتب الصرف أو التصل 
والفعــالن ال جيمعــان، بــل . لــيس هــذا فحــسب، فــسيادته يقــول إن كــال اللفظــني مجــع. فيــه اآلن

ثولكـن يقـال عـن الفعـل إنـه مـسند إىل ضـمري. جتمع األمساء فقط أمـا .  مجاعـة الـذكور أو اإل
ِخــضاع"فهــو " خ ض ع"اســم الفعــل مــن مــادة  َ للمفــرد واملفــردة واالثنــني واالثنتــني وجلماعــة ": َ

ث بـــنفس هـــذه الـــصيغة، ومعنـــاه  ضع، اخـــضعى، اخـــضعا، اخـــضعوا، "الـــذكور ومجاعـــة اإل ْاخ َ ْـــ ِ
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َاخضعن ْ َ " لـوط" فعـل مـن هـو اسـم" لـوط"وقـد وقـع ىف نفـس الغلطـة املـضحكة حـني قـال إن ". ْ
شدتك هللا أال تسألىن، فليس عندى جواب). ٩٥٩ص(   . كيف ذلك؟ 

قـال سـيادته . واألغلب ىف أسلوب األستاذ الـدكتور اخلطـأ ىف التعامـل مـع أمسـاء األعـداد
ا "ستة وسـبعني مـرة: "ىف الصفحة الرابعة واألربعني وبعـدها بـسطر ". سـتا وسـبعني مـرة"، وصـوا

َتوجه: "يعــد الفعــل َوملــا توجه تلقــاء مــدين قــال: " ىف قولــه تعــاىل"َّــ عــسى رىب أن يهــديىن ســواء : َّــ
ب اخلطـــإ ىف التعامـــل مـــع أمســـاء األعـــداد قولـــه. إى وهللا العظـــيم. امســـا" الـــسبيل مائـــة : "ومـــن 

ــا "، و"مائــة وإحــدى وعــشرين مــرة"، وتــصويبها )٤٤ص" (واحــد وعــشرين مــرة ِذكــر اللفــظ اثن ُ
ٌاثنــىت عــشرة مــرة تــسع "، وصــحتها )٥٠ص" (إىل ضــمري امللكيــةعــشرة مــرة تــسعة منهــا مــضافة 

َمثــاىن "، والــصواب هــو )٥١ص" (مثــان وثالثــني مــرة" الــدبر"ورد لفــظ "، و..."منهــا مــضافة إىل
، )٥٣ص" (أربـــع مـــرات ثالثـــة حقيقيـــة، وواحـــدة فقـــط جمـــازا" الـــساق"ذكـــر "، و"وثالثـــني مـــرة
وقــد ورد اللفــظ مخــسني مــرة ىف ): "٦٠ص(ومــن ذلــك أيــضا قولــه ". ثــالث حقيقيــة"والــصواب 

تـــسعا "والـــصواب هـــو ". صـــيغ إمسيـــة، تـــسعة وعـــشرين، أكثـــر منهـــا فعليـــة، واحـــدا وعـــشرين
وقــد ورد : "عــالوة علــى ركاكــة الرتكيــب، وكــان ميكــن أن يقــول" إحــدى وعــشرين... وعــشرين

ف يعجـز فـانظر كيـ". ًتسعا وعشرين مرة أمساء، وإحدى وعشرين مرة أفعاال: اللفظ مخسني مرة
وخــذ هــذه . األســتاذ الــدكتور عــن االهتــداء إىل تركيــب ســلس مقبــول ىف عبــارة ســاذجة كهــذه

، وفيهــا خطــآن يــدركهما القــارئ مــن )٦٩ص" (اثنــا عــشرة مــرة" درك"وقــد ورد لفــظ : "أيــضا
وانبثاق : "ومث خطآن آخران أيضا ىف قول األستاذ الدكتور". اثنىت عشرة مرة: "التصويب التاىل

ء " اثنــىت"حبــذف اهلمــزة مــن حتــت ألــف " اثنــىت عــشرة عينــا"، وصــوابه " عينــاإثنـىت عــشر دة  وز
بـدال مـن ) ١٠٠ص" (مائة وإثنتا مـرة" القلب"ورد لفظ : "ومن ذلك قوله". عشرة"مربوطة ىف 

ويرى القارئ كيـف وضـع األسـتاذ الـدكتور كعادتـه مهـزة حتـت ". ًمئة ومرتني أو مائة مرة واثنتني"
ــا مهــزة وصــل فــال تكتــباأللــف، وهــذا خ ، وحقهــا النــصب مفعــوال "اثنتــا"كمــا رفــع . طــأ أل

َورد سـتة "وىف الصفحة الثانية عشرة بعد املائة يقول عن أحد االستعماالت اللغويـة إنـه . مطلقا َ َ
ذا املعىن ـذا املعـىن"والصواب هو ". ٌعشر مرة منها تسعة  ". ٌورد ست عشرة مـرة منهـا تـسع 

، والــصواب ..."أثنــان لــألذن: ورد اللفــظ مخــس مــرات: " نقــرأ١١٥مــن صوىف اهلــامش األول 
نيث العدد" اثنتان لألذن"  يقول إن لفظ ١١٦وىف الصفحة . حبذف اهلمزة من فوق األلف و
ن"مرة، ومثناه " تسعة وسبعني"قد أتى ىف القرآن " ذو" تسعا وسـبعني "وهذا خطأ صوابه ". مر
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، "ومشتقاته أيضا أثـىن عـشرة مـرة" النوم"ورد لفظ : "يقول ١٢٠وىف الصفحة ". مرتني"و" مرة
نيــث " اثنــىت عــشرة مــرة"وصــحته  وىف الــصفحة رقــم ". اثنــىت"حبــذف اهلمــزة مــن فــوق األلــف و

حــواىل اثنتــني وأربعــني "والــصواب . خبطــأين فاحــشني" ورد حــواىل إثــىن وأربعــني مــرة" نقــرأ ١٢٧
ملعنيني إثنـا وعـش"ومثله ". مرة ورد اللفـظ اثنتـني "، والـصواب )٧٢٨ص" (رين مـرةورد اللفظ 

وىف الــصفحة ). ٩١١ص" (ورد ذكــره إثــىن وعــشرين مــرة: "ومثلــه كــذلك قولــه". وعــشرين مــرة
، والــصواب "مثــان وعــشرين مــرة"إنــه ورد " اليقــني"التاســعة والعــشرين بعــد املائــة يقــول عــن لفــظ 

". إحدى وثالثـني مـرة"، وصحتها )١٣٤ص" (واحدا وثالثني مرة: "وقال". َمثاىن وعشرين مرة"
ســتون منهــا ىف : إثنــني وســتني مــرة" الــتالوة"ذكــر لفــظ : " جنــده يقــول١٨٩وىف الــصفحة رقــم 

ا". صيغ فعلية، وإثنان فقط ىف صيغ إمسية واثنتـان فقـط ىف صـيغ ... اثنتني وستني مرة: "وصوا
قـد تكـرر عنـد األسـتاذ و". اثنـني، امسيـة"مع مالحظة حذف اهلمزات من حتت األلف ىف " امسية

لطريقة الىت ينطقها العامة فيقول مثال " ورد اللفظ مائة ثال ومثانني مرة: "الدكتور كتابة العدد 
مائــة "عوضــا عــن ) بــدون واو بــني املائــة والثالثــة" ميــة تالتــة ومتــانيني"لعاميــة .  مــثال٣٣١ص(

نيــث )٤٤٩ص" (ثالمثائــة ســتة ومخــسني مــرة"ومثلهــا ". وثــال ومثــانني إلضــافة إىل  ، "ســتة"، 
ثالمثائــة "ومثلهــا أيــضا ". ثالمثائــة وســتا وســتني مــرة"وصــواب ذلــك هــو . الــىت جيــب تــذكريها هنــا

). ٤٨٩ص" (وقـــد ورد اللفـــظ مائـــة تـــسعة وعـــشرين مـــرة"ومثلهـــا ). ٤٥٤ص" (ســـبع وســـبعني
إضـافة ) ٥٣٣ص" (حواىل ثالمثائة سـتا ومخـسني"ومثلها ". مائة وتسعا وعشرين مرة"والصواب 
ا معطوفة على ثالمثائة، الىت هـى مـضاف إليـه" ستا"إىل نصب  حـواىل : "هكـذا. وحقها اجلر أل

  ).١٠٢٢ص" (ثالمثائة أربعا وسبعني مرة"ومثلها ". ثالمثائة وست ومخسني
. ، وهو مـصطلح مل أمسـع بـه طـوال حيـاتى)١١٦ص" (حرف إضافة": "ذو"وهو يسمى 

، "حـرف إضـافة"يس حرفا، عالوة على أنه ال يوجـد شـىء امسـه فهو اسم من األمساء الستة، ول
حــىت : "وىف الــصفحة التاليــة نقــرأ. اللهــم إال إذا اخرتعنــا حنــوا جديــدا وتــرك النــاس حنــوهم القــدمي

وهــو خطــأ ال يغتفــر، ولكــن مــاذا نفعــل، وهــذا مــدى معرفــة ". يظــل اإلنــسان مهــا ذو كرامــة
ِظــل اإلنــسان مهيبــا ذا كرامــةحــىت ي"األســتاذ الــدكتور للغتــه، والــصواب  فهنــاك، كمــا نــرى، ". َ

ــة . خطــآن ىف هــذه اجلملــة الــضئيلة، ومهــا خطــآن بــدائيان وىف الــصفحة الثامنــة عــشرة بعــد املائ
م بــني النعــت "الــواو اللعينــة: "يــستخدم مــا أمسيــه ــا طــالب هــذه األ ، وهــى الــواو الــىت يفــصل 

وهــو، كمــا اتفــق ": "ذى القــرنني" قولــه عــن ومنعوتــه، وهــذا خطــأ وقــع فيــه األســتاذ الــدكتور ىف
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نية بـرأس ذى  غالبية املفسرين القدماء، اإلسكندر األكرب والذى تظهر صورته على النقود اليو
..." الـذى تظهـر صـورته"وبـني " اإلسـكندر األكـرب"والصواب هو حذف الواو الىت بني ". قرنني

اإلنـسان علـى املرئـى ) ؟(ه والـىت يعيـشها ذاتـه وصـفاته وأفعالـ: والالمرئـى مثـل هللا"ومثل ذلـك (
: ، يقـول"ذى"مث ىف الـصفحة التاليـة، ومـا زال الكـالم عـن ). ١٦٠ص"/ أو يسقط املرئى عليـه

، يــشري إىل قولــه جــل "وقــد تكــون النــسبة لألشــياء مثــل الــوادى بغــري ذى زرع الــذى ال يــسكن"
ُأسـكنت مـن ذريـىت بـواد غـري ذى ربنـا، إىن : "شأنه على لسان إبـراهيم عليـه الـسالم مناجيـا ربـه

وواضح أن األستاذ الـدكتور . وهو تركيب غريب مهلهل). ٣٧/ إبراهيم" (زرع عند بيتك احملرم
وألنه ال يراجع وال يشك وال رغبة لديـه ىف التـدقيق مل يلتفـت . قد خبطها هكذا فجاءت هكذا

مثـل : " والـصواب أن نقـول.إليها وال خطر له أو لقلمه ببال أنه ميكن أن يكون فيما كتبه خطـأ
وليـــساحمىن القـــارئ علـــى أىن مل أســـتطع أن أحـــسن ". الـــوادى غـــري ذى الـــزرع الـــذى ال يـــسكن

  . العبارة بل جعلتها مقبولة، فهى غري قابلة للتحسني
ـرور بيـاء ىف آخـره، واملفـروض  وهو يكثر من استعمال االسم الناقص النكرة املرفـوع وا

" معـاىن حقيقيـة"، و)٤٨ص" (هناك معـاىن جمازيـة"ومنه . كسرتنيأن حتذف الياء ويعوض عنها ب
ِتـراضـــــى"، و"ٍمعـــــان"وصـــــحتها ). ٧٤ص"/ مبعـــــاىن جمازيـــــة ثالثـــــة"، و٥٠ص( َ عـــــدة مـــــرات " (َ

ا )٥٧ -٥٦ص ــة قــد جــاءت بــصيغة ) ١٣١ص(وقولــه ". ٍتــراض"، وصــوا إن الكلمــة الفالني
، ١٣٤" (ِاخلـالص لـه معـاىن كثـرية: "لهومن ذلك أيضا قو". ٍّمتن ورجاء"وصحتها ". ِّمتىن ورجاء"
حبذف اليـاء األخـرية والتعـويض عنهـا " ٍمعان"وينبغى أن تكون ). ١٠٠٥ص"/ له معاىن كثرية"و

ِّألنــه تـعــدى علــى حرمــات اآلخــرين: "ومنــه قولــه. لتنــوين َ ٍّتـعــد"، وصــوابه )١٥٨ص" (َ َ وعنــد ". َ
قــص، نــرى األســتاذ الــدكتور جيمعهــ"متــساو"مجــع  ) ١٧٥ص" (ِمتــساويني"ا علــى ، وهــو اســم 

" مــصطفاة"ىف مجــع كمــا خيطــئ ". ِمتــساوون، متــساوين"وصــحة مجعهــا هــى . كمــا تفعــل العاميــة
ا)٥٧ص" (مــصطفات"ــن : فيــصف نــساء النــىب ومــا فعلــه األســتاذ ". مــصطفيات "، وصــوا

ا علـى " َّمرىب"الدكتور هو ما يفعله العامة مع كلمة  ت"إذ جيمعو منـدور ىف . دكمـا فعـل " َّمـر
ا . جلوســتاف فلــوبري ونبهــت عليهــا ىف كتــاىب عنــه" مــدام بوفــارى"ترمجتــه  َََّمربـيــات"وصــوا مث ". ُ

أمعقـول هـذا؟ نعـم كلنـا ! نس األسـتاذ الـدكتور رغـم ذلـك ىف نفـسه اجلـرأة علـى دراسـة القـرآن
ذا الشكل املتجاوز لكل احلدود كانت رؤيـة سواء : "أما ىف قوله. معرضون للخطإ، لكن ليس 

ـــة؟(حقيقـــة  ـــى) حقيقي ِأم تـرائ َ ـــصواب هـــو ) ٩٤ص" (َ ـــا"فقـــد فعـــل العكـــس، إذ ال ألن " ًأم ترائي
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ؤه، بـل تبقـى  ، ومـن مث ال حتـذف  االسم الناقص النكرة هنا ليس مرفوعا وال جمرورا بل منصو
  .وتظهر عليها عالمة اإلعراب

 تعـاىل عـن خــروج روح يقـول مفـسرا قولــه" احللقـوم" لـدن احلـديث عــن ٤٣وىف الـصفحة 
احللقــوم هــو احللــق ىف : "امليــت، وأهلــه حميطــون بــه ىف النــزع األخــري دون أن يــستطيعوا لــه شــيئا

وىف الكــالم ". احللــق لدرجــة االختنــاق حينئــذ ال ينفــع نظــر مــن شــدة االختنــاق. صــيغة املبالغــة
ن مث مـن أيـن لـه . ومي ال يتضح املعىن بسببه، وهذا ديدن األستاذ الـدكتور " احللقـوم" تـرى 

؟ إن صـيغ املبالغـة إمنـا تـدخل علـى أمسـاء الفاعـل ال علـى األمسـاء "احللـق"هو صيغة املبالغة مـن 
ــال": "قاتــل"اجلامــدة، فنقــول مــثال ىف  ال، قـتــول، قتيــل، مقتــل، مقت ْقت ِْ َِ َُِ َ مث لقــد حبثــت ىف كــل ". ّــ

لقليلـــة أبـــدا، فلـــم أصـــ ادف أحـــدا مـــن املفـــسرين أو التفاســـري واملعـــاجم الـــىت أمـــامى، وليـــست 
ــذا ــه األســتاذ الــدكتور، وال أذكــر أىن قــرأت أو مسعــت يومــا  لــذى يقــول ب . املعجميــني يقــول 

وأتــصور أن األســتاذ الــدكتور قــد خبطهــا هكــذا نــزوال علــى طبيعتــه الذربــة ىف الكــالم، فظــن أن 
  . اللغة أيضا تغىن فيها ذرابة اللسان عن البحث والتنقري

إيثـــار الطعـــام علـــى املـــسكني واليتـــيم "اديـــة والـــستني يقـــول ســـيادته إن وىف الـــصفحة احل
، وىف هــذه اجلملــة اضــطراب كريــه ســببه اســتعمال حــرف جــر ىف غــري "واألثــري عالمــة املــؤمنني

موضـــعه ممـــا أدى إىل أن يكـــون املعـــىن هـــو أن املـــؤمنني يفـــضلون الطعـــام علـــى املـــسكني واليتـــيم 
لطبـع . مـن هـذه األصـناف الثالثـة مـن البـشرأى أن الطعام عنـدهم أهـم . واألسري ولـيس هـذا 

أن تقولـه، ) ٨/ اإلنـسان" (ويطعمون الطعام على حبـه مـسكينا ويتيمـا وأثـريا: "هو ما تريد اآلية
يتنـازلون للمـسكني واليتـيم واألسـري عمـا ) األبـرار ال املـؤمنني فقـط(األبـرار "بل املقصود هو أن 

ا تريـد اآليـة أن تقولـه ومـاذا تقـول عبـارة الـدكتور، وكـل هـذا فـانظر مـاذ. حيتاجون إليه مـن طعـام
إن القـرآن يـستلزم ممـن يريـد . بفضل الضعف اللغوى والتعبريى حىت ىف أبـسط األمـور كمـا رأينـا

للغـة حنـوا وصـرفا ومعجمـا  تفسريه أن يكون على مستوى سامق من احلساسية التعبريية والعلـم 
ل مــا ميكــن حيازتــه مــن العلــوم املختلفــة ألن الــنص القــرآىن وبالغــة ونقــدا وتعبــريا، إىل جانــب كــ

وىف . نص فائق الغىن والرهافة والدقـة وال يـصح أن يتدهـدى مفـسروه إىل هـذا املـستوى املـزعج
وأن عنــده "، وصـحتها "وأن عنـده أجـر عظـيم: "املتــأخر" ّأن" نـراه يرفـع أو جيـر اسـم ١٥٩ص 

) َأو خفــض(َغلطــة ســاطعة، إذ رفــع ) ١٨٤" (يكــون ســجله إجيــاىب"وىف عبــارة ". أجــرا عظيمــا
  ".يكون"سيادته خرب 
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طـن: "ومن الركاكات الكثرية واالضطراب والتلفيـق قـول سـيادته رؤيـة . وللرؤيـة ظـاهر و
والتحــول مــن . فالظــاهر والبــاطن ىف الواقــع قبــل أن يكــو ىف الــنص. الكفــار تعجــب أجــسامهم

وأول شــىء أنبــه عليــه ). ٨٢ص" ( علــى الــسواءالظــاهر إىل البــاطن يكــون ىف الواقــع وىف الــنص
ملنافقني لكفار بل  نيا فإن ما يقوله سـيادته مـن أن . أن النص املومأ إليه ليس خاصا  رؤيـة "و

ـــة إعجـــاب " الكفـــار تعجـــب أجـــسامهم ـــري الرؤي هـــو كـــالم ال ميكـــن ينكـــره العقـــل، إذ كيـــف تث
لرؤية؟ بل هل األجسام  َاألجسام؟ هل األجسام تـعجب  ْ َتـعجب بشىء أى شىء؟ هـل عنـدها ُ ْ ُ

َعقل ومشاعر وذوق، ومن مث ميكن أن تـعجب وتشمئز؟ إن القرآن يقول خماطبـا نـىب هللا، وزار  ْ ُ
ــى، وليــست "َوإذا رأيــتهم تعجبــك أجــسامهم: "علــى املنــافقني ، فأجــسام املنــافقني تعجــب الرائ

  .  ل للحلأما بقية النص فهو لغز غري قاب. الرؤية هى الىت تعجب األجسام
ــا الكتــاب قولــه وخلــق املثــل للفائــدة العلميــة مثــل : "ومــن الركاكــات الكثــرية الــىت يعــج 

ت  الركـــوب واالنتقـــال مثـــل البغـــال واحلمـــري، واليـــوم مثـــل الـــسيارات والطـــائرات، ومثـــل البنـــا
طحــات الــسحاب احلاليــة ومنهــا أيــضا قولــه ). ٢٠١ص" (الــضخمة ذات العمــدان الــىت تــشبه 

تى األمثال من الطبيعة ومن اإلنـسان: " التاليةقى الصفحة والطبيعـة الـىت نـزل فيهـا احلـى ... و
ح  هى البيئة الـصحراوية الـىت حيتاجهـا البـدوى وتنقـصه مـن مـاء ونبـات، ومـا فيهـا مـن رمـال ور

ت وحــشرات ــاع"ومنهــا ". وحيــوا ــاع لإلميــان هــو أيــضا إتب . فالتنزيــل حيمــى مــن التقليــد. واإلتب
واإلتبـــاع . واالســـتجابة للرســـل تـــتم ىف وقتهـــا وبـــال أجـــر. ســـى تعـــاجل ضـــرورة األفقـــىوحريـــة الرأ

م األراذل الذين يتبعون. للرسول وال يوجد أفضل مـن تبـع . فاإلتباع له طريق األنبياء. ويقال إ
رخيــــى ، واتبــــع ملــــة إبــــراهيم وإســــحاق ويعقــــوب وشــــعيب، فهــــو طريــــق فــــردى و " وجهــــه 

وأقـر وأعـرتف .  كما هو بنفس عالمات الرتقيم وبنفس اهلمـزاتوقد نقلت الكالم). ٢٠٧ص(
ديــد أو إكــراه أىن مل أفهــم شــيئا مــن  أ فــالن الفــالىن البــالغ الرشــيد مبحــض إرادتــى وبــدون أى 

  . هذه السطور املستحيلة
م"وىف حديثه عن سـهم  أوقفـه عمـر ألنـه كـان واإلسـالم ضـعيفا مث : "يقـول" املؤلفـة قلـو

وهو غلط حنوى فاحش إذ ينصب سيادته خـرب املبتـدإ، وحقـه الرفـع، ). ١١٠ص" (أصبح قو
وهـو : "وىف حديثـه عـن القـرآن نـراه يقـول". ألنـه كـان واإلسـالم ضـعيف: "فكان جيب أن يقول

، "كـــان"، فينـــصب اســـم )١٧٧" (بعيـــد عـــن الـــسحر،  وإن كـــان كليهمـــا ينتجـــان نفـــس األثـــر
سحر ينتجـان نفـس األثـر فهـو كـالم غريـب جـدا، إذ أما قولـه إن القـرآن والـ". كالمها"وصوابه 
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طـل وأن أصـحابه مفـسدون، وجعـل  نـه  نه ختييل، أى ال حقيقة له، و َوصف القرآن السحر  ُ َ َ َ
فكيـف يقـول األسـتاذ الـدكتور مـا قـال؟ تـرى . عصا موسى تبتلع ثعابني رجال فرعون املـسحورة

م الــدول وينــشر املبــادئ الراقيــة بــني هــل رأى أحــد ســحرا يهــدى النــاس إىل احلــق والعــدل ويقــي
سـيس احلكـم  لضعفاء واملسحوقني وقول احلـق وإقامـة امليـزان و الناس وجيعل صاحبه مشغوال 
ِّالشورى وحيرم اخلمر والز واللواط والر واالحتكار وجيرم قـول الـزور وينـصف النـساء والعبيـد 

لـسؤال ويـستثري فـيهم ويدعو الناس إىل طلب العلم من املهد إىل اللحد وينه اهم عن مد اليـد 
لكرامة والعزة وحيثهم على النظافـة والتعـاون والنظـام والعمـل والـضرب ىف األرض حبثـا  الشعور 
عــن لقمــة العــيش الكرميــة حــىت ال جتــىء املــسألة نكتــة ســوداء ىف وجــه الــشحاذين؟ ولقــد محــل 

دا عظيمــا مؤكــدا أن مــن الرســول محلــة شــعواء علــى الــسحر والــساحرين وشــدد ىف ذلــك تــشدي
َّتـى سـاحرا مــصدقا بـه فقــد كـذب مبــا نـزل علـى دمحم لـسحر إال عالقــة . ِّ فــالقرآن ال عالقـة لــه 

أما عالقة التشبيه الىت ألقاهـا األسـتاذ الـدكتور خبفـة واسـتخفاف فكـال مث كـال . العداء والتحقري
ام الكفار النـىب ع. مث كال ا ترديد على حنو أو على آخر ال نـه سـاحرإ صـحيح . ليـه الـسالم 

أن األستاذ الدكتور قد ذكر أن القرآن بعيد عن السحر، لكـن مـا إن مـرت بـضع كلمـات حـىت 
وأثر الـسحر هـو اخلـداع وختبيـل العقـل وإيقـاف عملـه، فهـل هـذا هـو . قال إنه ينتج نفس األثر

ى األســتاذ أثــر القــرآن؟ بــل هــل يقبــل القــرآن شــيئا مــن هــذا؟ وىف موضــع آخــر مــن الكتــاب نــر
وهـذا الكــالم هــو أيــضا قريــب ). ١٧٢، ١٧٠ -١٦٩ص(الـدكتور يــربط بــني الــوحى والــشعر 

  . مما كان املشركون يرددونه من أن الرسول شاعر ال نىب
تى لألشـياء " ذوا"ىف القرآن يقول إن لفظ " الذات"وىف حديث األستاذ الدكتور عن 

جمــرورة، وهــى " اجلنتــان"قــاء، فــإن كلمــة وهــى غلطــة بل). ١١٦ص" (لألفنــان واجلنتــان: فقــط
ليـــاء أللـــف بـــل  ـــرور ال جيـــر  لـــيس هـــذا فحـــسب بـــل ". لألفنـــان واجلنتـــني: "مثـــىن، واملثـــىن ا

والغريــب أنــه يقــول . لكــن مرفوعــا" ذات"هــو نفــسه لفــظ " ذو"يتفــذلك ىف النحــو فيقــول إن 
ومعـىن هـذا ". ذا"، وصـيغة النـصب هـى "ذى"عقيب ذلك إن صـيغة اجلـر مـن هـذا اللفـظ هـى 

حلركات. أنه ال عالقة بني اللفظني ىف اإلعراب لـضمة والفتحـة والكـسرة، أمـا : فذات تعرب 
حلروف" ذو"   .  لواو واأللف والياء: فهى من األمساء الستة، وتعرب 

صبا الفاعل، وهـو ) ١٢١ص" (يود املكذبني أن يكونوا من املصدقني: "ويقول سيادته
وقــد فعلهــا ســيادته، ومــع نفــس ...". يــود املكــذبون: "وكــان جيــب أن يقــول. أمــر مؤســف جــدا
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لتنزيـل احلكمـة ىف تنزيـل القـرآن تنجيمـا: "الكلمة، ىف قولـه ). ١٧٤ص" (وال يعـرف املكـذبني 
، وهـو خطـأ "حـواىل تـسعا وعـشرين مـرة: "وىف الصفحة الرابعة والعشرين بعد املائـة يقابلنـا قولـه

ٍحـواىل تـسع وعـشرين : "إذ ينصب مـضافا إليـه، وكـان ينبغـى أن يقـولأكثر إيسافا من السابق،  َْ َ َ
لـضبط قولـه ". مرة واحـدا وأربعـني  "١٩٩وىف ص". َْحـواىل ثـال وثالثـني): "٧٠٢ص(ومثلها 
، وقـد تكـرر هـذا "مائة وأربعة مرة: " يقول٦٦٤وىف ص". إحدى وأربعني مرة"، والصواب "مرة

  .يب سيظنه لشخص أعجمى مبتدئ ىف تعلم العربيةوال شك أن قارئ هذا الرتك. مرات
ـــم رجـــال ذوى فـــضل واســـتقامة: "وىف قـــول ســـيادته عـــن األنبيـــاء " ومعـــروف بيـــنهم 

بــدون أى داع، وزاد البــاء ىف " بيــنهم"فقــد زاد كلمــة : يقــع ىف عــدة أخطــاء ال تليــق) ١٣٣ص(
ن"ا ، أمـ"ومعروف أن األمر كذا وكذا: "، والصواب أن نقولًاخط" م" فتـأتى ىف " املعـروف 

نه كرمي الـنفس نبيـل األخـالق: "مثل العبارة التالية واخلطـأ . وشـتان هـذا وذاك". فالن معروف 
ا صفة لـ" ذوى"ّالثالث هو نصب أو جر  ا خرب " رجال"رغم أ ، وصـفة )"هم(َّأنـ"املرفوعة لكو

ــم رجــال ذ: "املرفــوع مرفوعــة، فكــان ينبغــى أن يقــول َومعــروف أ : ويقــول". ُوو فــضل واســتقامةٌ
: هكــذا: (النــصب" مقــدر"، وحــق )١٤٦ص" (خيــشى فقــط أن يكــون املقــام مقــدر مــن قبــل"
" وكـــالم هللا لألنبيـــاء اصـــطفاءهم علـــى ســـائر النـــاس: "وىف قولـــه". يكـــون"ألنـــه خـــرب ") مقـــدرا"
ــا خـــرب لـــ" اصـــطفاءهم"جنــد أنــه قـــد نــصب ) ١٩٤( ال واألســتاذ الـــدكتور ". كـــالم هللا"رغــم أ

َتـنـفد"يستطيع التفرقة بني  ْ ، فيستخدم الثانية بدال من األوىل مـع أنـه )خترتق" (ُتنفذ"و) تنتهى" (َ
قــل مــن القــرآن لــو كــان البحــر مــدادا : "أى أنــه مل حيــسن حــىت النقــل، فــالقرآن يقــول. جمــرد 

َلكلمات رىب لنفد البحر قبـل أن تنفـد كلمـات رىب ُ َ لـدكتور ، فيـأتى األسـتاذ ا)١٠٩/ الكهـف" (َِ
ــاه األمطــار"ويقــول إن  ائيــة ال تنفــذ كمــا ال تنفــذ مي لــذال بــدل ) ١٩٧ص" (كلمــات هللا ال

 -٢٠٢ص" (جمـرد أصـوات ال صـدى هلـا. واملكذبون ىف نداءهم كمـن ينعـق: "وىف قوله. الدال
ـــام املكـــذبون لألنبيـــاء"ومثلهـــا ". نـــدائهم: "بـــدل جرهـــا" نـــداءهم"نـــراه ينـــصب ) ٢٠٣ ..." ا

بنصب املضاف ) ٢٥٠ص" (ًحواىل مخسا ومخسني مرة"ومثلها . فع املضاف إليهبر) ٢١٨ص(
تـصديق "، فــ)٤٣٤ص" (واإلميـان لـه مـضمون عملـى، ولـيس جمـرد تـصديقا نظـر"ومثلهـا . إليه

ٍّولــيس جمــرد تــصديق نظــرى: "هكــذا. مــضاف إليــه ونعتــه، وجيــب أن يكــو جمــرورين" نظــرى ٍ ."
ا ). ٣١٢ص" ( يـستحق عـذاب ألـيموالعـدوان بعـد اهلـوى: "ويقـول أيـضا " عـذا أليمــا"وصـوا

نتـصابه اسـتأمن يعقــوب أبنائــه علــى : "ويقــول أيــضا. ألنـه مفعــول بــه منـصوب، ونعتــه منــصوب 
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: ، وكـــان جيـــب أن ينـــصبه"أبنـــائهم: "، الـــذى جـــر فيـــه املفعـــول بـــه)٤٠٧ص" (يوســـف أخـــيهم
 صـغار احليـات للـسحرة والـىت ")تلقف"أظنها (معجزة موسى تلفت : "ويقول كذلك". أبناءهم"

: وىف صــياغة الكــالم ركاكــة، فبــدال مــن أن يقــول مــثال). ٦٠٢ص" (كانــت عــصيان مــن قبــل
وهنــاك أيــضا إقحــام واو بــني ". صــغار احليــات للــسحرة: "نــراه يقــول" حيــات الــسحرة الــصغرية"

ه ، وحقـــ"كـــان"مث عنـــد كـــذلك خـــرب . ، وهـــذا خطـــأ"الـــىت: "ونعتـــه" صـــغار احليـــات: "املنعـــوت
وهـــو كلمـــة . ال أدرى، ألنـــه مل يـــشكل آخـــر الكلمـــة: النـــصب، لكـــن الكاتـــب رفعـــه أو جـــره

. ، الىت ترك األستاذ الدكتور الصيغة الفـصحوية للجمـع واسـتعملها، وهـى مجـع عـامى"عصيان"
ت إىل أهلهــا فعــل خلقــى أى واجبــا مطلقــا: "ولـدينا أيــضا قــول األســتاذ الــدكتور ديــة األمــا ًو ً "

ٌأى واجـــب مطلـــق" خطـــأ ال يليـــق ألنـــه خطـــأ بـــدائى جـــدا، وصـــوابه وهـــذا). ٦٨٥ص( ٌ ْ وىف ". َ
وهــم يــسمون : " نقــرأ مــا يلــى عــن املوقــف مــن اليهــود الــشرقيني ىف إســرائيل٧٤٤الــصفحة رقــم 

" اليهـود الـشرقيون"والـصواب نـصب ". مواطنون من الدرجة الثانيـة" سفردام"اليهود الشرقيون 
ِّيــسمى: "، فالفعـل..."مــواطنني.. .ليهــود الـشرقينيوهـم يــسمون ا: "، هكــذا"مواطنـون"و َ فعــل " ُ

  ".ينصب مفعولني أصلهما مبتدأ وخرب
ِوىف قـــول ســـيادته إشـــارة إىل آيـــة  / البقـــرة..." (علـــم هللا أنكـــم كنـــتم ختتـــانون أنفـــسكم"ً

: خطـأ ال يغتفـر ىف اشـتقاق املـصدر مـن الفعـل) ١٥١ص" (وهللا يعلم اختنان الـنفس): "١٨٧
، "اختيـان"، الـذى مـصدره "ختتـانون"ال " ُّـختتنون"وكأن الفعل هـو " اختنان: "إذ قال، "ختتانون"

دا، وامتـــاح امتياحـــا، واســـتاك اســـتياكا، "مثـــل  ، وازداد ازد اصـــطاف اصـــطيافا، وازدان ازد
ح ارتياحـــا، واختـــار اختيـــارا، واحتـــار احتيـــارا، واجتـــال اجتيـــاال، واجتـــاز اجتيـــازا، واحتـــاز  وار

، واعتــام اعتيامــا، احتيــازا، ، واعتــاق اعتياقــا، وانتــاب انتيــا  واعتــاص اعتياصــا، واغتــاب اغتيــا
ح ارتياحا، واجتاح اجتياحـا،  ع ارتياعا، وابتاع ابتياعا، واشتار اشتيارا، وار را، وار وازدار ازد

، واحتـال احتيـاال، واختـال اختيـاال، واغتـال اغتيـاال، ب واحتاج احتياجـا، واجتـاب اجتيـا  وار
ض ارتياضــــا، واقتــــاد اقتيــــادا،  د ارتيــــادا، واعتــــاد اعتيــــادا، واشــــتاق اشــــتياقا، وار ، وار ارتيــــا
، واهتــاج اهتياجــا، واغتــاظ  ، واصــطاد اصــطيادا، واكتــال اكتيــاال، وانتــاب انتيــا واقتــات اقتيــا

 واعتــاش اعتياشــا، اغتياظــا، وامتــار امتيــارا، وامتــاز امتيــازا، وانتــاش انتياشــا، واحتــاش احتياشــا،
واعتاض اعتياضا، واستاء اسـتياء، واسـتام اسـتياما، واسـتاق اسـتياقا، واقتـاس اقتياسـا، واحتـاط 

وســر إيــرادى هلــذه األمثلــة الكثــرية هــو الرغبــة ىف انطبــاع ". إخل... احتياطــا، واحتــاص احتياصــا
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 ىف اشــتقاق صــيغة املــصادر الــىت مــن هــذا النــوع ىف الــنفس حــىت إذا فكــر الكاتــب، أى كاتــب،
مصدر مشابه جرى قلمه تلقائيا إىل الـصيغة الـصحيحة حـىت لـو مل يكـن يعـرف القاعـدة أو كـان 

  .يعرفها لكنه يضطرب ىف تطبيقها
علــى هــذا النحــو أخطــأ أيــضا ىف " ختتــانون"وكمــا أخطــأ األســتاذ الــدكتور ىف تقــصى أصــل 

ّيعـىن الرقـى أو الـصعود أو بلغـة الرتاقـى : "قـال". ّالرقى"، إذ حسبها تعىن "الرتاقى"معرفة أصل 
واستـــشهد علـــى ذلـــك ). ٦٥٠ -٦٤٩ص" (والرتاقـــى هـــو الرتبـــة الرأســـية... التقـــدم: العـــصر
ٍمــن راق: وقيــل* حــىت إذا بلغــت الرتاقــى : "بقولــه ْ ، "ترقــوة"هنــا مجــع " الرتاقــى"علــى حــني أن " َ
ان واحليـوان حيـث اإلنـس أعلى الصدر بني ثغرة النحر والعاتق تكـون ىف عظمة مشرفة ىف"وهى 

ن. َفيها النفسى يرتق َأيضا مـن الرقـى ال مـن الرقـيـة" راق"وأغلب الظن أنه يظن ". ومها ترقو ْ ُّ ّ .
ْاللوى"هـو " ل و ى"وعنده كذلك أن املصدر مـن  ّاللى"بينمـا هـو ) ٦٥٤ص" (َّـ ّالكـى "مثـل " َّـ َ

َكوى"من ( ّ، والشى ")َ َشوى"من (َّ ّ، والغـى ")َ َغـوى"مـن (َ ّ،  والـزى ")ََروى"مـن (ّى َّ، والـر")َ مـن (َّ
ى ")ََزوى" ّ، والط ـ َطــوى"مــن (ـَّ َالبحــرية"ومــن أعاجيبــه أن ")". َ ِ ىف القــرآن هــى البحــر ىف صــيغة " َ

مجعـا أكثـر مـن ذكـره مفـردا " البحـر: "وقد ذكر اللفظ): "٩١٠ص(وهذا نص كالمه . التأنيث
ت إال مرة واحدة مؤنثا. ومثىن " ةَريَِحب" كلمة ١ مث أورد ىف اهلامش ".وقد جاء مجعا مذكرا، ومل 

ـــا ذلــك املؤنـــث إن الكلمـــة تعــىن الناقـــة املـــشقوقة أو . وال أدرى مـــاذا ميكــن أن أقـــول. علــى أ
لبحـر مـن قريـب أو مـن  دوعة األذن اتباعا العتقادات العرب الوثنية آنذاك، وال عالقة هلـا  ا

  . بعيد
): ٣٣ص(إىل منتهاهــــا كمــــا ىف قولــــه وكثــــريا مــــا تنبــــرت اجلمــــل عنــــد ســــيادته فــــال تــــصل 

لرغم من تكـرار اآليـة: والسؤال هو" " فـال تعجبـك: "هل الفروق اللغوية تتضمن فروقا معنوية 
إلضـــافة إىل مـــا يقولـــه فقهـــاء اللغـــة؟ األوىل للتـــساوى، "وال تعجبـــك"و ؟ مـــا الفـــرق بـــني الفـــاء 

ـــ، "والثانيــة للتعاقــب جــراء " وال تعجبــك"و" عجبــكفــال ت"وبعيــدا عــن الغمــوض ىف استــشهاده ب
ْــفــال تعجبك أمــواهلم وال : "ابتــسار اآليتــني الكــرميتني اخلاصــتني مبخاطبــة هللا رســوله عــن املنــافقني

وعـدم القـدرة علـى )  على التـواىل٨٥، ٥٥/ التوبة" (ْوال تعجبك أمواهلم وأوالدهم"و" أوالدهم
إلضـافة إىل ": توضيح املراد فأين الطرف اآلخر ىف البينيـة ىف قـول سـيادته مـا الفـرق بـني الفـاء 

هنــا يــسكت الــدكتور فــال ". وبــني مــاذا؟... بــني الفــاء: "إذ الــسؤال هــو" مــا يقولــه فقهــاء اللغــة؟
وميى يشري فيما أرجح إىل ما يقوله . يكمل اجلملة أما كالمه عن التساوى والتعاقب فهو كالم 



 
٨٧

حتولـت عنـده إىل " مطلـق اجلمـع"لكـن . النحاة من أن الواو ملطلق اجلمـع، بينمـا الفـاء للتعاقـب
مث إن تلـك التفرقـة الـىت أشـرت إليهـا إمنـا تكـون بـني احلـرفني حـني . وهـذا غـري ذاك". التساوى"

ن دائمــا حــرىف عطــف، بــل . يكــون كالمهــا حــرف عطــف لكننــا نعلــم أن هــذين احلــرفني ال يكــو
تى الواو للمعية واحلاليـة واالسـتئناف وواو  َّرب"كثريا ما  ـا قـد تـزاد ىف موضـع ،"ُ  فـضال عـن أ

تـى الفـاء للـسببية واالسـتئناف وىف جـواب الـشرط وىف التقـسيم  ال يتوقعها فيه املتوقعون، كما 
ا"وىف جــواب  ــأم ايــة هــذه الفقــرة يقــول ســيادته". َّ وهــل تكــرار حــرف النفــى أو عــدم : "مث ىف 
ـــون أم ؟ وهـــل "أوالدكـــم وأمـــوالكم"و" أوالدكـــم وال أمـــوالكم"تكـــرار بـــني  ىف ذلـــك يتفـــق اللغوي

فتنتـرب اجلملـة كالعـادة " تكـرار حـرف النفـى"جنده ال يذكر خـرب " خيتلفون طبقا ألساليب البالغة
فـانظر . ىف غـري قليـل مـن األحيـان، فـضال عـن هالميـة الـسؤال عـن اتفـاق أو اخـتالف اللغـويني

  . إىل ما قال األستاذ الدكتور وما وضحناه حنن
ولـــيس (الـــستني تقابلنـــا العبـــارة التاليـــة، وهـــى عـــن إيثـــار األبـــرار وىف الـــصفحة احلاديـــة و

للمسكني واليتيم واألثـري مبـا عنـدهم مـن طعـام ) املؤمنني فقط كما جاء ىف كالم األستاذ الدكتور
ــه ــل : "هــم ىف أشــد احلاجــة إلي ــيم واألســري عالمــة املــؤمنني، ب ــار الطعــام علــى املــسكني واليت وإيث

كملها حىت إذا أتيا أهـل ) أى موسى والعبد الصاحل(فانطلقا : "د قوله تعاىليقص". إطعام قرية 
ى ). ٧٧/ الكهـــف" (قريـــة اســـتطعما أهلهـــا وىف كـــالم األســـتاذ الـــدكتور اضـــطراب ال حيتمـــل 

كملها"ترى أوال ما معىن . حال ؟ املعىن، حسب عبارة الدكتور مـع شـىء غـري "بل إطعام قرية 
كلمهــا هــو قليــل مــن التعــسف مــن جانبنــا ىف تو جيــه العبــارة كــى تــستقيم، هــو أن إطعــام قريــة 

لكن هل هذا ما يقوله القرآن؟ بل هل مث عالقة بني اآليتني الكرميتني؟ احلق أنـه . عالمة املؤمنني
تتحــدث عــن إيثــار األبــرار علــى عهــد رســول هللا عليــه " اإلنــسان"فآيــة : ال عالقــة بينهمــا بتــا

لطعــام علــى أنفــسهم، وآيــة الــسالم للمــسكني واليتــيم واألســري تتحــدث عــن رغبــة " الكهــف" 
ــا ىف رحلتهمــا العجيبــة ويطعمومهــا . ِّموســى والعبــد الــصاحل أن يــضيفهما أهــل القريــة الــىت مــرا 

وأين هذا من ذاك؟ أما على كالم األستاذ الدكتور فإن األبرار هم الذين ينبغى أن يطعمـوا قريـة 
كملهابل إطع"والسبب هو أن مجلة . كملها قصة مبتـورة" ام قرية  ومـن مث ال يعـرف . مجلة 

ملوضــوع مـــضافة إىل " إطعــام"مــن ســيطعم مـــن؟ وهــل كلمــة : القــارئ الــذى لــيس عنــده علـــم 
ـــا مـــضافة إىل  الفاعـــل أم هـــل هـــى مـــضافة إىل املفعـــول؟ إن الـــذهن ســـوف جيـــرى إىل القـــول 
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حباجة إىل الطعام والضيافة هو موسـى املفعول، ولكن القرآن يقول إن الطرف اجلائع الذى كان 
  . والعبد الصاحل ال القرية

فهــو النهيــق، صــوت احلمــري، وهــو صــوت " النعيــق"أمــا : "ومــن األخطــاء املعجميــة قولــه
). ٧٥ص" (عال ال يسمع إال حني النداء أو الدعاء أو الصراخ، أى الصوت الفارغ مـن املعـىن

ألخطــاء رغــم قــصره الــشديد، ويــدل  علــى أن قلــم األســتاذ الــدكتور يكتــب مــا وهــو نــص يعــج 
وحــىت يتــابعىن القــارئ الكــرمي علــى . يعــن لــه دون أن يعــىن نفــسه مبراجعتــه والتحقــق مــن صــحته

ِومثل الذين كفروا كمثل الـذى يـنعـق : "بصرية أقول إن األستاذ الدكتور يشري هنا إىل قوله تعاىل َْ ََ ََ ُ
ًمبــا ال يــسمع إال دعــاء ونــداء ً َ ْ ْــصــم بك. َ ُ ٌّ ٌم عمى، فهــم ال يعقلــونُ ْــ ُ واملعــىن أن ). ١٧١/ البقــرة" (ٌ

ت القـــرآن، إمنـــا يـــشبهون البهـــائم الـــىت يـنعـــق  ِالـــذين كفـــروا، حـــني يتلـــو علـــيهم الرســـول آ ْ أى (َ
ا صاحبها فال تفهم من نعيقه شيئا واضـحا، بـل جمـرد دعـاء ونـداء منـه هلـا، إذ البهـائم ) يصيح

وواضــح مــن التفــسري أن النعيــق إمنــا يــصدر عــن صــاحب . هــذا هــو املعــىن. ال عقــل هلــا وال فهــم
ــه ــق يــصدر عن ــا، فهــو النــاعق، والنعي ــه هــو الــذى ينعــق  ــيس هــو . ِالبهــائم ألن ــق ل أى أن النعي

َمث مــضى ســيادته فقــال إن النهيــق ال يــسمع إال حــني . النهيــق كمــا أداهــا قلــم األســتاذ الــدكتور ْ ُ
 ال يـؤدى أى معـىن، وإال فمـن قـال  تـرى إننـا النداء أو الدعاء أو الصراخ، وهو كـالم غـامض

يق احلمري إال حني يكون هناك دعاء ونداء وصـراخ؟ مث مـن  تـرى ينـادى مـن؟ هـل  ال نسمع 
احلمــري تنــادى البــشر أم هــل البــشر ينــادون احلمــري أم هــل احلمــري تنــادى احلمــري أم هــل البــشر 

ب فاحلمري تنهق سـواء كـان هنـاك نـداء أو وأ ما يكن اجلوا. ينادون البشر؟ الكالم غري واضح
فقـد يـرى احلمـار أ ويريـد أن : وال شك أن احلمري حني تنهق فإمنا تريـد التعبـري عـن شـىء. ال

ـا فينهــق ن مـا كتبــه األســتاذ . يـسافدها فينهــق، وقـد يــرى محـريا مثلــه فيــأتنس  أريـد إىل القــول 
الم خطـــأ، فـــا قـــد جعـــل األصـــوات الـــدكتور مـــن أن النهيـــق صـــوت فـــارغ ال معـــىن لـــه هـــو كـــ

ت والطيــور وغريهــا مــن الكائنــات احليــة لكــى تــستخدمها ىف التعبــري عمــا تــشعر بــه مــن  للحيــوا
ْفتأمــل كــم مــن األخطــاء اجرتحــت ىف . فــرح أو أمل أو خــوف أو جــوع وعطــش أو شــهوة جنــسية َ ُِ ْ

ت  ىف الــسنة األوىل هـذا الــسطر والنــصف دون أن يطـرف لــه جفــن؟ أذكــر أننـا درســنا هــذه اآل
  . إن مل ختىن الذاكرة" الرتبية الدينية"الثانوية ىف مادة 

م "ومن أغاليطه الصرفية احملزنة قوله إن  م مرض ينظـرون إىل الرسـول وكـأ الذين ىف قلو
م مغشى علــيهم مــن املــوت"والــصواب ). ٨٤ص" (مغــشيون علــيهم مــن املــوت ٌّوكــأ ِ ْــ ومثلهــا ". َ
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تقـع مغـشيا عليهـا مـن "، والـصواب )١٠٥ص" (شية عليهـا مـن املـوتوإن رأتـه تقـع مغـ: "قوله
هـــؤالء النـــسوة "، و"ٌتلـــك النافـــذة جملـــوس أمامهـــا: "وعلـــى هـــذا ينبغـــى أن نقـــول مـــثال". املـــوت

ــن ٌمنظــور إلــيهن ومعجــب  َ ٌْ ٌهــذان الطفــالن مقــول هلمــا"، و"ُ ُ ن مــشعور حنومهــا "، و"َ ن الفتــا ٌهــا
سـتخدام اسـم املفعـول بـصيغة املفـرد ": ٌوط عليهمأولئك العصاة مسخ"، و"لعطف كـل هـذا 

رجــال أو امــرأة أو اثنــني أو اثنتــني أو مجاعــة ذكــور أو مجاعــة : َّاملــذكر مهمــا كــان املتحــدث عنــه
ث، على أن نطابق بني الضمري املـذكور بعـد حـرف اجلـر أو الظـرف وبـني املتحـدث عنـه كمـا  َّإ

ول مرة ىف مسجد السيد البدوى بطنطا قبل ستني عامـا وما فتئت أذكر مراجعىت أل. هو واضح
هذا الدرس، درس اشتقاق اسم املفعول من الفعـل الـالزم الـذى يـصاحبه حـرف جـر أو ظـرف، 

خــذ . واحلمــد  أنــىن مل أنــس. وأ ولــد ريفــى صــغري ال يعــرف األلــف مــن كــوز الــذرة لقــد كنــا 
  . الدراسة مأخذ اجلد املر الصارم وال نعرف الدلع

). ٨٦ص" (اسـرتقاق الـسمع: "ومن األغالط الصرفية املزعجة عند سـيادته كـذلك قولـه
، وهـذا هـو املـراد هنـا تعبـريا "الـسرقة"مشتق مـن " اسرتاق السمع"إن ". اسرتاق السمع"يقصد 

ّإنــىن أســرتق : ، وطبعــا ال يقــول أحــد"الــرق"فمــشتق مــن " اســرتقاق الــسمع"عــن التنــصت، أمــا 
  .، أى عبداالسمع، أى أختذه رقيقا

وهــذا كلــه مــن الــدكتور اســتعمال جديــد للغــة يناســب املرحلــة احلاليــة جــر علــى أســلوب 
واخــرتاع قواعــد جديــدة للغــة تتمثــل ىف رفــع املفعــول بــه أو . احلــداثيني الــساعني إىل تفجــري اللغــة

ونــصب " كــان"خفــضه، ورفــع املــضاف إليــه أو نــصبه، ونــصب خــرب املبتــدإ أو جــره، ورفــع خــرب 
، وجر احلال والتمييز واملفعول املطلق واملفعول ألجله والظرف، وإثبات نـون األفعـال "نإ"خرب 

اخلمــسة ىف النــصب واجلــزم وحــذفها ىف الرفــع ممــا جنــده وأســوأ منــه ىف كتابــه هــذا هــو جــزء مــن 
أليس كذلك؟ ومع هذا كله، وهذا كله ليس سوى عينة جد ضـئيلة مـن أخطـاء ال . تفجري اللغة

رئـيس قـسم ى حممـود دمحم علـ. حسن حنفى الذى ىف يدى يثىن عليه د. كتاب دتكاد تنتهى ىف 
 -حــسن حنفــي"الفلــسفة وعــضو مركــز دراســات املــستقبل جبامعــة أســيوط، ىف مقــال لــه بعنــوان 

م، ثناء ٢٠١٩ ديسمرب ١٧الضوئية بتاريخ " صحيفة املثقف" منشور ىف" قصة عطاء ال تنتهي
جييـد اإلجنليزيـة "وقـد أضـاف كاتـب املقـال أنـه ! إى وهللا". إتقانـه أصـول اللغـة العربيـة"عظيما لــ

لريتفـــع بعـــد ســـطور ىف نفـــس املقـــال عـــدد اللغـــات الـــىت يعرفهـــا األســـتاذ " والفرنـــسية واألملانيـــة
ــه الــدكتور لغتــني أخــريني، إذ وصــفه  ــ"ن ــه عل ــة كــل ى احملــاور الفــذ القــادر وحــده بــني أقران جما
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كــل الثقافــات حيــث يــتقن اللغــات اإلجنليزيــة والفرنــسية واألملانيــة ى األفكــار والتحــاور مــع ممثلــ
ـــة ـــىت ". والفارســـية والرتكي ألخطـــاء ال ـــة شـــبيهة  ـــب املقـــال يقـــع ىف أخطـــاء لغوي ملناســـبة فكات و

يد ها ىف الكتاب املوجود    !  ينارصد
تعــالوا . حــسن حنفــى هنــا بــل متتــد إىل تعريفاتــه لألشــياء واملفــاهيم. وال تقــف أخطــاء د

طـرى شـهى، حلـم الطـري والبحـر، ونيـئ ال يؤكـل مثـل : اللحم نوعـان": اللحم"نسمع كالمه عن 
وبعيدا عن ركاكـة العبـارة فتقـسيم اللحـم تقـسيم عجيـب ). ٣٦ص" (حلم احليوان وحلم اإلنسان

ترى هل هناك ىف الطبيعة حلم نيئ وحلم غري نيئ؟ إن كل اللحـوم . جيول خباطر أحدال ميكن أن 
كــل اللحــوم  كلهــا، اللهــم إال إذا كنــا بــشرا متوحــشني  تكــون نيئــة مث نطبخهــا أو نعاجلهــا كــى 

مث ما الذى أقحم حلم اإلنسان هنـا؟ هـل هـو مـن اللحـوم الـىت تؤكـل؟ . نيئة، وهذا موضوع آخر
كلون حلوم أمثاهلم مـن بـىن آدم، بـل إننـا حـىت اآلن مـا لقد قيل عن البش م كانوا  ر البدائيني إ

ن  س من أور وأمريكا واليا كل اللحم البشرى فيها  زلنا نسمع عن حوادث من هذا النوع 
للحم كمـا ورد ىف القـرآن. وغريها من بالد العامل املتحضر صـحيح . لكن هذا كله ال عالقة له 

تكلــم عــن أكــل اإلنــسان للحــم أخيــه اإلنــسان ميتــا، لكــن هــذا كــالم جمــازى يــراد بــه أن القــرآن 
َالتنفــري الــشديد مــن الغيبــة كمــا هــو واضــح مــن آيــة ســورة  الــشهرية، وال عالقــة لــه " احلجــرات"ِ

ٍمث إذا كــان القــرآن قــد وصــف ىف أكثــر مــن موضــع حلــم . بتــصنيف أنــواع اللحــم علــى اإلطــالق
نــه حلــم طــرى كمــا ىف ..." وهــو الــذى ســخر البحــر لتــأكلوا منــه حلمــا طــر: " قولــه هلالج لجالبحــر 

، فإنه مل يصف حلم الطري بتلك الصفة قط على عكس ما صنع األستاذ الدكتور )١٤/ النحل(
  . حني مجع بينهما ىف صفة الطراوة والشهاوة

النطفــة، مثــل : "حــسن حنفــى. يقــول د) ٣٥ص" (العلقــة"و" النطفــة"ولــدن حديثــه عــن 
وقبـل النطفـة كـان اإلنـسان تـرا قبـل ... علقة واملضغة، مراحل من تكوين اجلنـني ىف رحـم األمال

ّواملـىن يتكـون مـن كائنـات حيـة داخـل الـذكر كـى ... أن يولد وحيب له زوجا تؤنسه وتعـيش معـه
مث تتحـول النطفـة إىل علقـة، والعلقـة إىل ... يصب داخل البويضة ىف رحـم األنثـى فيـصبح نطفـة

وكان ينبغى أن يكون الكالم ". مث تسوى املضغة رجال قبل أن تتطور من طفل إىل شيخمضغة، 
ألن كلمـــة ..." النطفـــة، مثـــل العلقـــة واملـــضغة، مرحلـــة مـــن تكـــوين اجلنـــني: "علـــى النحـــو التـــاىل

لكـن . وحدها وليست خربا للنطفة والعلقة واملضغة كمـا هـو واضـح" النطفة"هى خرب " مرحلة"
وقبل النطفـة كـان اإلنـسان تـرا : "أما قوله. كتور ملتوية ال تراعى قواعد اللغةعبارة األستاذ الد
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، بل كـان ينتظـر ىف عـامل الغيـب " قبل أن يولد فغري صحيح، إذ كل منا قبل أن يولد مل يكن ترا
فهـذا مـا تقولـه عبـارة األسـتاذ الـدكتور، وهـى كمـا . َْالتقاء أبيه وأمه جنسيا ومحل أمه به من أبيـه

قبـل أن : "وتـزداد الركاكـة ىف قولـه.  مجيعا عبارة خاطئة وملتوية وركيكة، وهذا ما نقوله حنننرى
 ". يولد وحيب له زوجا تؤنسه وتعيش معه

نــه مكــون مــن كائنــات دقيقــة؟ إن الكائنــات الدقيقــة " املــىن"مث هــل تعريــف  هــو القــول 
ت ولو حصر أنفسنا ىف الكائنات الىت ال ترى إال . كثرية هر لكان عند اجلـراثيم واملكـرو

فهل هناك عالقة بني املىن وبني هذه الكائنات الدقيقة؟ مث هل املـىن كائنـات . والفريوسات مثال
ت املنويـة؟ ألـيس حيتـوى علـى عنـصر  دقيقة فقط حىت لو قلنا إن الكائنات الدقيقة هـى احليـوا

ت الدقيقـة؟ وهـل املـىن  يـصب داخـل البويـضة ىف رحـم األنثـى؟ املاء وعناصر أخرى غري احليوا
ت  إنــه ينــصب ىف رحــم األنثــى ال ىف البويــضة، مث حيــصل تــسابق بــني مــا حيتــوى عليــه مــن حيــوا

ــا ٌّمنويــة إىل أن حيــرز قــصب الــسبق حيــوان منــوى واحــد هــو الــذى يــصل إىل البويــضة وميتــزج  ٌ َ .
أى ذكـر؟ : والـسؤال". ذكريتكـون مـن كائنـات حيـة داخـل الـ"ولدينا كذلك قولـه عـن املـىن إنـه 

هــل هــو الــذكر الــذى يقابــل االنثــى؟ لكــن هــل يــصح أن نقــول إن املــىن موجــود داخــل الرجــل، 
طــالق؟ أم هــل املقــصود هــو العــضو التناســلى عنــد الرجــل؟ لكــن هــل املــىن موجــود ىف  هكــذا 

ًالعــضو التناســلى؟ لقــد كــان موجــودا ىف اخلــصية ال ىف الــذكر، إذ الــذكر هــو جمــرد جمر َْــ ى ميــر منــه َّ
ْالبــول واملــىن واْلمــزى والــودى لــيس إال وال حيتــوى شــيئا مــن ذلــك َ ْ فــانظر إىل مــا قــال األســتاذ . َ

ــدقيق . الــدكتور ومــا يقــع فعــال ــه دون تفكــري أو مراجعــة أو ت ــه يكتــب كــل مــا خيطــر ل واضــح أن
ب، خيــرج مــن بــني الــصلب والرتائــ"فيقــول عــن املــىن إنــه ) ٨٨٠ص(والغريــب أنــه يعــود . للعبــارة

وواضــح أنــه نــسى مــا قــال قــبال، وهــذا دليــل علــى أن مــا ". أى مــن العمــود الفقــرى والبيــضتني
بتة   . يكتبه إمنا هو من وحى اللحظة دون أن تكون هناك فكرة متكاملة منضبطة 

والـرأس مكـان الـشعر واحلالقـة ىف شـعائر احلـج : "يقـول سـيادته" الـرأس"وىف الكالم عن 
خل احلجـــيج املـــسجد احلـــرام حملقـــى الـــرؤوس عنـــوا علـــى نظافـــة كعالمـــة علـــى الطاعـــة، إذ يـــد

ت الــشرقية القدميةكالبوذيــة الــىت حتلــق الــرأس كليــة وقــد تكــون . اجلــسد، ورمبــا بقــا مــن الــد
إطالة شعور اهليبيز ورفض الذهاب للحالق رد فعـل علـى ذلـك بعـد أن أصـبح تـصفيف الـشعر 

ويلفـت النظـر قـول ). ٣٩ -٣٨ص" (حلياة املصطنعةوالتفنن فيه من عالمات الطبقة الراقية وا
ن الــشعر ىف غــري احلــج . األســتاذ الــدكتور إن الــرأس مكــان الــشعر ىف احلــج وهــو كــالم يــوحى 
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فاملشكلة هنا هى مشكلة ركاكة التعبـري مـضافا إليهـا أن الـشعر ىف احلـج أو . ليس مكانه الرأس
فالرجـال هلـم شـعر علـى خـدودهم وحتـت : ىف غريه ال يوجد ىف الرأس فقـط بـل ىف أمـاكن أخـرى

م وصــدورهم وحــول أعــضائهم التناســلية وحتــت  م وعلــى أذرعهــم وســيقا أنــوفهم وعلــى أذقــا
طهـــن، وحـــول أعـــضائهن التناســـلية. اإلبطـــني كـــذلك فـــالتحليق لـــيس . وللنـــساء شـــعر حتـــت آ

مث إنه . ذ الدكتورفريضة الزمة ىف احلج والعمرة بل جيوز التقصري، وهو ما أغفله أو نسيه األستا
أغفــل أيــضا أن احلــاج الــذى يعــاىن مــن املــرض أو األذى ىف الــرأس يعفــى مــن التحليــق والتقــصري 

رغــم إثبــات " البقــرة" مــن ســورة ١٩٦مــع فديــة مــن صــيام أو صــدقة أو نــسك كمــا تقــول اآليــة 
  . ٦األستاذ الدكتور هلا ىف اهلامش رقم 

ىف احلــج ) أو التقــصري(ربط بــني التحليــق مــا معــىن هــذا الــ: وهنــا نتــساءل ومعنــا كــل احلــق
ت الـشرقية القدميـة؟  مـا بقـا مـن البوذيـة وغريهـا مـن الـد وحلق البوذيني رؤوسـهم والـزعم 
ـــسالم؟ أم إن املـــراد هـــو إشـــاعة البلبلـــة والتـــشكيك علـــى أســـلوب املستـــشرقني  أهـــو كـــالم وال

ن سابقة، ن وثنيـة؟ وإال فمـىت كـان واملبشرين ىف عزوهم كل شىء ىف اإلسالم إىل أد  ومنهـا أد
لبوذيـة؟ كـذلك مـا معـىن ذكـر اهليبيـز هنـا؟ املفهـوم مـن كـالم سـيادته عـن اهليبيـز  لإلسالم صـلة 

ــم حــني أطــالوا شــعورهم إمنــا قــاموا بــرد فعــل علــى حالقــة الــرأس ىف اإلســالم والبوذيــة وغريهــا . أ
 بــشعرية التحليــق أو التقــصري أو ىف تــرى هــل كــان اهليبيــز يعيــشون ىف مكــة عنــد قيــام املــسلمني

بالد اهلند مثال وقت حالقة البوذيني التامة لرؤوسـهم كمـا يقـول األسـتاذ الـدكتور حـىت يقـال إن 
إمنــا هــى ذرابــة لــسان . ال طبعــا: إطــالتهم شــعر رؤوســهم هــو رد فعــل علــى هــذا وذاك؟ اجلــواب

  .ليس إال
رأس ووضـع اجلبـني علـى األرض رمـز طأطـأة الـ"ومما قاله سيادته أيضا ىف هذا السياق أن 

أى (فلمـــا أســـلما ): "٣ه/ ٣٩ص(مـــشريا إىل قولـــه تعـــاىل الـــذى أورده ىف اهلـــامش " اخلـــضوع
ه للجبــني ) إبــراهيم وإمساعيــل َّــوتـل َأى تــل إبــراهيم إمساعيــل للجبــني اســتعدادا لذحبــه كمــا رأى ىف (َ ُ

ــا يــوم حيمــى عل"، و)منامــه ظنــا منــه أن هــذا أمــر إهلــى واجــب التنفيــذ ر جهــنم فتكــوى  يهــا ىف 
وهــذا كــالم ال شــىء فيــه، إال أنــه ال مكــان هنــا لآليــة األخــرية الــىت مل يكتــف ســيادته ". جبــاههم

ـــا بـــل حـــذف منهـــا بقيتهـــا، وال نعـــرف احلكمـــة ىف هـــذا احلـــذف، وبقيتهـــا هـــى  الستـــشهاد 
ا جباههم"( م وظهورهم) فتكوى  ن ، مث مرة أخرى مل يكتف بذلك، بل أت"وجنو لقـول  بعـه 
األرض ليــست فقــط مكــا للنبــات األخــضر للطعــام، بــل هــى أيــضا مكــان للــصراع الــسياسى "
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، وهو كالم ال موضع له هنا بتة، إذ ال يوجـد نـص قـرآىن يتـصل بـه، فـضال عـن ركاكتـه "لإلقامة
  . وكأن كاتبه أجنىب
ـــه . ويعـــرف د ن ـــج عـــن نقـــص الطعـــام"حـــسن حنفـــى اجلـــوع  ت ـــدىن، وهـــو   إحـــساس ب

لطعــام، أمــا ). ٦٤ص" (والــشراب وىف هــذه اجلملــة القــصرية أكثــر مــن خطــإ، فــاجلوع يــرتبط 
لعطــش ومــع ذلــك خيلــط األســتاذ الــدكتور بــني األمــرين كمــا لــو كــا شــيئا . الــشراب فمــرتبط 

جلــوع ويقبــل علــى األكــل إلســكات صــرخات . واحــدا هــو اجلــوع كمــا أن اإلنــسان قــد يــشعر 
لطعـام، فقـد أكـل قبـل قليـل ومل يهـضم مـا أكلـه بعـد، لكنـه بطنه على حني تكـون بطنـه  ممتلئـة 

جلوع وكثـري مـن النـاس ينتمـون إىل . أى أن جوعـه هنـا نفـسى ال بـدىن. رغم هذا ال يزال يشعر 
مـا: "هذا النوع، ويسمى الواحد منهم لـسكرى ". أكوال وشـرها ومبطـا و كـذلك فاملـصابون 

جلــوع ر م ليــست فارغــة كمــا يظنــون ويــشعرونيــشعرون أكثــر مــن ســواهم  وهنــا . غــم أن بطــو
ال يـستغرق كـل اجلـوعى بـل " إحـساس بـدىن"نـه " اجلـوع"حـسن حنفـى . يتبني لنا أن تعريـف د

م فارغـة، لكـنهم ال . صنفا واحدا منهم فقط كلـوا، وبطـو وعلى الناحية األخرى هنـاك مـن مل 
جلوع كما هـو احلـال مـثال ىف حـاالت احلـ زن أو الفـرح الـشديد أو االسـتغراق التـام ىف يشعرون 

جلـوع خلـوف ونقـصا ىف "ولـيس اجلـوع دائمـا . العمل مما يلهى صـاحبه عـن الـوعى  بـالء يقـرتن 
كمـا جـاء ىف " األموال والعرى، أى عدم الشجاعة على تنمية املوارد ونقـصان أمـوال االسـتثمار

صــياما أو تــدريبا روحيــا أو ) ويعطــش أيــضا(كــالم األســتاذ الــدكتور، بــل كثــريا مــا جيــوع اإلنــسان 
  .رغبة ىف الرشاقة أو إضرا عن الطعام أو نزوال على نصيحة الطبيب لسبب أو آلخر

مــرض : وللمــرض معنيــان: "قــائال" املــرض"حنفــى تعريــف . وىف نفــس الــصفحة يتنــاول د
األول يعـرب . ساجلسد الذى يعتىن به أطباء األبدان، ومرض القلوب الذى يعتىن به أطبـاء النفـو

ـــ ــه ب ـــ"املــريض"عن ــاىن ب " املــرض"تــرى هــل فهــم أحــد شــيئا؟ كيــف يعــرب عــن "...". املــرض"، والث
مــريض "ملــرض؟ مث ميــضى األســتاذ الــدكتور فيقــول إن " املــرض"ملــريض؟ مث كيــف يعــرب عــن 

 وأول ".ًالبدن قد يكون أعرجا أى مصا بعاهـة بدنيـة متنعـه مـن احلركـة أو أداء الـشعائر الدينيـة
ا "ًأعرجــا: "شــىء ننبــه إليــه هــو أن األســتاذ الــدكتور ينــون املمنــوع مــن التنــوين فيقــول ، وصــوا

ـا ال تنـون والـىت ال حتتـاج إىل " َأعرج" بفتحة واحدة، وهـذه مـن الكلمـات الـىت يعـرف اجلميـع أ
 واملفـــروض أن ســـيادته تعلـــم النحـــو والـــصرف مـــرارا ىف املدرســـة ىف مراحلهـــا. تعمـــق ىف النحـــو

ومـن ال يعقـل : "وقد تكرر وقوعه ىف نفس اخلطإ ىف قوله. ومع ذلك فهذه هى النتيجة. الثالث
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َأصــم أبكــم أعمــى"، وتــصويبها )١٣ص" (ًيكــون أصــما أبكمــا أعمــى َ بــدون تنــوين كمــا شــرحنا " َّ
  .آنفا

ــة "األعــرج"مث ننتقــل اآلن إىل النظــر ىف تعريــف  ، فهــل األعــرج يكــون مــصا بعاهــة بدني
ــا مــن بــدن اإلنــسانهكــذا د( متنعــه مــن احلركــة؟ تــرى مــىت كــان العــرج مانعــا ) ون حتديــد مكا

لصاحبه مـن احلركـة؟ إنـه يتحـرك وميـشى ويقـوم ويقعـد وينـام ويـدخل احلمـام ويـذهب إىل عملـه، 
ة، لكن عاهته ال متنعه من احلركـة مث مـىت كـان العـرج مانعـا للمـصاب . وإن كان بشىء من املعا

ديــة الــشع ائر الدينيــة؟ هــل العــرج مينــع صــاحبه مــن الــصيام؟ هــل مينعــه مــن الزكــاة؟ هــل بــه مــن 
مينعه من احلج؟ ولنفـرتض أنـه خيـشى اإلرهـاق ىف الطـواف ومـا إىل ذلـك أفـال يـستطيع أن يـؤدى 
هذه الشعرية حمموال على األعناق؟ كذلك هل مينع العرج صاحبه مـن الـصالة؟ إنـه يـستطيع أن 

مـا فبمكنتـه . ئما حسب حالتهيصلى جالسا أو قائما أو  بل إنه حـىت لـو كـان مـشلوال شـلال 
هــو " العــرج"إذن فتعريــف األســتاذ الــدكتور لـــ. الــصالة جبفونــه أو حــىت بفكــره كمــا نعــرف مجيعــا

أيــضا تعريــف خــاطئ متامــا ومرتبــك ومربــك، وال يــصلح ىف الكتابــة العلميــة وال حــىت ىف الكتابــة 
 . غري العلمية

" املكــان"ّ مــع األســتاذ الــدكتور، فنجــده ىف الــصفحة التاليــة يعــرف مث ننتقــل نقلــة أخــرى
أى أن املكان هـو ". احلسى هو املكان. حسى وجمازى: املكان، وله معنيان: "على النحو التاىل

ملـاء ومثـل ذلـك ! (و لـه مـن تعريـف منطقـى جـامع مـانع. املكان، كمن يفسر املاء بعد اجلهد 
وإذا كان احلالف يعلم أنه كـاذب فهـو دليـل . م  للتصديقَِاحللف هو القس: "٣٣٦قوله ص

ــازى !). و لــه مــن كــالم عبقــرى". علــى الكــذب أكثــر منــه برهــا علــى الــصدق أمــا املكــان ا
مل هذا التعريـف العجيـب الـذى مل يقـل بـه ". هو عدم العناية واإلمهال"فتعريفه عنده  فانظر و

 !أحد من األولني وال من اآلخرين
بـن سـودون، الـذى اشـتهر مبثـل وا نه املكـان يـذكر  ألستاذ الدكتور ىف تعريفه للمكان 

  :تلك التعريفات املضحكة، ومنها قوله
ِكأننــــــــــا، واملــــــــــاء مــــــــــن حولنــــــــــا، َ ِ ُ ّ  

ـــــــــاء    ـــــــــوس حـــــــــوهلم م ـــــــــوم جل ُق َ ٌُ ٌ َ  

    
َّاألرض أرض، والسم ٌ   ُاءــــــــُاء مســــــُ

ُواملــــــــاء مــــــــاء، واهلــــــــواء هــــــــواء    ُ َُ ٌ  

    
  :ولهوق

   ُلـــــيخنل ـــــــــٌر، والنخيـــــحر حبــــالب

  ُويلـــزراف طـــٌل، والـــل فيــوالفي     
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  هاــــاء خالفـــــ، والسمٌواألرض أرض

  ُولـــــا بني بني جيــــري فيمـــــوالط   

    
ــه " التخافــت"ّوىف الــصفحة الثالثــة عــشرة بعــد املــائتني يعــرف ســيادته   ــ"ن صوت هــو ال

. املنخفض إىل درجة التمتمة، وعدم مساعه كمـا حيـدث ىف حلظـات التـآمر، وهـو عكـس الـصراخ
مر ضد املساكني واملظلومني وقد ورد اللفظ ثـالث مـرات ىف صـيغ فعليـة ممـا يـدل علـى . وهو 

وهذا تعريف حيتاج إىل إعـادة ). ٢١٣" (والصالة بني ارتفاع الصوت والتخافت. أنه فعل ذاتى
ديـة الـصوتنظر، فال . تخافت ليس صو كما يقول األستاذ الدكتور بل هـو طريقـة مـن طـرق 

َِّفالن يـعلى صوته: "وحنن لو قلنا مثال ؟ طبعـا ال، إذ التعليـة شـىء، " التعلية"فهل نسمى " ُ صو
ملثــــل إذا قلنــــا. والــــصوت شــــىء آخــــر اخلفــــص "فــــال يــــصح أن نقــــول إن " خفــــص صــــوته: "و

، فننقـل اخلفـوت "ضـوء خافـت: "اضحا أقول إننا كثـريا مـا نقـولولكى يكون كالمى و". صوت
وميكننـــا أيـــضا أن . ، أى ضـــعيف هزيـــل"فـــالن خافـــت: "ومثلـــه قولنـــا. مـــن الـــصوت إىل الـــضوء

َخفــت الرجــل:"نقــول َ َخفــت "، أى صــارت واهنــة، و"خفتــت دقــات قلبــه"، أى مــات فجــأة، و"َ َ َ
َخفـت الـزرع"حني ال يكـون فيـه مـاء، و" السحاب َ " خافتـت اإلبـل املـضغ"ما ال يطـول، وعنـد" َ

ُالتخافـــت"إذا اجـــرتت، و ُ ف الـــضعف والـــسكون" َّ ُّهـــو تكل ْ َّ ُّـــ َ كـــذلك نـــسى ســـيادته أن يتعـــرض . َ
رمون فيما بينهم عند اخـتالفهم حـول املـدة الـىت قـضوها  للتخافت يوم القيامة حني يتخافت ا

ـم ال املتـآمرين علـى. ىف الربزخ .  أمثـاهلم مـن البـشر كمـا هـو واضـحوهو ختافت املـرتعبني مـن ر
أما أن التخافت ىف القرآن فعل ذاتى ألنه ورد بصيغ فعلية فأرجو أن يـشرح ىل أحـد معـىن هـذا 

 .الكالم
، مث يقـول بعـد سـطرين إنـه ورد ىف "يعـىن الطاعـة"يقـول إنـه " َْاخلبت"وىف تعريف سيادته لـ

 ىف السماوات واألرض وىف القلـوب ، وهو املخفى"خبأ"من " اخلبء"بصيغة امسية هى "القرآن 
، بـل مهـا لفظـان خمتلفـان "خـبء"و" خبت"وطبعا ال عالقة بني ). ٣٣٧ص" (والذى يعلمه هللا

لكن األمـور عنـد األسـتاذ الـدكتور ينقـصها التـدقيق والتحقيـق، وكـل . لكل منهما طريقه اخلاص
ــذه الط ريقــة مــن هــم التقليــب مــا خيطــر علــى ســن قلمــه فإنــه يــرتك القلــم يكتبــه، مرحيــا نفــسه 

  . والبحث
لزمان يقسمها األسـتاذ الـدكتور إىل مخـسة أنـواع الزمـان : "وىف تصنيف األلفاظ اخلاصة 

لــدنيا واآلخــرة واحليــاة واملــوت لليــل . الوجــودى املــرتبط  والزمــان الطبيعــى أو الكــوىن املــرتبط 
ن املتخيـل، وهـو مـا يتعلـق والزمـا. والنهار والفجـر والـضحى والظهـر والعـصر واملغـرب والعـشاء
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والزمـان . لزمان ما بعد املوت حني خييل اإلنسان عودة احلياة إليه وقيام الساعة ويوم احلساب
النفسى الذى مييز من اخللود واألبد والدهر والقرن والسنة حىت اليوم والـساعة واألمـس واليـوم 

لزمـان الـذى يتجلـى ىف حـروف الزمـان مثـ. واآلن والغد َل القبل والبـعد واْلمـع والـذى والوعى  َ ْـ َ ْـ َ
 ). ٢٢١ص" (يضم مجيع أنواع الزمان األخرى

ـــة، وبعـــضها خـــاطئ ـــدأ أوال فـــأجلى اخلطـــأ . وهـــذه التقـــسيمات غـــري دقيقـــة ومتداخل وأب
. حــروف زمــان" قبــل وبعــد ومــع"النحــوى األبلــق الــذى وقــع فيــه األســتاذ الــدكتور حــني مســى 

والكلمــات الــىت أوردهــا ســيادته هــى . ه حــروف الزمــانفــالواقع أنــه ال يوجــد ىف لغتنــا شــىء امســ
عتبارهــا " مــع"أن ) ٣١٥ص(وقــد كــرر . ظــروف ال حــروف حــرف، وبعــد قليــل يتحــدث عنهــا 

تـى بعـده، فعـال كانـت أو . مضافا ومعروف أن احلرف ال يضاف بـل يـدخل علـى الكلمـة الـىت 
ــه رغــم قــول. امســا ــة ل إن هللا مــع : " القــرآن الكــرميوىف ذلــك املوضــع يقــول أيــضا إن هللا ال معي

الــصابرين، ومــع املتقــني، ومــع الــذين أنفقــوا مل يــسرفوا ومل يقــرتوا، ومــع الــذين اتقــوا والــذين هــم 
حمسنون، ومع احملسنني، ومع االثىن عشر نقيبا من قوم موسى ما دامـوا يقيمـون الـصالة ويؤتـون 

م ويقرضون هللا قرض ا حـسنا، ومـع املالئكـة ىف بـدر حـني ّالزكاة ويؤمنون برسله سبحانه ويعزرو
مــا فرعـون إىل إطـالق ســراح  لقتـال ىف صــف املـؤمنني، ومـع موســى وهـارون عنـد دعو كلفهـم 

ْبـىن إســرائيل، ومــع النــىب والـصديق ىف الغــار، ومــع أى عــدد مـن البــشر يتنــاجون ويقــول موســى . َ
ن فرعــون الــذى كــان يطــاردهم  جبنــوده لــن يــستطيع لقومــه يطمئــنهم قبــل انــشقاق البحــر هلــم 

ن  ٣١٦والغريب أن سيادته ىف ص). ٨٢/ الشعراء" (إن معى رىب سيهدين: "إداركهم  يقر 
ــا مــن يوحــد هللا وبعــد ذلــك بــثالث صــفحات يتحــدث ســيادته عــن املعيــة . معيــة ســوف حيظــى 

  . فانظر وتعجب"... العهد مع هللا" يتكلم عن ٥٢٧وىف الصفحة . اإلهلية مع املتقني
َّفلله سبحانه معية، وإن كان عز وجل يرفض أن يشرك أحـد مـن عبـاده أى إلـه معـه إذن 

كما جاء ىف القرآن مرارا، إال أن هذا ال ينفى املعية عنه جل وعال بل كل ما يدل عليـه هـو أنـه 
إن األب قـد يكـون لـه : ولتقريـب هـذا املعـىن نقـول. سبحانه وتعاىل واحد أحد وليس له شريك

لعــيش فيــه ومــن مث يــستطيعون الــدخول واخلــروج منــه ىف أى وقــت بيــت ميلكــه ويــسمح  ألبنائــه 
ــه البيــت  ــه رغــم هــذا يــرفض أن يــدخل أى مــن أبنائ حــسبما تقتــضى مــصاحلهم وظــروفهم، مث إن

ئعـة هـوى أو صـاحب ردىء اخللـق والـسلوك فهـل نقـول عندئـذ إن األب ال . ٍبزجاجة مخـر أو 
نـه ميلـك البيـت، ولكنـه ىف ذات ميلك بيتا؟ طبعا ال ميكن قول ذلك، بل  يظل صحيحا القول 
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ئعــة هــوى أو صــاحب فاســد اخللــق والــسلوك فكمــا نــرى . الوقــت يــرفض أن تدخلــه مخــر أو 
  . فاألستاذ الدكتور ال يراجع نفسه بل يهضب مبا يفد على خاطره كيفما جاء

إخل بل هو ... مث إن الزمان النفسى ليس هو الذى مييز من اخللود واألبد والدهر والقرن
فــإذا كــان مــستعجال فإنــه حيــس مبــرور الــزمن : الزمــان كمــا حيــسه الــشخص طبقــا حلالتــه النفــسية

مث إن الزمـان املتخيـل ال . بطيئا مرهقا، وإذا كان يتوقع مصيبة كان مر الزمن عليه سريعا كالربق
ىف املاضـى ينحصر ىف ختيل اإلنسان لنفـسه بعـد البعـث، وإال فـنحن ال نكـف عـن ختيـل أنفـسنا 

ومن ذلك مثال ما جاء ىف روايـة . أو املستقبل هنا على األرض ىف أوضاع خمتلفة ال تكاد حتصى
للعامل واألديب الربيطاىن هربرت جورج ولز، تلك اآللة املتخيلة الـىت صـنعها بعـض " آلة الزمان"

قـــد ختيـــل و. املخرتعـــني لتجـــوب الزمـــان فتعـــود للماضـــى البعيـــد أو تقفـــز إىل املـــستقبل القاصـــى
ملـستقبل  لته، وغلب عليه التـشاؤم فيمـا يتعلـق  املؤلف األوضاع ىف كل زمن زاره بطل الرواية 

ولــدينا أيــضا . البعيــد حيــث يتوقــع أن تــشهد البــشرية كــوارث وبــال اجتماعيــة وبيولوجيــة مرعبــة
فـسى، الزمـان الزمان الطبيعى أو الكوىن، وهو ال يتميز ىف كالم األسـتاذ الـدكتور عـن الزمـان الن

ويبقـى الزمـان الوجـودى، وهـو غـري مفهـوم ألن . َّالنفسى حسبما عرفه هـو ال حـسبما عرفتـه أ
ويبدو ىل أن هذا التقسيم هو مـن بنيـات أفكـار أسـتاذى . الكالم فيه كالم عام ينقصه التحديد

 ورغـم هـذا كلـه فقـد ذكـر األسـتاذ. الدكتور، وإال جلاء أفضل من ذلـك وأدق وأوضـح وأصـوب
ايـة للـزمن"الدكتور ىف موضع آخر من الكتاب أن  والـسؤال ). ٢٧٤ص" (املـوت يعـىن وضـع 

ايـة للـزمن، والـزمن األخـروى : هو ؟ فكيـف يـضع املـوت  أمل يقـل سـيادته إن هنـاك زمنـا أخـرو
تى بعد املوت؟    إمنا 
ـــف  ـــود"وىف تعري ـــه " ال ـــدكتور إن ـــ"يقـــول األســـتاذ ال ات يعـــىن التمـــىن والرجـــاء، وهـــى أمني

، واألول يصعب أو يستحيل حتقيقه، أما "الرجاء"و" التمىن"، خالطا بني )٣٢٧ص" (مستحيلة
أمنيـــات "الثـــاىن فيـــسهل، لكـــن ســـيادته وضـــع التمـــىن والرجـــاء معـــا ىف كفـــة واحـــدة، وجعلهمـــا 

وىف تعريــف . وهــو مظهــر آخــر مــن مظــاهر عــدم االنــضباط التعبــريى عنــد ســيادته". مــستحيلة
وال أدرى كيــف يكــون معــىن مــن املعــاىن ). ٣٢٩ص(معــىن بــديهى " أعطــى"يقــول إن " العطــاء"

أال ميكـن أن يكـون هنـاك إنـسان ال يعـرف لتلـك الكلمـة هـذا . بديهيا، ومعىن آخـر غـري بـديهى
ومـتعلم العربيـة . فالطفل ىف بداية تعلمه الكالم ال يعـرف هلـذه الكلمـة معـىن. املعىن؟ ممكن جدا
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فــإذا كــان الــشخص قــد . فلــيس ىف األمــر بداهــة بــل تعلــم. كــذاوه... املبتــدئ ال يعرفهــا أيــضا
  . تعلم هذه الكلمة فإنه سيعرف معناها، أما إذا مل يكن قد تعلمها فلن يعرف

جنــده يعــرف كــال منهــا علــى حنــو أو " الفــزع والرعــب والقــشعريرة والرهبــة"ولــدن تعريــف 
خلـوف مـع االرتعـاش عـب، والرعـب هـو اخلـوف فـالفزع هـو اخلـوف املفـاجئ أو الر: على آخر 

الــــشديد لدرجــــة االرتعــــاش، والقــــشعريرة هــــى اخلــــوف الــــشديد إىل درجــــة الرعــــب واالرتعــــاش 
فـإذا كـان األمـر كـذلك ). ٣٦٧ -٦٥ص(والرجفة، والرهبة هى اخلوف الشديد مـع االرتعـاش 

وكانــت كــل تلــك األلفــاظ هلــا نفــس الداللــة فلمــاذا نعــىن أنفــسنا بتــصنيفها وتعريفهــا؟ لقــد كــان 
ـا كلهـا مرتادفـات وتعـىن كـذاي وينتهـى األمـر عنـد . كفى ىف هـذه احلالـة أن نوردهـا معـا ونقـول إ

لكــل كلمــة مــن تلــك الكلمــات مبــا فيهــا " هــو"وقــد الحظــت أنــه يــستعمل الــضمري . هــذا احلــد
  ...". الرهبة هو"، ..."القشعريرة هو: "الكلمات الثالث املؤنثة، فيقول

يصيب اإلنسان دون توقع مثل حوادث الطريق واجلـروح "يقول إنه " الضرر"وىف تعريف 
وجلـــب املنفعـــة ودفـــع الـــضرر مقيـــاس اإلميـــان . الباطنيـــة، وقـــد نـــشأ علـــم اجلـــراح هلـــذا الـــسبب

ولكـــن مـــن قـــال  تـــرى إن ). ٣٧٣" (والـــصرب مينـــع الـــضرر وجيلـــب املنفعـــة مثـــل هللا... إللـــه
م علــى املباغتــة، إذ هــو غــري متوقــع، الــضرر يــصيب اإلنــسان دون توقــع؟ مث إذا كــان الــضرر يقــو

ن جلــب املنفعــة  ؟ مث مــن قــال  فكيــف يدفعــه اإلنــسان، والــدفع عنــده يعــد مقياســا لإلميــان 
؟ إذن فالبـشر مجيعـا مؤمنـون  إميـا عظيمـا ألن البـشر  ودفع الـضرر مهـا مقيـاس اإلميـان 

وهـذا طبعـا ال منطـق فيـه وال . سهممجيعا يعملون جهدهم على جلب املنفعة ودفـع الـضرر ألنفـ
ملثــل كيــف يكــون الــصرب مانعــا للــضرر وجالبــا للمنفعــة؟ لــو قــال األســتاذ الــدكتور إن . عقــل و

حلــزن والــسخط ومــساعدة الــشخص علــى  الــصرب مــع اإلميــان مــثال مــن شــأنه ختفيــف الــشعور 
و كـالم ال حمـل لـه على أن تشبيه الـصرب  هـ. التحمل وعدم اإلحباط لضربنا له تعظيم سالم

  . إمنا هو جمرد حشو متأل به الصفحات. من اإلعراب
الــسلوى حرفيــا هــو الفــداء وتطييــب : "ىف القــرآن يقــول ســيادته" الــسلوى"وىف تعريفــه لـــ

ــــة ــــسماء. اخلــــاطر واملــــشاركة الوجداني ــــزل مــــن ال ملــــن والطعــــام املن ــــة  ســــتمرار مقرون " ّوهــــى 
ـــا هـــى التـــسل). ٣٩١ص( ـــه يظـــن أ ية مـــع أن الـــسلوى هـــى الـــشعور الـــذى حيـــسه وواضـــح أن

الــشخص حــني يــسليه اآلخــرون مــثال، أمــا التــسلية فهــى مــا يقــوم بــه اآلخــرون مــن أجــل ختفيــف 
ذه الدقائق التافهة. هذه األحزان عنه هـذه واحـدة، أمـا الثانيـة . لكن األستاذ الدكتور ال يعىن 
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َا، وهى طـائر الـسماىن أو قريـب منـهفتكمن ىف أنه ال يعرف أن السلوى هنا هلا معىن آخر متام َ ُّ .
فهى ليست شعورا بل طعاما كان هللا سبحانه يرسله على بىن إسرائيل ىف برية سيناء ومعـه املـن، 

لكــن األســتاذ . هكــذا قــال املفــسرون، وهكــذا جــاء ىف العهــد القــدمي. وهــو شــىء يــشبه العــسل
املعجــم "كتــاب املقــدس، بــل اكتفــى بـــالــدكتور ال قــرأ مــا كتبــه املفــسرون وال رجــع إىل مــا قالــه ال

ألخطــاء العجيبــة". املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكــرمي ــه  ــا امــتأل كتاب  ٨٩٣وأمــا ىف ص. ومــن هن
إلضـــافة إىل املـــاء تنـــزل : "فيقـــول وهـــو بـــصدد احلـــديث عمـــا ينـــزل مـــن الـــسماء إىل األرض و

والتنزيــل للمــن والــسلوى . األشــياء احملــددة كــاملن والــسلوى واألنعــام واخلــزائن أو العامــة كــالرزق
شـجار العـراق. كما كان احلال عند بىن إسرائيل فمـا هـى الثمـرة الـىت تنبـت ". وهو مثـرة تنبـت 

شجار العراق؟ لقـد كـان الكـالم عـن املـن والـسلوى، فهـل مهـا معـا الثمـرة املقـصودة؟ لكنهمـا 
ن: "ومل يقــل" وهــى مثــرة: "شــيئان اثنــان ال واحــد، فكيــف يقــول ؟ أم هــل هــو يقــصد "ومهــا مثــر

ـا أقـرب مـذكور للـضمري" السلوى" ؟ لكـن هـل الـسلوى مثـرة تنبتهـا "هـى: "فقـط علـى اعتبـار أ
ا طائر أم هل هى املن؟ لكن هل يصح أن يعود الضمري بغتـة علـى أبعـد مـذكور؟ . األشجار؟ إ

شـجار العـراق طـالق؟ إن معـىن ذلـك أن: مث ما معىن أن شـيئا مـا هـو مثـرة تنبـت   هـذه هكـذا 
الثمــرة، أ كانــت، تنبــت ىف كــل أشــجار العــراق؟ فأيــة مثــرة هــذه؟ مث لــو أننــا اســتبعد الــسلوى 
ـا طـائر، وركـز علـى املـن رغـم أن اللغـة ال تـسمح بـذلك كمـا وضـحنا فهـل املـن مثـرة  عتبار أ

  تنبت ىف األشجار؟  
ْاختـلفـت ": "البقـرة" مـن سـورة ٥٧عند تناوله لآلية رقم " املن"يقول ابن كثري ىف تفسري  ََ َ ْ

ِعبارات اْلمفسرين ىف َ ِ ِّ َ ُ ُ َ َ ِّاْلمن ِ َما هو؟ فـقال: َ َ َ َ ُ َِبن أىبى َِعل َ ُ ٍطلحة عـن ابن عباس ْ ََّـ َِ ْـِ َ َ ُّكـان اْلمـن: َْ َ َ ُيـنزل  َ ِ ْـ َ
ه ِعليهم على األشجار، فـيـغدون إلي ْـ َِْ َ ُ ْـ َ ََ ِ ْ َ ْ َ ََ َْ َفـيـأكلون منـه مـا شـاؤوا ِ ُ ُ ْ َ وقـال.ََ َ ٌجماهـد َ ِ ٌَن صـمغةَاْلمـ: َُ ْ َ َوقـال . ُّ َ َ

ُعكرمــة َِ ْ ل الطل، شــبه الــرب اْلغلــيظ: ِ ِاْلمــن شــيء أنـزلــه ا علــيهم مث َِ ِْــ ُّ ُ ُْ ِْ ِّ ـ ـَّ َ ِ ْ ِ َ َ َُّ ََ َْ ٌ ْ َ ُّ ِّ وقــال الــسد.َ ُّ َ َ ُقــالوا:ىَ َ : َ
َموســى، كيف لنــا مبــا هــا هنــا؟ أين الطعــام؟ فــأنـزل َ َْ َ ُ ََّ َ َْــ َ َُ َ َِ َ َ ْــ َ َ َا علــيهم اْلمــن، فكــ ُ َ َّ َ ُ ِ ْ َ َ َان يــسقط علــى شــجر َُّ َ َ َُ ُ ْ َ َ

ِالزجنبيل َِْ ُ وقال قـتـادة.َّ َ ََ ََ ِكـان اْلمـن يـنزل علـيهم ىف: َ ْ ِ ْ َ َ ُ ِ ْـ َ ُّ َ َ ْحملتهم َ ِ َِسـقوط الـثـلج أشـد بـياضـا مـن اللنب،  َََّـِ َّـ َ ِ ً ََ َّ َ َ ِ ْ َّ َ ُ ُ
َوأحلى من ِ َ ْ ِاْلعسل ََ َ ِيسقط عليهم من طلوع اْلفجر إىل طلوع الشمس. َ ْ ََّ ِ ُُِ َ ُُ َ ُِ ِ ْ َْ ْ ِ ْ ِ َ ُ َخـذ الرجـل مـنـهم قـدر . ْ ْْ َ ُ ْ ِ ُ ُ َّ ُ ُ َْ

ُما يكفيه يـومه َ َ َ َْ ِ ِ َذلك، فإذا تـعدى ذلك فسد ومل يـبق حىت إذا كان يـوم سادسه ليــوم مجعتـه أخـذ  ْ َ َ ََ ِ ِ َِِ ُ ْ َُُ ِ ْ َِْ ِ ِِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ َِّ َ ْ َ َ َ َ َ ََّ َ
ه كـان يــوم عيـد ٍما يكفيه ليـوم سادسـه ويــوم سـابعه ألن ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ُ ََّـ ِِ َ َِ ِ

َ ِ َِ ُ ال يـشخص فيـه ألمر معيـشته وال يطلبـه ْ ُُْ َ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ْـ َ ُ َ ْ
ِلشيء، وهذا كله ىف ُ ُّ ُ َ َ َ ٍ ْ َ َِِّّاْلبـرية ِ ُ وقال الربيع.َ َِّ َ َ ٍبن أنـس َ ََ ُ ِاْلمـن شـراب كـان يـنزل علـيهم مثل اْلعـسل، : ْ َ َ َ ْـ ِ ْ ِ ْ َ َ ُ ِ ْـ َ َ َ ٌ َ َ ُّ َ
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ْلماء مث يشربونه ُفـيمزجونه  َُ َُ َ ُ َْ ْ َُّ ِ َ ِ ْـ وقال وه.ََ َ ََ ه، وسـئل عـن اْلمـن، فـقـالَ َب بن منـب َ َ ِ ِّ َ ََ ََ ِ ُ ٍ ِّـ ُ ُ ْـ ز الرقـاق مثل : ُ َخبـ ْـ ِ ِ َ ُّ ُ ْـ ُ
ُالــذرة أو مثل النقــ ْــ ِ ْ َ َِ ٍوقــال أبــو جعفــر بن جريــر.ىُّ ِ َِ َ ُُ ْــ َ ْ َ َ َ َِحــدثىن: َ َّ ن إسحاق، َ َأمحد ب َ ْــ ِ ُ ْــ ُ ــ َْ َحــدثـنا أبــو أمحد،  َ ــ َْ َ َُ َََ َّ

ْحدثـنا إسرائيل عن جابر عن َْ َ ٍَ ِ َ َُ ِ َ ْ ِ َ ٍعامر،  َّ ِ ِْوهو الشعىبَ َُّ َ َقال، َ َعسلكم هذا جزء من سبعني جـزءا مـن : َ ِ ًِ ْ ُْ َُ ِْ َ ْ ٌ َ َ ْ ُ ُ َ َ
ِّاْلمن ه اْلعـسل.َ ُ وكذا قال عبد الـرمحن بن زيد بن أسلم إن َ َ ُ َِّـ َ َ ْـ َ ِ ْـِ ْـ ِْـ َ ُ َْ َّ ُ َْـ َ َ َ ِ ووقـع ىف.ََ َ َ َ ة بن أىب َ َِشـعر أمي ُِ ْـ َ ََّـ ِ ْ ِالـصلت  ِ ْ َّ

َحيث قال َ ُ ْ َ:  
ْفـــــــــــــــــــــــرأى ا أنـهــــــــــــــــــــــم ُ ََّ ََُّ َ ٍ مبــــــــــــــــــــــضيعَ ِ َِ  

ـــــــــــــــــــذى مـــــــــــــــــــزرع وال مثمـــــــــــــــــــورا    َال ب َُ َْ َ ََ ٍَ ْ ِ ِ
  

    
ت ـــــــــــــــــــسناها عليهمـــــــــــــــــــو غـــــــــــــــــــاد ٍف َ ِ َ ُ ِ َْ َ ََ َ َ  

َوتــــــــــــــرى مـــــــــــــزنـهم خـــــــــــــال وخـــــــــــــورا    ُْ ََ ََ َ ُ َ ْ ُ َ َ  

    
ــــــــــــــــرا طفــــــــــــــــا ومــــــــــــــــاء فـ ًعــــــــــــــــسال  ََ ُ ً َ َ ً ِ ً َ َ  

جــــــــــــــــــــــة مرمــــــــــــــــــــــورا      وحليبــــــــــــــــــــــا ذا 

    
اطف هــو الــسائل، واحلليــب اْلمرمــور ُفالن ُْ ََ َُ َِ ِْ ُ ِ َّ ُ ُ َّــ ِالــصاىف: َ ه َّ ُمن ْــ ُ واْلغــرض.ِ َ َ َأن عبــارات اْلمفــسرين  َ ِ ِّ َ ُ ِ َ َ ِ َّ َ

ِمتـقاربة ىف ٌَ ُِ َ ِّشـرح اْلمـن َ َ ِ ْ لطعـام، ومـنـهم مـن فـسره: َ ُفمـنـهم مـن فـسره  َُ ََّ ََّ َ َْ َْ َْ ُْ ُْ ِْ َ ِ ََّ ِ ِلـشراب ِ َ َّ َُّوالظاهر، وا . ِ َ َُ ِ َّـ
ه ُأعلـم، أن ََّـ َُ َ ْكــل مـا امنت ا بـه علــيهم مـن ْ ِ ْ ِ ْ َ َ ِ ِ َُّ ََّ ْــ َ طعــام وشـراب وغــري ذلـك مما لـيس هلــم فيـه عمــل وال َ ََ َ َ ٌَ َ ِ ِ ْ َُ َ ْ َ ـَّـ ِ َ َِ ِْ ٍ َ َ ٍ ََ

ٌّكد َ." 
" املــن"عنــد اليهــود؟ نقــرأ ىف مــادة " املــن"هــذا مــا قالــه مفــسرو القــرآن، فمــاذا عــن معــىن 

إسـرائيل  أمد به هللا بطريقة معجزة بـىنى املن هو الطعام الذ: "ما يلى" دائرة املعارف الكتابية"بـ
بنـو ى فلمـا رأ". مثـل قـشور دقيـق كاجلليـد علـى األرض"أول ظهوره  وقد بدا ىف. برية سيناء ىف

 ١٤: ١٦خــر " (املــن"ومــن هنــا جــاءت تــسميته بـــ". مــن هــو؟: "إســرائيل قــالوا بعــضهم لــبعض
كرقـاق "، أمـا طعمـه فكـان )٧: ١١عـد " (وكان كبـزر الكزبـرة، ومنظـره كمنظـر املقـل). "١٥و

، فــاحلكم علــى املنظــر أو )٨: ١١عــد " (قطــائف بزيــت"، أو كطعــم )١٣: ١٦خــر " (بعــسل
  .  ولكنه خيتلف من شخص إىل آخر، ومن وقت آلخراً موضوعياًالطعم ليس أمر

تفرزهـــا بعـــض  ولقــد جـــرت حمــاوالت للـــربط بــني هـــذا املــن وبعـــض املــواد الـــصمغية الــىت
عــاش عليــه بنــو ى  الــذ"املــن"ولكــن مــن الواضــح أن . الــشجريات الــصحراوية كالطرفــاء وغريهــا

م ىف ا، إذ كـان نزولـه علـى اً مل يكـن أمـراًالربية على مدى أربعني عام إسرائيل طوال مسري ـ طبيعي
 كـل صـباح ليأخـذ كـل واحـد فـيهم كفايتـه ليومـه، فمـا أبقـاه الـبعض للـصباح اًإسرائيل منتظم بىن

ينـزل ) يـوم اجلمعـة(لـسبت اليـوم الـسابق ل وكـان ىف). ٢٠: ١٦خـر (تولد فيه دود وأنـنت  التاىل
ومــا كــانوا . يــوم الــسبت بكميــة مــضاعفة ليأخــذ كــل واحــد كفايتــه ليــومني ألنــه مل يكــن ينــزل ىف

ِّويقول املرمن إن الـرب ). ٢٤: ١٦خر " (مل يننت وال صار فيه دود"حيتفظون به إىل يوم السبت 
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ّأمطــر علــيهم منــا لألكــل وبـــر الــسماء أعطــاهم، أكــل اإلنــسان خبــز املال"  ٢٤: ٧٨مــز " (ئكــةُ
 )...٤٠: ١٠٥مز " (وخبز السماء أشبعهم"، )٢٥و

ـذا املــن إىل أن وصــل بنــو إسـرائيل إىل  وظـل هللا ميــد بــىن ت أرحيــا وأكلــوا "إســرائيل  عــر
الغــد  وانقطــع املــن ىف. نفــس ذلــك اليــوم  ىفاً وفريكــًاالغــد بعــد الفــصح فطــري مــن غلــة األرض ىف

ٌّإسرائيل من  بعد لبىنعند أكلهم من غلة األرض، ومل يكن  فأكلوا من حمـصول أرض كنعـان ىف. َ
وبنـاء علـى ... ّوقـد علمهـم املـن االعتمـاد الكامـل علـى هللا). ١٢-١٠: ٥يـش " (تلك السنة

َ واجعل فيه ملء العمر منا وضعه أمام الرب ىفاً واحدًاخذ قسط: "أمر الرب قال موسى هلرون ِ ُ 
خــر " (ُالربيــة حــني أخــرجتكم مــن أرض مــصر ُعمــتكم ىفأطى لكــى يــروا اخلبــز الــذ"، "أجيــالكم

 ومـن كـالم املفـسرين املـسلمني وكـالم رجـال الـدين )".٤: ٩ عـب اًانظر أيض. ٣٤-٣٢: ١٦
لتــاىل فــإن  الكتــابيني يتــضح مبــا ال يــدع جمــاال للــشك أن املــن لــيس مثــرة تنبــت علــى الــشجر، و

إلضافة إىل اضطراب ترك يب اجلملة عنده وما فيها مـن معاظلـة كالم األستاذ الدكتور خاطئ، 
  . ال تستقيم أبدا مهما حاولنا معها

" سـلوى"هـى ىف العربيـة "": سـلوى"ىف مـادة " دائرة املعـارف الكتابيـة"واآلن إىل ما كتبته 
َلسماىن"املعروفة ى كما ىف العربية، وه َ والسلوى طائر صغري مـن رتبـة الـدجاجيات أشـبه مـا ". ُّ

َحلجـل"تكـون  ويبـدو ريــشها . اً وأغـزر ريـشً وأدكـن لـواًوإن كانـت أصـغر مـن احلجـل حجمـ، "َ
ايتــه، وبــه خطــوط صــغرية بيــضاء، وال يزيــد طوهلــا عــن ســبع بوصــات وحلــم . كأنــه مقــصوص ىف 

وهـى طيـور أليفـة حتـب اخلـالء . بيـضة٢٠ إىل ١٢وحتتـضن األنثـى مـا بـني . لذيـذى السلوى طر
ــاجر ىف أوائــل الــشتاء مــن . قــولأعــشاشها جبــوار الطــرق وحــول احل وتبـىن وهــى طيــور مهــاجرة، 

آســــيا إىل احلبــــشة والــــسودان، وتعــــود ىف أوائــــل الربيــــع إىل مواطنهــــا  مواطنهــــا ىف أورو وغــــرىب
  . األصلية مارة مبصر وسيناء وفلسطني

فكـان ىف املـساء أن الـسلوى صـعدت وغطـت "ُوأول مرة تـذكر ىف الكتـاب املقـدس هـى 
 ًومعـىن هـذا أنـه كـان سـر). ١٣: ١٦خـر " ( كان سقيط الندى حـول احمللـةاحمللة، وىف الصباح

م مـصر بنحـو .  حىت إنه غطى احمللة كسحابةاً جدًاكبري وحدث ذلك ىف برية سيناء بعـد مغـادر
أ ىف سـفر العـدد أنـه بعـد أن تـذمر ستة أسابيع، مث حدث مرة أخرى وهم ىف قربوت هتأوة، فنقر

كلـوا حلمـ ًالشعب علـى الـرب واشـتهوا أن  ْ َِخرجـت ريـح مـن قبـل الـرب وسـاقت سـلوى مـن  "اَ
احمللــة، وحنــو  البحــر وألقتهــا علــى احمللــة حنــو مــسرية يــوم مــن هنــا ومــسرية يــوم مــن هنــاك حــواىل
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ــ. ذراعــني فــوق وجــه األرض وم الغــد ومجعــوا فقــام الــشعب كــل ذلــك النهــار وكــل الليــل وكــل ي
ًأهــاج شــرقية ىف الــسماء وســاق : "ونقــرأ ىف ســفر املــزامري). ٣٢-٣٠: ١١عــد ..." (الــسلوي

ًبقوته جنوبية، وأمطر عليهم حلمـ وأسـقطها ىف .  ذوات أجنحـةًا مثـل الـرتاب وكرمـل البحـر طيـوراً
م. مــساكنهم ىلوســط حملــتهم حــوا هــم بــشهو انظــر . ٢٩-٢٦: ٧٨مــز " (فــأكلوا وشــبعوا وأ

  . ، وهى صورة لطيور مهاجرة)٤: ١٥٠مز أيضا 
ى ، وهـو وصـف دقيـق هلـذه الطيـور بعـد أن تقـض"نيمسـ"ىف العربيـة " سـلوى"ومعىن كلمـة 

ــل الربيــع ىف شــهر . الــشتاء ىف اجلنــوب حيــث يتــوفر هلــا الــدفء والغــذاء وكــان الوقــت هــو أوائ
، وهـى رحلـة طويلـة تقطعهـا هـذه الطيـور  ا من أفريقيـة إىل أورو أبريل، والسلوى ىف طريق عود

ضطر، خــشية التعــب والــسقوط ىف كبــري تــى وعنــدما يواجههــا مــسطح مــائ. علــى مراحــل عديــدة
وتتجمــع ىف . البحــر، النتظــار هبــوب ربــح مواتيــة حتملهــا عــرب البحــر ىف االجتــاه الــذى تقــصده

ـبط علـى . وجه السماءى  حىت تغطاًأسراب كبرية جد وما تكاد تـصل إىل اليابـسة جمهـدة حـىت 
ـــا حنـــو "وعبـــارة . األرض أو تطـــري بـــبطء علـــى ارتفـــاع قليـــل فيـــسهل علـــى اإلنـــسان اإلمـــساك 

ــا كانــت أكوامــ قــد تعــىن) ٣١: ١١عــد " (ذراعــني فــوق وجــه األرض رتفــاع اًأ  علــى األرض 
ا كانت تطري على ارتفاع ذراعني فوق سطح األرض، وهو األرجح ويقـدر بعـض . ذراعني، أو أ

وهو عدد، رغم ضخامته، . إسرائيل قد أمسكوا بنحو تسعة ماليني من السلوى العلماء أن بىن
َّم صــدرت ١٩٢٠وىف .  حنــو مليــونني منهــاًال يــستبعد، فقــد كانــت مــصر تــصدر إىل أور ســنو

  ".حنو ثالثة ماليني
ْالــصرع"وىف تعريــف  . أى أنــه انفعــال. هــى نتيجــة ســلبية لفعــل: "يقــول األســتاذ الــدكتور" َّ

م أعجـــاز خنـــل خاويـــة... للفـــظ مـــرة واحـــدةوقـــد ورد ا َويـــرى النـــاس صـــرعى كـــأ ْ ). ٣٩٦ص" (َ
فــرتى : "واإلشــارة ىف الكــالم إىل قولــه جــل شــأنه عــن قــوم عــاد حــني أرســل علــيهم الــريح العقــيم

م أعجاز خنل خاويـة وكمـا يـرى القـارئ فاألسـتاذ الـدكتور يظـن أن قـوم ". القوم فيها صرعى كأ
م الصرع بي م كانوا صرعى، مبعىن عاد قد أصا َنما الصواب هو أ ْ َهلكى"َ ْ أى أن هـذا املعـىن ". َ

والــسبب هــو أنــه ال يقــرأ كتــب التفــسري واملعــاجم . الواضــح متــام الوضــوح قــد غــاب عــن ســيادته
ويكتـب دون تـردد أو مراجعـة أو " املعجم املفهرس أللفاظ القـرآن الكـرمي"والتاريخ بل ينظر ىف 

  .حتقيق
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ـا ومن تعريفات األ التعبـد، أى "ستاذ الدكتور اخلاطئة أو املهوشة أيضا تعريف العبادة 
وبعيــدا ). ٤٥٤ص" (التعظــيم والتقــديس واالحننــاء أمــام املعبــود بــل الركــوع والــسجود والطاعــة

للعبادة املؤنثة، وهو ما تكرر عنـده مـرات الفتـة للنظـر، وال أدرى " هو: "عن استخدام الضمري
ـا الـصالة فقـط رغـم أن العبـادات ال تنحـصر ىف الـصالة، إذ منهـا سره، نراه يعرف العبا دة وكأ

بل إن هناك نوعا مـن الـصالة ال حتـوى ركوعـا وال . الصوم والزكاة واحلج وقراءة القرآن والدعاء
كذلك ال ينبغى أن يفوتنا ما ىف العبارة من ركاكة، إذ مـا معـىن . سجودا هى الصالة على امليت

ــا، ومعــروف أ" بــل" ــرى يريــد هن ــا لإلضــراب عمــا ســبق مــن كــالم؟ فــأى شــىء ىف الكــالم  ت
األستاذ الدكتور أن يضرب عنه؟ هل الركوع والسجود والطاعة تتعارض مـع التعظـيم والتقـديس 

ــود حــىت يــضرب عــن هــذه ويـثبــت تلــك؟ طبعــا ال ــاء أمــام املعب ِْواالحنن ُ ُِ إذن فــسيادته يــستخدم . ْ
واحلق يتوب : "ة أيضا ىف استعمال الكلمات قول سيادتهومن عدم الدق. الكلمات دون تدقيق
ومــن يؤذونــه . وال يهــم إيــذاء الرســول. وال يهــم مــن يــسارع ىف التكــذيب. علــى مــن يــستغفر لــه
أى أن هللا سبحانه خيطئ، فيـستغفر بعـض النـاس لـه، فيتـوب ). ٤٦٥ص" (يعلمون أنه الرسول

. الم جيــرى علــى هــذا النحــو الغريــبوبقيــة الكــ. هــذا هــو معــىن ذلــك الكــالم العجيــب. علــيهم
وقــد يــشفع الرســل لكــل مــن : "عــن الــشفاعة) ٤٦٧ -٤٦٦ص(ومثــل ذلــك قولــه بعــد أســطر 

  ".وال يشفع الرسل ألن الشفاعة خاطر، وال توجد خواطر ىف االتصاالت. هب ودب
... العنــت هــو العنــاد والــرفض غــري املعقــول: "نقــرأ مــا يلــى" ََالعنــت"وعنــد تناولــه تعريــف 

وإىن ). ٥٠٢ص" (نت موقف ذاتى، وهو موقف متصلب ال يستند إىل عقـل أو إرادة حـرةوالع
ــذا الكــالم الــذى مل يــرد ىف أى كتــاب؟ إن : ألتــساءل هــو املــشقة " العنــت"مــن أيــن لــسيادته 

ــرفض غــري املعقــول ــاد وال ة، لكــن ســيادته حيوهلــا إىل العن ــا ىف . واملعــا ت الــىت استــشهد  واآل
لــونكم خبــاال"ومنهــا .  ىف منتهــى الوضــوحاهلــامش تقــول هــذا . ال تتخــذوا بطانــة مــن دونكــم ال 

ة والتعـب". َُِّودوا ما عنتم لقـد جـاءكم رسـول مـن أنفـسكم عزيـز عليـه مـا . "أى ودوا لكم املعـا
. ، أى يؤمله أن يراكم تعـانون وتتـأملون، فهـو يعمـل بكـل طاقتـه مـن أجـل إزالـة هـذا العنـت"عنتم

َواملعـىن أن مبكنـة الرجـل الـذى ال يـستطيع الـزواج مـن حمصنة ". نـت مـنكمذلك ملن خـشى الع" ُْـ
ة ومـشقة وكالعـادة ال . اختاذ امرأة مـن ملـك اليمـني مـا دام ال ميكنـه العـيش بـدون امـرأة ىف معـا

حيــب األســتاذ الــدكتور أن يغــادر املوضــوع دون اجــرتاح أخطــاء أخــرى فادحــة، فنــراه يستــشهد، 
ُوعنـت الوجـوه للحـى : "، بقوله عز وجل عن البشر يوم القيامة"عنتال"ضمن استشهاداته عن  ََِ
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ْ، أى خــضعت واستــسلمت"القيــوم . وهــو معــىن معــاكس متامــا لتعريفــه للعنــت كمــا هــو واضــح. ْ
حنفـى ظـن . ولكـن د". ع ن و: "بل من اجلذر" ع ن ت: "كما أن هذا الفعل ليس من اجلذر

األوىل فعــل " عنــت"رغــم أن " العنــت" نفــسه هــو" عنــت الوجــوه للحــى القيــوم"ىف " عنــت"أن 
  ". عنت يعنت"، والثانية مصدر من "عنا يعنو"ماض من 

النفــاق ال يــضاف إىل ضــمائر  امللكيــة ألنــه ال ميتلكــه : "وىف تعريفـه للنفــاق يقــول ســيادته
وكلنا يعرف أن اللغة العربية ليس فيها شىء ). ٥١٤ص" (أحد، فهى صفة طارئة، سلوك وقىت

واإلضـافة ال . ، بـل الـذى فيهـا هـو الـضمائر املتـصلة والـضمائر املنفـصلة"ائر امللكيـةضـم"امسه 
لضرورة أن املضاف مملوك للمضاف إليه، بل هلا معان عدة سوف نتطـرق إليهـا بعـد  تعىن أبدا 

، "ثوبـك، وسـاعتك، ونقـودك: "وحىت عندما تكون للملكية فكثريا ما تكون طارئة كقولنا. قليل
ومثــل . ا يتمــزق الثــوب أو يبلــى أو يعطيــه صــاحبه لفقــري مــثال فــال يعــود ملكــا لــهإذ مــا أســرع مــ

ســة أمحــد للــوزارة أو وكالتــه للكليــة أو أوليتــه علــى رصــفائه: "ذلــك قولنــا ، إذ ال أحــد يبقــى "ر
وأمـا أنـواع اإلضـافة فنمثـل . رئيسا للوزارة وال وكيال للكليـة وال األول علـى أنـداده علـى الـدوام

تــدل علــى " (شــعر الــرأس"، )إضــافة تــدل علــى امللكيــة" (ســيارة أميــن"يل التقريــب بـــهلــا علــى ســب
، )تدل على املكانية" (مباراة برج العرب"، )تدل على الظرفية" (مكر الليل والنهار"، و)اجلزئية

ِضـــارب الولـــد"، )تـــدل علـــى التـــصنيف" (كتـــاب التـــاريخ" مـــشروب "، )تـــدل علـــى الفاعليـــة" (ُ
تــدل " (شــعار الــشيوعيني"، )تــدل علــى الـصفة" (ذكـاء ســعيد"، )املفعوليــةتــدل علــى " (األغنيـاء

تـــدل علـــى " (إســـهال فـــريوس كـــورو"، )تـــدل علـــى النـــوع" (شـــيوعية الـــصني"، )علـــى االنتمـــاء
وأخــريا هــل هنــاك مــانع مــن اللغــة أو . وهكــذا)... تــدل علــى التــشبيه" (ورد اخلــدود"، )الــسببية

  ضافة النفاق إىل الضمري؟" نفاقه رخيص: "العقل مينعنا أن نقول
ٍألقطعن أيديكم وأرجلكـم مـن خـالف: "وعند حديثه عن قوله تعاىل على لسان فرعون ِِ َ َ َّ َّ َُ "

وهــذا خطــأ، ). ٥٢٥ص" (نــوع مــن العقــاب مثــل ربــط اليــدين مــن اخللــف"يقــول إن اخلــالف 
  .والصواب هو قطع يد الشخص اليمىن مع رجله اليسرى أو العكس

ة صـعوبتها"ته عـن النحـت يقـول إن وخالل كـالم سـياد " النحـت جتربـة صـنع اآلهلـة معـا
وىف السطر الذى يلـى ذلـك نقـرأ . وهو، كما ترى، كالم غري مفهوم من أية جهة أتيته). ٦٨٢(

ليــدين"أن  ولكــىن اآلن أكتــب بيــدى، وأفــتح كتــاب األســتاذ الــدكتور ". الــصناعة هــو الفعــل 
دى مـا أقـع فيـه مـن أخطـاء طباعيـة، واسـتعملت يـدى بيدى كى أنسخ منه ما أريد، وأصحح بي
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ليـــد،  ىف الــشرب مــن الكــوب الــذى أحــضرته ابنــىت الــصغرى قبــل قليــل، والزراعــة هــى فعــل 
وكــذلك محــل األشــياء وتعتيقهــا، وفتحــى القمطــر الــذى أمــامى وإغالقــه وســحىب بعــض األوراق 

فهــل هــذا كلــه يــدخل ىف . كــل ذلــك، ومعــه آالف األشــياء، أفعــال أؤديهــا بيــدى... الــىت فيــه
ــا " الطباعــة"الــصناعة؟ وبعــد ذلــك بعــدة أســطر يقــول عــن  ". طبــع أثــر علــى الــشىء املطبــوع"إ

وهــذا غــري صــحيح، فالــشىء املطبــوع هــو األثــر نفــسه الــذى تطبعــه علــى الــورق أو القمــاش أو 
وعلـــى هـــذا فالطباعـــة إذن هـــى تـــرك أثـــر علـــى الـــورق أو القمـــاش أو . احلجـــر أو العجـــني مـــثال

وهـذا مـن ". مطبوعة"ال أشياء " مطبوعا عليها"أشياء : وهذه األشياء تسمى. العجني أو احلجر
الوضوح مبكان، ولكن ماذا نفعل مع األستاذ الدكتور، الذى ميثل كل ما يكتبه ألغاما تنفجـر ىف 
ته؟ ووهللا لو توقفت إزاء كل ما يكتب ألقول رأىي فيه  وجوهنا ىف كل خطوة خنطوها داخل كتا

للتيا والىت   . ّإن تتبع ما يكتبه سيادته هلو عناء، وأى عناء. ما تقدمت خطوة إال 
وهـو مـا حيـدث اآلن ىف ... النفـوذ إىل الـداخل"إنه " النقب"ومن تعريفاته أيضا قوله عن 

ــا الــصحراء الــىت ينفــذ منهــا " صــحراء النقــب: "لــذلك مسيــت. التنقيــب ىف الــصحراء الغربيــة أل
وبغـض النظـر عـن ركاكـة الكـالم كقولـه إن ). ٦٨٣ص" (ئيل واحتالهلا فلسطنيالعدو مثل إسرا

هـو النفـوذ، إذ الـصواب أن النقـب هـو ثقـب اجلـدار مـثال مـن أجـل النفـوذ منـه ولـيس " النقب"
ال يكــون للنفــوذ إىل الــداخل إال إذا كــان " النقــب"هــو النفــوذ ذاتــه، بغــض النظــر عــن هــذا فــإن 

أمــا لــو كــان الناقــب .  يريــد الــسطو علــى بيــت ليــسرق مــا فيــهالناقــب ىف اخلــارج كــاللص الــذى
سجينا أو خمتطفا ىف قبو بيـت مـثال ويريـد اخلـالص ممـا هـو فيـه فـإن نقبـه يكـون مـن الـداخل إىل 

ذلــك أن النقــب ىف . اخلــارج بطبيعــة احلــال، أى ىف اجتــاه معــاكس لالجتــاه الــذى حــدده ســيادته
خلــارج كــان النفــوذ إىل اخلــارج، وإن كــان فــإن كــان ال: أصــله هــو ثقــب اجلــدار ومــا أشــبه ناقــب 

  . لكن األستاذ الدكتور غري دقيق وال له صرب على التحقيق. خلارج كان النفوذ إىل الداخل
وتدل هـذه التـسمية علـى أمهيـة موقـع ": "النقب"ىف مادة " املوسوعة الفلسطينية"وتقول 

وتبـني نظـرة إىل . طريـق إىل البلـدان احمليطـه بـهتعـربه ال النقب من الناحية اجلغرافية، وعلى أنه ممـر
ملوقع النقب، فهو يتصل مـن جهـة  خريطة الشرق األوسط انطباق التسمية على الدور اجلغراىف

َ، وبـشمال شـبه اجلزيـرة العربيـة بــرا أو )النيـل ودلتـاهى واد(اجلنوب بسيناء ومشـال شـرق افريقيـا 
رض فلسطني  وأما ىف. اًرعن طريق خليج العقبة ومياه البحر األمحر حب الشمال فيتصل النقب 

ومــن هــذا يتبــني أن أهــل الــبالد، وهــم الفلــسطنيون، ينظــرون إىل ". األم، ومنهــا إىل بــالد الــشام
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ا منافذ من الداخل إىل اخلارج ال العكس وهذا إن كان اسم العلم هذا . صحراء النقب على أ
كما أن إسرائيل ال تكف عـن . ل لغوى آخر، وليس من أص"النقب والتنقيب"مشتقا فعال من 

التخطيط لتهجري البدو الفلسطينيني من صحراء النقب، أى إخـراجهم مـن الـداخل ال إدخـاهلم 
  .من اخلارج

ــــا ىف النــــسخة  لنــــسبة إىل األصــــل االشــــتقاقى المسهــــا فنقــــرأ ىف املــــادة اخلاصــــة  وأمــــا 
إلضـافة إىل اسـتعماهلا " ّجـاف"لعربيـة هـو أن معـىن الكلمـة ىف ا" ويكيبيـد"اإلجنليزية ملوسوعة 

ْالـشعب"أمـا ىف العربيـة فتعـىن ". اجلنوب"مبعىن  والـشعب يـستعمل مـن . أى الطريـق ىف اجلبـل" (ِّ
ــا منطقــة مــستقلة إال عنــد حتديــد ) االجتــاهني ال مــن الــداخل فقــط رغــم أنــه مل ينظــر إليهــا علــى أ

ا مل يكن هلا اسم عرىب تقليدىم، ١٨٩٠احلدود بني مصر والدولة العثمانية عام  . فضال عن أ
ليـاقوت احلمـوى " معجـم البلـدان"ولعل هذا هو السبب ىف أىن مل أجد لصحراء النقب ذكـرا ىف 

البن فـضل هللا العمـرى أو ىف أى معجـم قـدمي " مسالك األبصار ىف ممالك األمصار"مثال أو ىف 
هكــذا نــرى أن كــل مــا يقولــه األســتاذ و". ج العــروس"و" القــاموس احملــيط"و" لــسان العــرب"كـــ

علــى كــل . الــدكتور تقريبــا غــري منــضبط، وحيتــاج إىل إصــالح وتــصويب وتعــديل وتــدقيق وحتقيــق
 : حال تقول املوسوعة املذكورة

"The origin of the word 'negev' is from the Hebrew root denoting 
'dry'. In the Bible, the word 'Negev' is also used for the direction 
'south'; some English-language translations use the spelling "Negeb"... 
In Arabic, the Negev is known as al-Naqab or ("the [mountain] pass"), 
though it was not thought of as a distinct region until the demarcation 
of the Egypt-Ottoman frontier in the 1890s and has no traditional 
Arabic name".  

ّالعثـــو"وىف تعريــف  وهــذه الكلمــة مــن ضــبطى ككــل الكلمــات املــضبوطة ىف اقتباســاتى " (ُُ
ت القرآنيـــة، مـــن الكتـــاب، إذ لـــيس ىف الكتـــاب كلـــه تقريبـــا ك لمـــة واحـــدة مـــضبوطة ســـوى اآل

ا اهلامش ىف ) ٦٩٠ص" (العثو هو السري على غـري هـدى دون قـصد معـني: "نراه يقول) ومكا
لغ ىف اإلفـساد: ََعثا الرجل": "عثا"حني تقول املعاجم ىف معىن  َأفسد و أفـسد : عثـا الظـامل"و". َ

لغ ىف ـذا التعريـف؟ مـن فمن ". ّظلمه وتكربه وكفره َّأشد اإلفساد و أين أتـى األسـتاذ الـدكتور 
لــصرب علــى مــشقة البحــث بــل خيبطهــا ىف كثــري جــدا مــن . عقلــه طبعــا وقــد قلــت إنــه ال يتمتــع 

لعواقــب ولــو خطــر لــه أن يستــشري . وهــذه هــى النتيجــة. األحيــان كمــا تكــون دون أيــة مبــاالة 
لعلـم والـدرساملعاجم وكتب التفسري ملا كانت النتيجة هى ما نراه ممـا ال  ملناسـبة . عالقـة لـه  و
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ُعاث يعيث"هو نفسه معىن " ََعثا"فمعىن  َِ ملناسبة أيضا فـ". َ أحـد وزىن هـذا الفعـل، " عثا يعثو"و
َعثى يـعثى"والوزن اآلخر هو  ْ َ َ ْوال تـعثـوا ىف األرض مفسدين: "، وعليه قوله تعاىل"َِ َ ْ وهو ىف كـل ". َ

 .لدكتوراألوضاع يعىن غري ما ذكره األستاذ ا
األمـة وعـى : "تعريفا ال أدرى من أين أتى به، فهو يقـول" األمة"ويعرف األستاذ الدكتور 

واألمـــة هـــى األمـــة اإلســـالمية الـــىت مل توجـــد بعـــد والـــىت ميكـــن أن توجـــد أو هـــى أمـــة ... مجـــاعى
فمـــا معـــىن أن . وهـــو كـــالم غـــري قابـــل للفهـــم). ٧٤٢ص" (لتـــوارث أ عـــن جـــد، ابنـــا عـــن أم

ـا وعـى؟ ومـا معـىن ، "األمة" وعـى "وهى كيان من البشر، وعى مجاعى؟ كيف توصـف مجاعـة 
ــا تـــشكل كيــا واحـــدا علـــى أســاس اللغـــة مـــثال "مجــاعى ؟ إن األمـــة تعــى، أى يعـــى أفرادهـــا، أ

أما أن تكون هـى نفـسها الـوعى فهـذا مـا ال ميكنـىن أن . والعادات والتقاليد والدين وما إىل هذا
مــة هــى األمــة اإلســالمية الــىت مل تكــن قــد وجــدت بعــد، ولكنهــا ميكــن أن مث كيــف أن األ. أفهمـه

لتـوارث؟ إن األسـتاذ الـدكتور يتمتـع بقـدرة علـى صـوغ الكـالم الـذى  توجد؟ وكيف تكون أمـة 
  . ال معىن له، وصوغه على حنو غري مسبوق، وصوغه بكالم ال رأس له وال ذيل

ولــيس هــذا ). ٨٤٨ص" (ال وجــود لــهمــا انــدثر وضــاع وأصــبح "فهــو عنــده " اهلبــاء"أمــا 
ونقــرأ ىف . تعريفــا صــحيحا بــل اهلبــاء هــو ذرات الــشىء عنــدما ينــسحق فتطــري حينئــذ ىف اهلــواء

لدخان البيت وتراه ىف ما تطاير ىف"املعاجم أنه  ُّضوء الشمس شبيها  ً ُويـضرب بـه املثـل ملـا ال . َّ
ّيعتد به أل"أو " ُ ُغبار، تراب تطريه الريح ويلزق  ِّ ضـوء  ّاهلواء فـال يبـدو إال ىف ُّشياء، أو ينبث ىفِّ

ْوقــدمنا إىل مــا عملــوا : "وقــد استــشهد ســيادته بقولــه تعــاىل. "َّالــشمس ِ مــن عمــل ) أى الكفــار(َ
َّوبـست : "وبقوله سـبحانه ىف تـصوير مـا سـوف حيـدث يـوم القيامـة للجبـال" ًفجعلناه هباء منثورا ُ

كــان اهلبــاء هــو مــا انــدثر وأصــبح غــري موجــود فكيــف ولــو ". فكانــت هبــاء منبثــا* َاجلبــال بــسا 
يكون منثورا أو منبثا، أى متطايرا هنا وهناك؟ تـرى كيـف يتنـاثر الـشىء الـذى ال وجـود لـه؟ إمنـا 

ولكـــن مـــاذا نـــصنع مـــع األســـتاذ . فهـــو موجـــود لكـــن بـــال قيمـــة. املقـــصود أنـــه لـــيس لـــه اعتبـــار
ــة اللــسان الــدكتور، وهــذه طريقتــه ىف التفكــري والكتابــة؟ ال تــدق يق وال تــرو بــل انــدفاع مــع ذراب

  . والقلم بال ضبط وال ربط
يعرفهـا سـيادته تعريفـا خاطئـا معكوسـا جيعـل " الوابـل"بل إن كلمة سهلة سهولة شديدة كــ

أما اللغة فتقول العكـس ). ٨٥٢ص" (املطر اخلفيف"عنده هو " الوابل"فـ. وجهها مكان قفاها
ُمطر شديد القطر ضـخمه كقولـه تعـاىل"ىف ذهن سيادته، هو فالوابل، كما ىف املعاجم ال . متاما ْ َ :
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ًفأصابه وابل فـتـركه صلدا ْ َ َُ َ ََُ َ ٌَ ِ َ َ ـا األسـتاذ الـدكتور"َ وابـل "و. ، وهى هى نفـسها اآليـة الـىت استـشهد 
ْليس كلمتني وبـس، بـل سـيال مـن الـسباب يغـرق املـسبوب إغراقـا" من الشتائم  ًوابـال أمطـره"و. َ

أى جـواد كـرمي " ٌرجل وابل"و. ق عليه رصاصا غزيرا مل يرتك له فرصة للنجاةأطل": َّمن الرصاص
ُوبـلت السماء"و. واسع العطاء َّ َ َ َُاشتد مطرها: َ َوبـلت السماء األرض"و". َّ ُ َّ َ ملـاء": َ ا  فهـذا . غمر

  . ما تقوله املعاجم، وذاك ما يقوله األستاذ الدكتور
: قــائال" الــشىء" نــرى األســتاذ الــدكتور يعــرف "قــوانني الطبيعــة: "وحتــت العنــوان اجلــانىب

الـشىء هـو كـل "نعـم إن . فيـا لـه مـن تعريـف). ٨٦٩ص" (والشىء هو كـل شـىء ىف اإلمكـان"
 :وماذا يريد اإلنسان أفضل من ذلك؟ أمل يقل ابن سودون". شىء ىف اإلمكان

ـــــــــــــــــــــــسماء مســـــــــــــــــــــــاء ٌاألرض أرض، وال ُ َّ ٌ ُ  

ُواملـــــــــــــــاء مـــــــــــــــاء، واهلـــــــــــــــواء هـــــــــــــــواء    ُ َُ ٌ  

    
                                *   *   *  

    
ــــــــــــــل ــــــــــــــل خني ُالبحــــــــــــــر حبــــــــــــــر، والنخي ٌ  

ـــــــــــل    ـــــــــــزراف طوي ـــــــــــل، وال ـــــــــــل في ُوالفي ٌ  

    
  هاــــــــــــاء خالفــــــــــواألرض أرض، والسم

  ُوالطــــــــــري فيمــــــــــا بــــــــــني بــــــــــني جيــــــــــول؟   

    
ك على أن ليس هذا ال ميثل كل مالحظاتنا حول تفسري األستاذ الـدكتور وأسـلوبه ىف ذلـ

أصـــال، بـــل هنـــاك أيـــضا الغمـــوض والتنـــاقض والتهـــومي " تفـــسريا: "التفـــسري إن صـــح أن يـــسمى
يقـول األسـتاذ الـدكتور ىف أوائـل . والتشوش الفكرى والربط بني أشياء ال عالقـة لبعـضها بـبعض

لــرغم مــن أن اجلــسم بدايــة نــشأة الــوعى ": "اجلــسم أو البــدن أو اجلــسد"الكتــاب حتــت عنــوان 
وقـد أصـبح . ه يعود حامال لألفعال الشعورية فـال ينـشأ الـوعى الـذاتى إال ىف جـسمالذاتى إال أن

، ولــيس الفكــر فهــو اللغــة واحلركــة واحلــب . اجلــسم ىف الفلــسفة الغربيــة املعاصــرة هــو حمــور األ
فاجلــسم قــادر علــى التعبــري عــن احلــاالت النفــسية بــل والــدالالت . واالتــصال واحلــرب والــسالم

أ الوعى الـذاتى ويـستمر تطـور الـوعى مـن خاللـه، ويظـل أداة للتعبـري كمـا هـو وفيه ينش. العقلية
ـــانتوميم: احلـــال ىف التمثيـــل اإلشـــارى احلركـــى لـــرأس عـــن . فـــن الب ٌواجلـــسد لغـــة مثـــل الـــسؤال 

تكفـى حركـات اجلـسد كمـا هـو احلـال ىف لغـة الـصم . التوقيت لغة اإلشارة، فال حتتاج إىل ألفاظ
وللجـسد لغـة مثـل عـض . تعدد وسائل تعبريه مبا ىف ذلك لغـة اإلشـارةفالوعى اخلالص ت. والبكم

مـل مـن الغــيظ والنـدم واجلــسم أو البـدن هــى . وهــى أحيـا أكثــر بالغـة مـن اللغــة الـصوتية. األ
ــا الطفــل بعــد الــوالدة ــة الــىت يــشعر  وقــد اســتعمل اللفظــان ىف الــنص علــى قــدر . نقطــة البداي

جلــسم ألن . متــساو والــوعى ال يكــون إال ىف جــسم، . الــوعى مل يتحقــق بعــدوهــو لــيس وعيــا 
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ويــصبح اجلــسم . والكــالم مــن مظــاهر الــوعى. واجلــسم ال يتحــدث عــن نفــسه ألنــه ال وعــى لــه
. وميكـن وصـف جـسم اآلخـرين. موضوعا للحديث بعد نشأة الوعى الـذاتى ىف اإلدراك احلـسى

ِفقـــد ذكـــر اجلـــسد ىف ن. ومل تـــرد ألفـــاظ اجلـــسم أو اجلـــسد كثـــريا طـــاق العجـــل الـــذى عبـــده بنـــو ُ
ومل ) جـسدا(ّمرة حبليهم أغلى ما لديهم، ومل يكونـوا حـسدا : إسرائيل بعد أن غاب عنهم موسى

ــذا اجلــسد مث . ومــرة لــه صــوت حــىت يكــون كــاملعبود احلــى. يكونــوا خالــدين وقــد فــنت ســليمان 
بـسطة ىف : "عـىن إجيـاىباألول مب. واملعىن الثاىن جسد اإلنـسان كـدليل علـى الفنـاء. ُِب وغفر له
جسم كبـري ىف الظـاهر ال : والثاىن مبعىن سلىب". وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم"، "العلم واجلسم

أ "أو " أ جــسدى: "وال يــصل األمــر إىل قــول أحــد الفالســفة الغــربيني املعاصــرين. يعــىن شــيئا
ة ىف بدايـة العـصور كرد فعل على ثنائيـة الـنفس والبـدن ىف العـصر الوسـيط والديكارتيـ" جسمى

لعلــم: مــرتني" اجلــسم"وقــد ذكــر لفــظ . احلديثــة الغربيــة . األوىل إجيابيــة كــصفة لألنبيــاء ومقرونــة 
وهــى صــفة لــوط ىف قومــه، وســبب اختيــاره نبيــا وملكــا . ، وصــاحبه عــامل)فــارع؟(فاجلــسم فــارغ 

وقــد ظهــر لفــظ . والثانيــة ســلبية صــفة للمنــافقني. علــيهم بعــد أن كــان صــفة امللــك علــيهم املــال
ــروح) وهــو؟(وهــل " اجلــسد" ل ــع مــرات. أقــل اتــصاال  هــو اجلــسد املزيــف، اجلــسد . وذكــر أرب

كـل وال هــم . يـصدر أصـوا عجــال أم إنـسا. املـصنوع مـن ذهــب واألنبيـاء ليــسوا أجـسادا ال 
. فاجلسم ليست له أمهية كبرية، وليس كمـا هـو احلـال عنـد فالسـفة الغـرب املعاصـرين. خالدون

 -٣٣ص" (والبـدن هـو الـذى ينجـو أو يهلـك. مرة واحدة ىف مقابل الـروح" البدن"ر لفظ وذك
٣٥.( 

ــيس اجتاهــا عامــا عنــد الفالســفة  جلــسد ل ــدأ مــن حتــت فنقــول إن االهتمــام الــشديد  ونب
. وقـد ذكـر األسـتاذ الـدكتور مـنهم جابريـل مارسـيل لـيس إال. الغربيني بل عند بعـضهم فحـسب

لـوان : سد ليس شيئا ال قيمة له ىف اإلسالمكما أن اجل. فهذه واحدة فـا سـبحانه ميـن علينـا 
الطعام والـشراب ىف الـدنيا واآلخـرة، وهـى نعـم ماديـة للجـسد، ومعـه الـروح طبعـا، فاإلنـسان ال 

لطعـام كل ويـستمتع  ملثـل فـإذا كانـت هنـاك ضـرورة جـسدية أخـذت هـذه . كل فقط بل  ْو َ ِ ُ
و احلـــال عنـــد اجلـــوع الـــشديد وعـــدم وجـــود طعـــام ممـــا حيـــل أكلـــه الـــضرورة ىف االعتبـــار كمـــا هـــ

للمسلم، ففى هذه احلالة ميكنه أكل حلـم اخلنزيـر أو امليتـة حـىت ال يهلـك، وميكنـه شـرب اخلمـر 
حـــىت ال ميـــوت عطـــشا أو اختناقـــا بـــشىء وقـــف ىف بلعومـــه وال جيـــد حولـــه مـــا يـــسيغه بـــه إال أم 

َ نـفساء سـقطت عنهـا الـصالةوحني تكون املراة حائضا مثال أو. اخلبائث وحـني يـسمع املـسلم . َُ
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وكــان بــدوى . األذان وهــو يتنــاول طعامــه فعليــه إمتــام األكــل أوال مث يــذهب بعــد ذلــك للــصالة
َّمسكني يتبول ذات مـرة ىف جانـب املـسجد، فـصاح بـه الـصحابة أن يكـف عمـا يفعـل، فنهـاهم  ُ َ ْ َ

: ويقول عليه الـسالم. ذا قطع بوله وحبسهالنىب عن إزعاجه حىت ينتهى من التبول كيال يؤذوه إ
وإذا كــان الــصيام فــوق طاقــة اجلــسد حــل للمــسلم أن يفطــر . لــنفس الــسبب" ال صــالة حلــاقن"

ىف النـوم الكـاىف والـزواج " إن لبدنك عليك حقا: "ويقول النىب عليه السالم. ِّويكفر عن إفطاره
 يـصح أن جيلـس القاضـى للفـصل وىف اإلسـالم أيـضا ال. ومـا إىل ذلـك... وإشباع شهوة اجلنس

بني اخلصوم وهو مرهق مـن شـدة احلـر أو عـدم النـوم الكـاىف أو اجلـوع أو العطـش حـىت ال يتـأثر 
وحني يقضى اإلنسان حاجته فإنه حيمد هللا أن خلـص جـسده مـن . حكمه فال يصيب فيه احلق

رأى الرسـول عليـه و. وينصح النىب أتباعه مىت مرضوا أن يبحثوا ملرضهم عـن دواء يزيلـه. األذى
: السالم رجال قاعدا ىف الشمس يعذب نفسه تقر إىل هللا فأنكر عليه ذلك أشد اإلنكار وقال

ـــتم؟" ـــة ممنوعـــة ىف اإلســـالم، وانتقـــد القـــرآن ". مـــا يفعـــل هللا بعـــذابكم إن شـــكرمت وآمن والرهباني
ن حبهــا وذكــر القــرآن أن الــشهوات قــ. واحلــديث األقــوام الــسابقني الــذين اختــذوها منهجــا ِّــد زي ُ

ا جزء مـن الطبيعـة البـشرية. لنفوس البشر وقـال عليـه الـسالم تنبيهـا علـى أنـه ميـارس . ومعناه أ
وكــان أكلــه الطعــام واختــاذه زوجــة مــن أســباب . بــشريته إنــه كمــا يــصوم يفطــر، وإنــه حيــب النــساء

نه ليس بدعا من الرسل، فكلهم ك كلـون استغراب املشركني ىف مكة، فرد القرآن عليهم  انوا 
ــه ىف شــىء ه رجــل غــري . ويــشربون ويتزوجــون، وأن مــن رغــب عــن ســنته فلــيس من وكــان إذا أ

لــسواك، وإذا دخــل عليــه شــخص غــري ممتــشط الــشعر  متــسوك وأســنانه صــفراء أو زرقــاء أمــره 
المتــشاط بــل لقــد جعــل الــسواك ســنة مــن ســنن الوضــوء والــصالة وغريمهــا، وقــال ىف . أمــره 

ووضع املؤمن القوى ىف مرتبة أعلى من مرتبة املـؤمن . إن هللا مجيل حيب اجلمال: املظهر احلسن
  . لو كان الفقر رجال لقتلته: ٌّوقال على. الضعيف

وليس هذا االهتمام خاصا جبسد اإلنسان فقط بل يشمل جسد احليوان أيضا، فقد ورد 
 هـى تركتهـا تبحـث عـن ىف احلديث أن امرأة دخلت النار ىف هـرة حبـستها فـال هـى أطعمتهـا وال

طعامهــا بنفــسها ىف جنبــات األرض، وأن مومــسا أشــفقت علــى كلــب يلهــث مــن شــدة العطــش 
ى شـكل. فسقته خبفها، فغفر هللا هلا ى الرسول عـن تعـذيب احليـوان  وجعـل صـلى هللا . كما 

ـــسبيح  ـــرباجم، وهـــى الت ـــه وســـلم زكـــاة علـــى كـــل عـــضو مـــن أعـــضاء اجلـــسم كالـــسالمى وال علي
  .وهى، كما نرى، نعم جسدية. لى هذه النعم الىت أفاضها هللا عليناوالتحميد ع
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والثالثـة أنـه . ُّوالثانية أن سيادته ذكر لوطا ومتلكه على قومـه، والـصواب طـالوت ال لـوط
تعجبـك : "، الـذى أخطـأ فيـه وقـال"َوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم: "استشهد مرتني بقوله تعاىل

مليم" (أجسادهم مـرة بوصـفه دلـيال علـى إجيابيـة اجلـسد، ومـرة أخـرى عقـب ذلـك ): لدال ال 
فه وهذه مـن مسـات تفكـري . مباشرة بوصفه دليال سلبيا، إذ الظاهر فخم ضخم، والباطن خاو 

األستاذ الدكتور، إذ ال شىء واضح عنـده، فهـو يكـره التحقيـق والتـدقيق فيكتـب كـل مـا خيطـر 
ل قلمــه جلــسد، فنــراه يقــول والرابعــة أنــه ال يرســو علــى بــ. علــى  ر فيمــا خيــص عالقــة الــوعى 

 . كل ذلك ىف لغة سائلة ال قوام هلا... الشىء مث يعود فينقضه، مث يعود فيثبته
أمــا قولــه، عقــب حديثــه عــن العجــل الــذى عبــده قــوم موســى ىف غيابــه، إن ســليمان فــنت 

ولقـد فتنـا : "آنبذلك اجلسد، فهو كالم خاطئ، إذ مل يفنت سليمان بذلك اجلسد، بل قال القـر
ب ـــا علـــى كرســـيه جـــسدا مث أ ـــك "ســـليمان وألقين ـــضبط طبيعـــة ذل ل ، واملفـــسرون ال يعرفـــون 

مث إن قولـه عـن . اجلسد، بينما يوحى كالم األستاذ الدكتور مبا يـسىء إىل سـليمان عليـه الـسالم
ــم مل يكونــوا جــسدا ومل يكونــوا خالــدين فــال أدرى مــن أى واد أتــى بــه ســيا . دتهعبــدة العجــل إ

كلـون الطعـام ومـا كـانوا خالـدين: "صحيح أننا نقرأ ىف القرآن ، لكـن "ومـا جعلنـاهم جـسدا ال 
كلوا الطعام،  م ال يصح أن  املقصود هم األنبياء والرسل، الذين كان املشركون يتحججون 

كلــون أو ال ميوتــون هــو، و. فقــال هلــم هللا ســبحانه إنــه ال يعقــل أن يكــون للرســل أجــسام مث ال 
ومعـىن هـذا أن األسـتاذ الـدكتور يطلـق . كما ترى، ال صلة بينه وبـني قـوم موسـى علـى اإلطـالق

وأمــا قولــه عــن اجلــسد إنــه هــو الــذى ينجــو أو يهلــك . قلمــه يكتــب مــا يعــن لــه دون أن يراجعــه
: فالنجاة تشمل اإلنسان كله، أما اإلشارة ىف قولـه تعـاىل عـن فرعـون موسـى. فكالم غري مفهوم

ــةفــاليوم" فــاملراد أن هللا ســبحانه أراد أال يــضيع جــسد "  ننجيــك ببــدنك لتكــون ملــن خلفــك آي
كلــه األمســاك بــل أن حيملــه املــوج إىل الــشاطئ حــىت يكــون عــربة لقومــه، الــذين كــانوا  فرعــون و

عينهم عن قرب   . فهذا غري ذاك. يعبدونه فريوا عجزه وهوانه وموته 
جلــــسد ىف فكــــر بعــــض الفالســــفة املعاصــــرين  ويتبقــــى كالمــــه عــــن املوقــــع الــــذى حيتلــــه ا

وكنـت أحـب أن حيلـل هـذا الـرأى لنـرى موقفـه مـن ". أ جـسدى: "واستشهاده بكلمـة مارسـيل
واحلق أن اإلنسان ليس جسده فقط بل جسده . تلك الفلسفة، ولكنه ضرب عن ذلك صفحا

يمــة للجــسد اجلــسد فــساعتئذ ال ق") الــروح: "أو مــا نــسميه(وروحــه، وإال فمــىت فارقــت الــروح 
. البتة، إذ ال إحساس وال فكر وال حركة وال كالم وال أكل وال شرب، بل ويتحلـل ويـصري تـرا
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ــا هامــدا جامــدا مث مــتحلال إىل تــراب ال يــصلح لــشىء بــدون  فهــا هــو ذا اجلــسد البــشرى أمامن
كنـه ومعروف أنه كثريا ما يكون القائد ىف جمموعة ما أضـعفهم جـسدا ل. الروح الىت كانت ترافقه

وكم من جاهل ضـخم اجلـسد، وصـحته حديـد، ومـع هـذا ال يـساوى شـيئا . أقواهم روحا وعزمية
وكـان عبـد هللا بـن مـسعود رضـى هللا عنـه ضـئيل اجلـسم . إزاء عامل ضئيل اجلسد ضعيف الصحة

إن : ممــا بعــث بعــض الــصحابة علــى الــسخرية منــه، فمــا كــان مــن رســول هللا إال أن تــدخل قــائال
وكـان القاضــى الفاضـل ذا حدبــة، ومــع هـذا كانــت لــه .  جـسمه، كبــري ىف دينــهعبـد هللا صــغري ىف

ثـري هائـل ىف تـسيري أمـور الدولـة وانتـصار  كلمة مسموعة ىف الدولـة، وكانـت لرسـائله الديوانيـة 
جيــوش صــالح الــدين، وكــان صــالح الــدين هلــذا جيلــه وحيرتمــه ويرفعــه مكــا عليــا رغــم افتقــار 

م املــستعمرة تــسيطر علــى عــدد مــن األمــم جبــيش صــغري وأعــداد مــن واألمــ. شــكله إىل الوســامة
وكما قال مجال الدين األفغاىن فلو أن األمم احملتلة قامت وبصقت علـى حمتلـى . اإلداريني قليلة

ولكنهــــا رغــــم ذلــــك ال تفعــــل رغــــم كثــــرة مواطنيهــــا، أى كثــــرة . أراضــــيها ألغــــرقتهم ىف بــــصاقها
ة احلامسـة ليـست ىف اجلـسد رغـم أمهيتـه، بـل هـو يتبـع والعـرب. أجسادهم أضعاف أجساد حمتليهـا

لنسبة لـسيده. العقل والنفس والضمري صـحيح أن اإلحـساس يبـدأ مـن احلـواس، . فهو كالعبد 
ملعلومـــات اخلـــام فيقـــوم العقـــل  وهـــى أعـــضاء مـــن أعـــضاء اجلـــسد، لكـــن دورهـــا إمـــداد العقـــل 

ملختلفـــة ليـــؤدى كـــل منهـــا دوره بتوظيفهـــا واســـتغالهلا ويـــصدر أوامـــره إىل عناصـــر الشخـــصية ا
مستعينا بتلك املعلومات األولية الىت ال يـستطيع اجلـسد ىف حـد ذاتـه أن يفيـد منهـا ىف قليـل أو 

وقـد كانـت أور . فاجلـسد بـدون روح، أى بـدون العقـل والـنفس والـضمري، مـادة مـصمتة. كثري
فكــان . رهبنــة النــصرانيةىف العــصور الوســطى تقمــع اجلــسد وتنكــره وتــدعو إىل إماتتــه جــر مــع ال

أمــا ىف . هــذا املوقــف اجلديــد رد فعــل علــى ذلــك الفهــم اخلــاطئ لطبيعــة اجلــسد ودوره ىف احليــاة
َّاإلسالم فهذا االجتاه حمرم وجمرم وللجسد، طبقا ملا أخـرب بـه الرسـول ومـا نـراه ىف احليـاة، حـق . َّ

 اجلــسد والــروح، لكــن للــروح :واإلنــسان بــشقيه معــا. علينــا، وإمهالــه يــؤدى إىل أوخــم العواقــب
سة ىف كيان اإلنسان   .  األولوية والر

وخــذ هــذا الــنص أيــضا مــن كتــاب األســتاذ الــدكتور وحــاول أن تفهمــه وقــل ىل مــا معنــاه، 
فكــل مــصطفى طــاهر، ولــيس كــل . فاإلصــطفاء ال يكــون إال للطــاهر: "فــإىن عــاجز عــن الفهــم

 مـــصطفاة قبليـــا، ولكـــن نـــساء النـــىب ومـــرمي. فاإلصـــطفاء درجـــة بعـــد التطهـــري. طـــاهر مـــصطفى
ـن عنـدما . مصطفات بعد جبهد ومشقة وعزمية أخالقية فإن مل تفعـل يـضاعف هلـن العـذاب أل
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وال جيـــوز أن يتـــزوجن النـــىب معهـــن حـــىت ال يتـــزوجن غـــريه أو يظللـــن . َّيطلقـــن يفقـــدن النمـــوذج
  ). ٥٧ص" (عوانس بال زواج حىت ولو كان ىف ذلك قسوة عليهن

ــه  فــاحرتام : "توقــف هنــا فلــم يــضف الكــالم العجيــب التــاىل عقــب ذلــك مباشــرةو ليت
لــوا أزواجــه كمــا هــو احلــال ىف  ــم  ــن املــشركون  ّأزواج النــىب جــزء مــن احرتامــه، وال يــشهر 
َّغنائم احلروب، وذلك منعا الدعاء النبوة من الزوج اجلديد بعده اعتمادا على معلومـات مـدعاة  ُ

حلــديث عــن نكــاح الزوجــة وكأنــه بيــد الرجــل وال رأى لزوجــة الرســول فيــه وا. مــن الــزوج القــدمي
ــا أقــرب إىل اإلرث مــع أن الزوجــة احرتامــا للنــىب تــرفض االرتبــاط بغــريه حــىت ولــو كــان مــن  وكأ

لــوا ). ٥٨ -٥٧ص" (أشــراف القــوم أو كبــري الــصحابة ــم  تــرى مــا معــىن تــشهري املــشركني 
ائم احلــروب؟ واضــح أن هــذا االحتمــال مل يكــن مطروحــا زوجــات الرســول كمــا هــو احلــال ىف غنــ

على نطاق البحث البتـة، مبـا يـدل علـى أن القـرآن مـن عنـد رب العـاملني، إذ حـرم علـى املـسلم 
ــه الــسالم ومل يتطــرق الكــالم إىل املــشركني مــن بعيــد أو  أن يفكــر ىف نكــاح أى مــن زوجاتــه علي

فكيــف نقــل األســتاذ الــدكتور .  حيــدثقريــب، وهــو مــا يفيــد أن ذلــك لــن حيــدث، وهــو فعــال مل
ملناســبة . الكــالم مــن حتــرمي زوجــات النــىب علــى املــسلمني إىل الكــالم عــن ســىب املــشركني هلــن و

فوضــع خــصوم القبيلــة اليــد علــى النــساء ىف احلــروب عنــد هزميــة قــومهن هــو ســىب ال غنــائم كمــا 
واملعــاىن واملــصطلحات حــسن حنفــى، وهــو مــا يــشري إىل أن األمــور واألفكــار . جــاء ىف كــالم د

  . غائمة ومضطربة وخمتلطة عنده
ملنـع . مث كيف يكون مقصد اآلية الكرمية هو ما يزعمه د ِّحنفى، واملشركون لن يسلموا 

وامــــره أو نواهيــــه؟ مث لقــــد  ن القــــرآن وحــــى مســــاوى، ومــــن مث لــــن يلتزمــــوا  ــــم ال يؤمنــــون  أل
إال على ذهن األستاذ الـدكتور، وهـو اخلـشية ُضحكت كثريا من التعليل الذى ال ميكن أن يطرأ 

ـا أى  سرار النبوة، وكأن النبوة صنعة هلا أسرارها مىت أمل  من أن تبوح زوجة النىب ملن يتزوجها 
 أهذا كـالم يقولـه مـسلم؟ أم هـل يقـول املـسلم إن حتـرمي . شخص وحازها صار نبيا ىف احلال

مهـات املـؤمنني لـيس توريثـا الزواج بنساء النىب بعد وفاته هو مبثابة  وراثة هلـن؟ إن حتـرمي الـزواج 
كمـا . هلن، وإال فمـن الـوارث؟ إن األسـتاذ الـدكتور يقـول أى كـالم خيطـر لـسن قلمـه دون متعـن

مـــن أشـــراف القـــوم أو كبـــري ) الـــزوج(حـــىت ولـــو كـــان : "أن ىف الكـــالم ركاكـــة، تتمثـــل ىف قولـــه
  ".كبري الصحابة"وليس " بار الصحابةأو من ك: "وكان املتوقع أن يقال". الصحابة
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وال مانع اآلن من قول كلمة ىف قضية حترمي الزواج من أمهات املؤمنني بعد وفـاة الرسـول 
أال وهــى أن هــذا التــشريع أكــرب دليــل علــى صــدق نبوتــه، وإال فلــو كــان دمحم نبيــا . عليــه الــسالم

 أقـرب النـاس إليـه ويعـرفن زائفا لقد كان ينبغى أن تكون زوجاتـه أول مـن يعـرف ذلـك بوصـفهن
ن مــن الــزواج بعــده، ومعظمهـــن . أســرار حياتــه وهــل هــو نـــىب صــادق أو مزيــف فمعــىن حرمـــا

ن من إشـباع غريـزة عنيفـة ال ميكـن جتاهلهـا بـسهولة ـذا . ّشواب، هو حرما ن قـد رضـني  وكـو
ــ ن كــن التــشريع بكــل هــذه البــساطة وبــدون أن تبــدى أى مــنهن تــذمرا أو شــكاية يــربهن علــى أ

ـن مل يكـن هلـن ولـد  ن زوجهـن رسـول صـادق كـرمي، وخباصـة أ ن  يؤمن من أعمق أعمـاق قلـو
منه وال ترك هلن ثروات وعقارات وقصورا تتيح هلن حياة مرفهة تعوضهن عن ذلك احلرمـان مـن 
ت أن يهربن من بالد العرب إىل الـروم مـثال عقـب وفاتـه صـلى هللا ٍالزواج بعده، وإال لكن حر َِّ َ َّ ُ َ 

ن أســتغفر هللا ســبحانه علــى مــا نــضطر إىل قولــه كــى . عليــه وســلم كــى يــستمتعن حبــريتهن وحيــا
  .  يعرف القراء أن األبواب مغلقة ىف وجه املكذبني مبحمد ودينه

طعــام "وممــا يقفــز فيــه األســتاذ الــدكتور مــن موضــوع إىل موضــوع ال عالقــة لــه بــه قولــه إن 
مـا العالقـة بـني : وتتـساءل). ٦١ص" (َّملؤمن فإنه مل يتسنهاألثيم من غسلني وضريع، أما طعام ا

األول مــن : الطعــامني؟ فأمــا مــن ال يعــرف فلــسوف يفهــم أن الطعــامني كالمهــا مــن طعــام اآلخــرة
ذلـك أن تركيـب كـالم األسـتاذ الـدكتور ال ميكـن . طعام أهل النـار، والثـاىن مـن طعـام أهـل اجلنـة

لكـن األمـر . للـربط بينهمـا" أمـا" متقـابلني، واسـتعمل فهمه إال هكذا ما دام قد وضع الطعامني
ليس هكذا، فالغـسلني والـضريع مهـا فعـال مـن طعـام أهـل النـار، لكـن الطعـام الـذى مل يتـسنه ال 

َّأىن : يعـىن طعـام أهـل اجلنـة بـل طعـام الـذى مـر علـى قريـة وهـى خاويـة علـى عروشـها فقـال أى (َ
ــا؟ فأماتـه هللا) كيـف : كــم لبثـت ميتــا؟ فأجــاب:  مائــة عــام مث بعثـه وســألهحيــىي هـذه هللا بعــد مو

ومــع هــذا فــانظر كيــف أن طعامــك . بــل لبثــت ميتــا مائــة عــام: فقــال لــه ربــه. يومــا أو بعــض يــوم
فمـا عالقـة هـذا بطعـام ". مل يتـسنه"وهذا معـىن . وشرابك بقيا كما مها مل يصبهما تغري وال فساد

اس أن هـذا ضـد ذاك مـع أنـه ال توجـد ضـدية أهل النار حىت يوضع الطعامان متقابلني علـى أسـ
هول، وما أكثر تلك القفزات ىف الكتاب ا قفزة ىف ا   !وال حيزنون؟ إ

وهنـاك : "ومن ذلك الـوادى أيـضا قـول األسـتاذ الـدكتور وهـو بـصدد احلـديث عـن اجلنـة
ى والطمـس غـشاوة علـ. نساء عذراوات مل يطمثهن إنس وال جـان رمـزا للـرباءة والعفـة والطهـارة

مــا عالقــة الطمــث : والــسؤال هــو). ٦١ص" (العــني تــشبه طمــث املــراة، والطمــس مينــع الرؤيــة
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لكـن مل قـال ذلـك؟ . لطمس؟ ال عالقة رغم قـول سـيادته إن الطمـس يـشبه الطمـث) احليض(
َّأرجــو ممــن يعــرف أن خيــربىن، فــأ شــيق أشــد الــشوق إىل أن أعــرف ٌ ِّ أم تــراه ظــن أنــه مــا دامــت . َ

تانالكلمتـــان مكـــونت كيـــف تكـــون الكلمتـــان : ســـتقول ىل. ني مـــن ذات األحـــرف فهمـــا متـــشا
مكونتني من نفس احلروف، وواحدة تنتهى بـسني بينمـا تنتهـى األخـرى بثـاء؟ واجلـواب إن كنـت 
ء، فظن األستاذ الدكتور أن أحـدهم،  ٌتريد أن تضحك هو أن بعض الناس لثغ ينطقون السني  ُْ

َبـــسبب لثـغتـــه، قـــد قلـــب الـــسني ىف وإال . ء وأن الكلمتـــني شـــىء واحـــد ىف احلقيقـــة" الطمـــث"ُْ
  فكيف يشبه الطمس، وهو إذهاب البصر، الطمث، وهو دم احليض؟ 

ومــن هــذا البــاب كــذلك مــا قالــه ســيادته ىف الــصفحة التاســعة والــستني عــن احلــس حتــت 
ِوقــد ذكــر لفــظ ": "لفظــا اإلدراك احلــسى"عنــوان جــانىب هــو  ملعــىن" اإلحــساس"ُ  ســت مــرات 

ذنــه. الكلــى، أى الــشعور احلــسى م  فاإلحــساس هنــا كلــى . وقــد صــدق هللا وعــده إذ حيــسو
ترى هل فهم  أحد شيئا من هذه اللوغارمتات؟ أما العبـد الفقـري إىل ربـه تعـاىل ...". جلسد كله

ـــا مـــن هـــذا وخلنـــا ىف تـــصنيف ســـيادته للفظـــة . فلـــم يفهـــم وال أظنـــه ســـيفهم شـــيئا ولكـــن دعن
م" ُّحتسو ـذا املعـىن، بـل مبعـىن "اإلحساس"ت معىن حت" َُ ، وال عالقة هلا من قريب أو مـن بعيـد 
ذنه: "فقوله سبحانه". القتل" م  ُّولقد صدقكم هللا وعده إذ حتسو يعىن أن هللا جل وعال قـد " َُ

َجعل الغلبة لكم ىف بداية غزوة أحد وقتلتم مـن أعـدائكم مـن قتلـتم حـسبما وعـدكم، لكـنكم مل  َ َ ْ َ
موا مبا أمركم به رسولكم وتنـازعتم فيمـا بيـنكم وعـصيتم األوامـر الـىت صـدرت لكـم ىف بدايـة تلتز

املعركــة أال تغــادروا أمــاكنكم حتــت أى ظــرف، فكانــت النتيجــة أن دارت الــدائرة علــيكم بعــدما 
أمـا . َِّكانت لكم الكفة الراحبة وقتلـتم مـنهم عـددا ىف أول املعركـة، لينقلـب كـل شـىء وتنتكـسوا

لكفــار جبــسمهم األســت نــه جعلهــم يــشعرون  اذ الــدكتور فقــد فهــم أن هللا ميــنت علــى املــسلمني 
ـــا بـــنفس معـــىن . كلـــه م"كيـــف؟ لقـــد قرأهـــا ســـيادته علـــى أ ّحتـــسو ـــم"ُِ وكـــأن . ، أى تـــشعرون 

املشركني كانوا من اجلـن الـذين ال يبـصرهم وال يـسمعهم وال يلمـسهم وال يـشمهم وال يلحـسهم 
َّأحد، فمن هللا ن مكنهم من رؤيتهم ومسـاعهم وملـسهم ومشهـم وحلسهم َ ِ سبحانه على املسلمني  َْـ َِّ َ َّ َ ْ َ

ُلسنتهم، وحتققـت بـذلك معجـزة ىف أحـد، لكـن سـرعان مـا ذهبـت املعجـزة كمـا جـاءت عقـا  ُ
وامر الرسول ونواهيه م مل يلتزموا    . للمسلمني أل

املعجـم "مـن كتـب التفـسري بـل فـتح ومن الواضح أن األستاذ الـدكتور مل يرجـع إىل شـىء 
وصنف فصول كتابه بناء على مواده، مث شرع يفسر من دماغه " املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي
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املعجـم "ولو أنـه فـتح قاموسـا عـصر صـغريا كــ. ملقيا حبله على غاربه، والقلم يكتب ما يعن له
َس الـشىءَحـ: "، وهو معجم معمـول لتالميـذ املـدارس، لقـرأ مـا يلـى"الوجيز وحـس . استأصـله: َّ

ًحـس فـال: "لقرأ" املعجم الوسيط"، ولو تعطف على "قتله: فال َّ ستئصال رأسـه: َ ْقتلـه  َ   وىف.ِْـ
ذنه): ١٥٢آية / آل عمران(التنزيل العزيز  ِِْولقد صدقكم هللا وعده إذ حتسونـهم  ِْ ِِ ْ ُ َ ُّ َُ ُ َ ْ ََ َُ ُ ُ َ َ ْ ََ."  

ول علــى حكــم الذرابــة اللــسانية قــول ســيادته ومــن التــشوش الفكــرى جــراء التعجــل والنــز
ــا كــل شــىء خالــد تــشتهيه األنفــس"إن املــؤمنني  ). ٧٠ص" (ال يــسمعون حــسيس اجلنــة الــىت 

وما ذلك احلسيس  تـرى؟ إنـه . وعبثا يسأل السائل عن احلكمة ىف أن يكون ىف اجلنة حسيس
لظـــى اجلنـــة، : "ن نقـــولوصـــوت النـــار ال ميكـــن أن يكـــون ىف اجلنـــة، وإال جلـــاز أ. صـــوت النـــار

املقصود ىف اآلية أن أهل اجلنة سوف يكونون مبنـأى ". وزمهرير اجلنة، واحرتاق جلود أهل اجلنة
ا اخلفـى، وهـو أهـون شـىء، فمـا  ا مبـا ىف ذلـك حسيـسها أى صـو م عن النار وكل ما يتعلق 

لنار نفسها ولظاها وإحراقها جللود الكفار وما فيها من زمهرير  وغسلني وزقوم وماء محيم لنا 
  َوسالسل وأغالل وسعري؟ 

ومــن اخللــط واالضــطراب والتــسرع ىف الكتــاب، ومــا أكثــره، قــول األســتاذ الــدكتور، عــن 
الفرق بني الوحى ىف اإلسالم واعتماده على السمع وبينه ىف اليهودية والنصرانية واعتماده على 

كتوبـــة، ومعجـــزات موســـى وعيـــسى البـــصر، إن القـــرآن نـــص مـــسموع، بينمـــا التـــوراة ألـــواح م
ا، وإال . معجزات مرئية ِّفليكن، رغم أن املعجزات ليست من الوحى ىف شىء، ومع هذا سأفو

وىف املــسيحية والدة املــسيح ومعجزاتــه ومماتــه كلهــا : "لكــن انظــر إىل كالمــه التــاىل. فلــن ننتهــى
فهــل والدة ). ٧٠ص" (أمــا الــوحى اإلســالمى فهــو أقــرب إىل الــشعر واخليــال. ظــواهر بــصرية

املسيح بـصرية، ووالدة دمحم مسعيـة، مبعـىن أن النـاس مل يـروا أمـه وهـى حامـل وال رآهـا أحـد وهـى 
سا يقولون إن دمحما قد ولد؟ سيقال إنه يقصد أن والدة عيسى إعجازيـة؟ لكنـه  تلد، بل مسعوا 

ّمث كيــف  تــرى يـعــد . وهــو مظهــر مــن مظــاهر غيــاب الدقــة عنــده. مل يقــل هــذا ُ والدة املــسيح َ
معجزة، ومعجزة بصرية؟ ترى هل رأى أحد من بىن إسرائيل مرمي وهـى تـضع وليـدها وعـرف أن 

ــا محلــت بــه مــن ســفاح مهــا قومهــا  وحــني نطــق ىف املهــد مل . محلهــا محــل إعجــازى؟ ال بــل ا
ــامهم هلــا ىف شــرفها د ولننتقــل إىل املعجــزات، وقــ. يــشفع لــه وال هلــا هــذا وظلــوا علــى كفــرهم وا

تـى . قلنا إن املعجزات ليـست وحيـا حـىت تتخـذ دلـيال علـى أن الـوحى ىف النـصرانية بـصرى مث 
وأوال لــيس املــوت وحيــا، وهــذا كــالم ال . إىل مــوت املــسيح وقــول األســتاذ الــدكتور إنــه بــصرى
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نيــا هــل مــوت املــسيح كــان مرئيــا، ومــوت دمحم كــان مسعيــا، أى مســع . ٍميكــن أن ميــارى فيــه ممــار و
لنـسبة للقـريبني مـنهم آنـذاك، الناس  به لكنهم مل يروه ميتا؟ إن النـاس مجيعـا متـوت مـو بـصر 

لنـــسبة لـــسائر النـــاس مبـــا فـــيهم مـــن ميـــشون ىف جنازتـــه وحيملـــون نعـــشه ويدفنونـــه  ومـــو مسعيـــا 
حــسن حنفــى يريــد اإلشــارة إىل أن هللا قــد رفعــه إليــه فمــن  تــرى قــد . أمــا إذا كــان د. يــديهم

جيــل موجــودة، وال تقــول هــذا بــل تؤكــد أنــه صــلب ومــات علــى الــصليب فــداء شــهد هــذ ا؟ األ
ـم مل يـصلبوه ومل يقتلـوه بـل . للبشرية وتكفريا عن خطيئـة أبـيهم آدم صـحيح أن القـرآن يقـول إ

ومعنـاه أن أحـدا ال يعـرف أن املـسيح لـيس هـو . ُِّرفعه هللا إليه، لكنه أيضا يقول إنه قد شبه هلـم
والبـضاعتان . فهـذا مـا يقولـه األسـتاذ الـدكتور، وهـذا مـا يقولـه العبـد .  الـصليباملقتول على

نفــسكم أيتهمــا هــى البــضاعة الــسليمة، وأيتهمــا هــى  بــني أيــديكم أيهــا القــراء لتجــسومها وتــروا 
  . البضاعة املغشوشة

تى إىل قول سيادته إن الـوحى ىف اإلسـالم أقـرب إىل الـشعر واخليـال  وهـذا يـضاد مـا. و
ــه النــىب دمحما مــن أنــه شــاعر، فــرد  يؤكــده القــرآن الكــرمي، وينحــاز إىل مــا كــان يــتهم املــشركون ب
ن القــرآن هــو وحــى مــن رب العــاملني ومل تتنــزل بــه الــشياطني، إذ الــشياطني إمنــا  القــرآن علــيهم 
ِتتنــزل علــى كــل أفــاك أثــيم يــنظم الــشعر ىف ذم النــىب ودينــه ويكذب فيمــا يــنظم ويــرتك خياالتــه ْــ َ 

م وتــصاويرهم  تـسرح هنـا وهنـاك دون ضــابط وال رابـط كمـا يفعـل الــشعراء مـن أمثالـه ىف مبالغـا
طل م وأغزاهلم الىت ال تباىل حبق من  م ومراثيهم ومحاسيا م ومهاجيا فيأتى األستاذ . ومفاخرا
فهل ! هللا أكرب. الدكتور ويقول إن الوحى أقرب إىل ما كان يقوله املشركون من أنه شعر وخيال

كــان النــىب يتــصرف كمــا يتــصرف الــشعراء فيختلــى بنفــسه بعيــدا عــن اآلخــرين مــن أجــل نظــم 
القــصائد وحيفــظ مــا ينظمــه ويقــصد شــيوخ القبائــل وملــوك العــرب مــن حولــه مادحــا مــن يعطيــه 
لوقوف على األطالل والتغزل ىف هند أو دعـد أو فاطمـة أو  وهاجيا من حيرمه، ومفتتحا شعره 

 شــاعرا تلميــذا لــه حيفــظ شــعره وينــشره هنــا وهنــاك ويــتعلم علــى يــده؟ أبــدا مل ســعاد ويتخــذ شــا
لدنيا قليال وينفـتح  َحيدث هذا، بل كان النىب يسأل فينزل عليه الوحى لتوه فيغيب عن الوعى  ْ ُ

: وعيـه ىف ذات الوقــت علــى عــامل الغيــب إىل أن ينقـشع الــوحى عنــه فيــسأل أصــحابه املوجــودين
ن صاحب املشكلة الـىت اسـتفتاىن ىف أمرهـا؟ مث يتلـو علـيهم مـا نـزل عليـه مـن أين السائل؟ أو أي

ت ىف التوحيد والعبادة واألخالق الكرمية والتشريعات املختلفة مبـا ال صـلة بينـه وبـني الـشعر  آ
حية السياق النفـسى واالجتمـاعى الـذى كـان ينـزل فيـه الـوحى، أمـا . وأهله هذا هو احلال من 
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حية املقارن حيـة املـضمون واألسـلوب والبنـاء والغايـة واألثـر فمـا من  ة بني الوحى والشعر مـن 
  ! أبعد األمرين متاما

ـــىت كنـــت . لكـــن د ـــه األمـــور خبفـــة كمـــا كـــان يـــصنع ىف حماضـــراته ال ـــاول كعادت حنفـــى يتن
 -٦٨عــــامى " الفلــــسفة اإلســــالمية"و" التــــصوف"أحــــضرها بــــصفىت أحــــد طالبــــه ىف مــــادتى 

م كنــــت ىف الـــسنتني الثالثـــة والرابعــــة بقـــسم اللغــــة م علـــى١٩٧٠ -٦٩، و١٩٦٩  التـــواىل أ
داب القاهرة وىل ىف موضوع التحقق من صحة نبوة دمحم عدة كتب صـارمة معـززة كـل . العربية 

لــشواهد واألدلــة والتحلــيالت العقليــة املــستقيمة واإلحــصاءات الــىت ال خيــر منهــا  كلمــة فيهــا 
فأ حني أقول ما قلته اآلن ال أسوق كالمـا غـري منـضبط . يعرف ذلك عىن من يقرأون ىل. املاء

مثــل األســتاذ الــدكتور، الــذى عــاد إىل ترديــد هــذه النغمــة ىف مواضــع أخــرى مــن كتابــه كمــا ىف 
والنبــوة نــوع مــن الــشعر، وإن كانــت أكثــر بالغــة مــن : " حيــث قــال٢٣٧ -٢٣٦الــصفحتني 

ثـــريا مـــن حيـــث املـــضمون  يثـــري عجـــىب هـــو جـــرأة األســـتاذ لكـــن مـــا". حيـــث الـــصياغة، وأكثـــر 
الدكتور على مثـل هـذا احلكـم البالغـى الـذى هـو غـري مؤهـل للقيـام بـه لـضعف لغتـه وإحـساسه 

لنحو والصرف واملعجم والبالغة والنقد   .األدىب وقلة علمه 
والقلــب مكــان اســتقبال : "ولقــد كــرر األســتاذ الــدكتور هــذا الكــالم الــسائب عنــدما قــال

لفهـم والتفـسريالوحى، مث يقـوم العقـ لـشعر . ل  ينـزل الـوحى علـى القلـب ألنـه أكثـر إحـساسا 
ثــريا ىف إبــالغ الرســالة، فهــو مكــان املعرفــة احلدســية املباشــرة وظيفتــه . والــصورة األدبيــة، أكثــر 

فهـل ميكـن أن ينفعـل اإلنـسان ). ١٠٧ص" (الفهم كما أن وظيفة العني البصر، واألذن الـسمع
لعقـ لعقـل حـىت يـتم فهمـه بكالم مل ميـر أوال  ل مـن أجـل فهمـه؟ إن كـل كـالم ال بـد مـن مـروره 

نيا تـى أوال مث . وبدون فهم أى نص ال ميكـن تذوقـه. أوال ويثري األحاسيس واملشاعر  فـالفهم 
إن تذوق الكالم يستلزم فهمـه أوال خبـالف مـا يقـع ىف تـذوق الطعـام . يتبعه اإلحساس والشعور

بـــس أو الطـــرز املعماريـــة أو اللوحـــات الفنيـــة أو األعمـــال النحتيـــة أو مـــثال أو املوســـيقى أو املال
الـــروائح أو امللموســـات أو النـــساء، فهـــذه األشـــياء ال حتتـــاج إىل ذلـــك بـــل حيـــصل التـــذوق ورد 

والعجيب أن يؤكد األستاذ الدكتور أن الفهم وظيفـة العقـل ال القلـب ليعـود بعـد . الفعل مباشرة
يفــة القلــب مثلمــا أن الــسمع وظيفــة األذن، واإلبــصار وظيفــة عــدة كلمــات فيقــول إن الفهــم وظ

  فأى ختبط هذا؟ ". العني
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ا مــع الــسمع والبــصر يقــول األســتاذ الــدكتور إن الــسمع والبــصر مقياســا األلوهيــة يِضُومــ
لكــن هــل هــذا وحــده هــو مقيــاس األلوهيــة؟ إنــىن أ واألســتاذ الــدكتور وبقيــة البــشر ). ٧٠ص(

ت وكل ا فهـل حنـن آهلـة؟ إن  تـسعة . ملخلوقات احلية نسمع ونبصر كـل بطريقتـهومعنا احليوا
فهـو اخلـالق والبـارئ واملـصور . وتسعني امسا ال يـشكل الـسمع والبـصر سـوى اثنـني منهـا ال غـري

وامللــك والقــدوس والــسالم واملهــيمن والقــوى واملتــني والــرازق واألول واآلخــر والظــاهر والبــاطن 
يـــد واخلبـــري واللطيـــف والقيـــوموالقـــدير والغفـــور والـــرحيم  إخل، ... واحللـــيم واجلبـــار واملتكـــرب وا

ختصار املطلق الذى ال حيده حد وال . عالوة على أن كل صفة من هذه الصفات مطلقة فهو 
َيقيده قيد، وهو سبحانه أزىل أبدى، خيلق وال خيلق، وال ميكـن أن يقـوم شـىء أو شـخص بـدون  ُْ ُْ َ

  . هكذاو... عونه وحفظه وقيوميته
هـــذا ىف الـــسمع، وهنـــاك أشـــياء أخـــرى مل أرد التوقـــف أمامهـــا، وإال مـــا انتهينـــا، فأخطـــاء 

ــه. ومــن هنــا أنتقــل إىل البــصر. الكتــاب متلتلــة واحلقيقــة أن األبــصار ال : "وممــا قالــه ســيادته في
والنور اخلارج . تعمى، ولكن تعمى القلوب الىت ىف الصدور، أى الشعاع من الداخل إىل اخلارج

" فــــإذا حــــضر الــــشعاع مــــن العــــني إىل الــــشىء مت اإلبــــصار... ن البــــصر هــــو شــــرط اإلبــــصارمــــ
ن تفـتح ). ٧٦ص( فأما أن األبصار ال تعمى بل تعمى القلوب فاملراد بذلك أن العربة ليست 

فإن استحضر . عينيك وتبصر، فكثريا ما نفتح أعيننا ونبصر لكن دون فهم أو تعلم أو اعتبار
َيما نرى وأعملنا فـهومنـا كـان اإلبـصار جمـدعقولنا وركز ف ُ حـسن حنفـى . ولـيس بيننـا وبـني د. ُ

ت بـــشىء مـــن عنـــده ولكـــن املـــشكلة كـــل . مـــشكلة هنـــا، فهـــو إمنـــا يـــردد مـــا قالـــه القـــرآن ومل 
املشكلة ىف أن األستاذ الدكتور، وال أدرى كيف، ما زال يردد ما كـان النـاس قـدميا يعتقدونـه ىف 

 يفسرون الرؤية بشعاع يـصدر عـن العـني ويقـع علـى الـشىء املـراد رؤيتـه فـرتاه اإلبصار، إذ كانوا
أفال يعرف أن احلسن بن اهليثم قد قلب األمور رأسـا علـى عقـب، وعرفنـا منـه أن الرؤيـة . العني

إمنــا تــتم بــصدور األشــعة مــن األشــياء واألشــخاص فتــدخل عيوننــا مــن خــالل فتحــة بؤبــؤ العــني 
 املرئيـات مقلوبـة، مث ترسـلها الـشبكية إىل املـخ حيـث تعتـدل تلـك وترتسم علـى الـشبكية صـورة

  الصورة؟  
م : "وقـال خـالل كالمــه عـن اإلبـصار أيــضا وقـد يكــون اخلـداع إجيابيـا، رؤيــة املالئكـة كــأ

َإذا رأيـتهم حـسبـتهم : "، مستشهدا بقوله تعاىل عن اجلنة وما فيها من ولدان خملدين"لؤلؤ منثور َْ ِ َ
للؤلـؤ املنثـور، وال عالقـة ). ٨٢ص" (لؤلؤا منثورا ِّفالقرآن، كما نرى، يـشبه الولـدان املخلـدين 
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ألمــر مــن قــرب أو مــن بعــد لكــن األســتاذ الــدكتور كعادتــه يقــرأ الــنص خطــأ ألنــه ال . للمالئكــة 
لــه أو علــى ســن  يراجــع ويتحقــق ويــدقق، بــل يفــسر القــرآن اعتباطــا وكيفمــا تــرد اخلــواطر علــى 

وال . نـه خـداع إجيـاىب) الـذين جعلهـم مالئكـة( رؤية الولـدان املخلـدين قلمه، فضال عن وصفه
ــا ــاول املوضــوع . علــى األقــل ىف هــذا الــسياق: أدرى كيــف يكــون اخلــداع إجيابي ــه تن والغريــب أن

دون أن يتنبه إىل خطئـه هنـا ويـصححه، ) ١٢٧ص(تناوال صحيحا ىف موضع آخر من الكتاب 
ِ ويغــــادر األمــــر دون أن يرتكــــب غلطــــا إدا، إذ قــــالولكنــــه مــــع هــــذا مل يــــشأ أن يغــــري عادتــــه ً :

  .برفع املفعول ونعته كما ترى" وحيسب أهل اجلنة الولدان املخلدون لؤلؤا منثورا"
ـا  قـد تكـون للمعجـزات أو "ومما قاله ىف هذا السياق أيضا تقسيمه الرؤية على أسـاس أ

وى إىل الــــصخرة ذاكــــرا أول شــــىء أن موســــى نــــسى احلــــو" للــــسحر ورؤ ىف املنــــام ت وهــــو 
لرؤيــة البتــة، ). ٧٣ص( ففــى أى قــسم  تــرى نــضع نــسيان احلــوت، وهــو أصــال ال عالقــة لــه 

عـالوة علــى أن نــسيان احلــوت ال هــو معجــزة وال هــو ســحر وال هــو رؤ ىف املنــام؟ ويزيــد األمــر 
األحـرى أن سوءا أن نسيان احلوت ىف القـرآن، الـذى يقـول األسـتاذ الـدكتور إنـه يفـسره، وكـان 

َيقول إنه يعصر رقبتـه عـصرا ويريـد أن يكـسرها كـسرا، مل يـسند إىل موسـى بـل إىل فتـاه، إذ قـال  ْ ُ
جلوع ًَينا من سفر هذا نصباِلقد لق. اءَدَنا غِآت: "موسى له حني شعر  َأرأيت : "، فأجابه فتاه"َ

  ...".  أن أذكرهُيت احلوت، وما أنسانيه إال الشيطانِإذ أوينا إىل الصخرة؟ فإىن نس
فــاإلنس حقيقــة، واجلــن : "وبعــد عــدة ســطور يقــول إن اجلــن واإلنــس يــشاركان ىف الرؤيــة

مستـشهدا بقولـه تعـاىل عـن رؤيـة سـليمان " إسقاطا من اإلنس على كـل الكائنـات احليـة افرتاضـا
أى رأى سـليمان (فلمـا رآه : "عرش ملكة سبإ بعد أن أحضره له الذى عنـده علـم مـن الكتـاب

فما وجه الصلة بني اآلية وبني ما قاله سـيادته؟ ". هذا من فضل رىب: مستقرا عنده قال) العرش
" اجلـن"، وحقهـا أن تكـون خـربا مرفوعـا لــ"إسـقاطا"وهذا إىل جانـب الغلطـة النحويـة، إذ نـصب 

ـا إسـقاط علـى الكائنـات احليـة مـع أن عفريـت اجلـن كـان  بغض النظر عن وصفه لرؤيـة اجلـن 
لكنـه .  مع سليمان واقرتح عليه أن حيضر له عرش امللكة قبل أن يقوم من مقامـهحاضرا وحتاور

نه إسقاط وقد يكـون هـذا رأيـه، وهـو حـر فيـه، لكنـه يـزعم أن الـنص القـرآىن . يصف هذا كله 
وهنـــا . هـــو الـــذى يقـــول هـــذا رغـــم أن الـــنص القـــرآىن ال يقـــول شـــيئا مـــن ذلـــك علـــى اإلطـــالق

  . املشكلة
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خـذ مـثال تـصور سـيادته : تاب كثـرية جـدا ورهيبـة وتـشمل كـل شـىءواحلق أن أخطاء الك
م أعجـاز خنـل خاويـة حـني هـامجتهم الـريح القاتلـة  أن سقوط الكافرين من قـوم عـاد صـرعى كـأ

ومعـىن هـذا أنـه يكتفـى ىف تفـسريه هـذا . إى وهللا). ٩٩ص(أن ذلك سوف حيدث هلـم ىف النـار 
ل املعجـم املفهـرس أللفـاظ "قاء نظرة علـى شـواهد املوضوعى، وليس فيه من املوضوعية شىء، 

لـصرع، وهـو مـا . فقط مث هات  تفسري" القرآن الكرمي م قد أصيبوا  وىف موضع آخر يظن أ
  .سبق أن بينت خطأه الساطع ىف مكان آخر من هذا الفصل

معــىن حــسى ىف : اللمــس لــه معنيــان: "ومــن أخطائــه الفادحــة كــذلك قولــه عــن اللمــس
ملاء، ومعىن جمازى ىف ملس السماء أو ملس قرطاس نزل من السماء، معاشرة النسا ء مث التطهر 

أى وحـــى حـــسى مكتـــوب ملـــا آمـــن الكـــافرون واعتـــربوه ســـحرا، وملـــس النـــور، أى اهلـــدى، وراء 
ومعــروف أن معــاىن األلفــاظ إمــا حقيقيــة أو جمازيــة، ). ١٠٠ص" (اإلنــسان الــضال كــى يــستقيم

لكن هل ملس النـساء . فليكن". حقيقية"بدال من " حسية"لفظ لكن األستاذ الدكتور يستعمل 
ليـد"معىن حقيقى؟ أبدا، ألن املقصود هو اجلماع ال اللمس مبعـىن  أمـا ملـس القرطـاس ". املـس 

وأمــا . عنــد نزولــه مــن الــسماء، إن حــدث، فهــو ملــس حقيقــى ال جمــازى، علــى عكــس مــا يقــول
َفهــو مــن رقــى النمــل الــىت ال تـفهــم" قيمملــس النــور وراء اإلنــسان الــضال كــى يــست"عبــارة  ْ ُ ومــع . َُ

قشها، وهذا ليس تناقضا مـىن بـل ألىن أحفـظ اآليـة الـىت يـشري إليهـا، فمـن هنـا  هذا فلسوف أ
وهـذه . أفهم ما يقول ال ألن ما يقول قابل للفهم بـل ألىن أفهـم مـا تقـول اآليـة الـىت يـشري إليهـا

م فيقــول اآليــة حتكــى مــا ســوف حيــدث يــوم القيامــة حــني يــ ميــا سعى نــور املــؤمنني بــني أيــديهم و
ِفــضرب بيــنهم . ارجعــوا وراءكــم فالتمــسوا نــورا: قيــل. انظــرو نقتــبس مــن نــوركم: "املنــافقون هلــم ُ

طنه فيه الرمحة، وظاهره من قبله العذاب ب  َِبسور له  ْ ِ ُ ُ ُ ٌ ٍ وقـد شـرحت ). ١٣ -١٢/ احلديد" (ُ
لقـد . أن األستاذ الدكتور قـد خلـط بـني اللمـس وااللتمـاسمعىن النص القرآىن الكرمي هنا ألبني 

لكنه كله عند العـرب . فهو البحث عن الشىء ال ملسه" االلتماس"، وأما "اللمس"فهمنا معىن 
  !صابون

مل يــرد األنــف إال مــرة واحــدة ": "الــشم"وبعــد ذلــك مباشــرة يكتــب مــا يلــى حتــت عنــوان 
ألنف: "ليس كحاسة للشم للقـصاص، مـع الـنفس والعـني واألذن والـسن، بل كتشبيه " األنف 

مــع أن الــروائح العطريــة، وحاســتها الــشم، إحــدى الفنــون العربيــة مثــل املوســيقى كحاســة مسعيــة، 
فبا عليـك هـل األنـف هنـا شـىء ". كحاسة البصر) األرابيسك(وفن العمارة والزخرفة العربية 
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نيــا هــل ميكنــك أن تفهــم قــول ســيادت قــد ذكــر "ه إن األنــف ىف اآليــة آخــر غــري عــضو الــشم؟ و
ملثـل . ؟ هذا كالم مستحيل الفهم"كتشبيه للقصاص لثا هل املوسيقى حاسة مـن احلـواس؟ و و

لقد خلـط سـيادته بـني احلاسـة ومـا . هل العمارة والزخرفة حاسة من احلواس؟ طبعا ال بكل يقني
مؤنـث؟ وخامـسا " فـنال"؟ تـرى هـل "إحـدى الفنـون: "ورابعـا هـل يـصح أن يقـال. تدركه احلاسة

ه ىف هـذه األسـطر الثالثـة وحـدها؟ والكتـاب  هل العطور فن من الفنون؟ فانظر كـم خطـأ وجـد
إنـه . واملـسؤول عـن كـل ذلـك ذرابـة لـسان الـدكتور وذرابـة سـنان قلمـه. كله على هذه الشاكلة

 يرتك لـسانه عنـد احلـديث وىف احملاضـرات كمـا خـربت ذلـك بنفـسى منـذ أكثـر مـن مخـسني عامـا
املهــم أن . وأ طالــب عنــده، أو قلمــه عنــد الكتابــة، يقــول مــا خيطــر لــه دون مراجعــة أو تفكــري

): ٣٤٢ص(نراه يقـول " إحدى الفنون"ومثل . يتدفق الكالم، وال يهم مدى ما فيه من صواب
  ".املقام"بتأنيث " إحدى مقامات الصوفية"

ـــاب، و ـــدكتور ىف هـــذا الكت ـــد األســـتاذ ال ــــوكالعـــادة املتأصـــلة عن املعجـــم "هـــى االكتفـــاء ب
وعدم الرجوع إىل كتب التفسري بـل عـدم الرجـوع إىل املـصحف " املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي

ذاته ليقرأ اآلية ىف سياقها، واعتماده على ذرابة اللسان وحدها، يقـول بـشأن قولـه تعـاىل يـصف 
داء اإلسـالم اخلـارجيون احلالة النفسية ىف املدينـة أثنـاء غـزوة األحـزاب واحلـصار الـذى ضـربه أعـ

): ١٠/ األحـزاب" (وإذ زاغت األبـصار وبلغـت القلـوب احلنـاجر: "والداخليون حول املسلمني
وقد يتحول القلب إىل صورة فنية للتعبري عن حالة الرعب يوم احلساب إذا مـا بلغـت القلـوب "

ــاجر، أى حالــة االختنــاق، مثــل زوغــان البــصر دكتور وواضــح أن األســتاذ الــ). ١٠٦ص" (احلن
يتكلم دون مباالة حىت ليحـول نـصا يـصور احلالـة النفـسية عنـد طائفـة مـن أهـل املدينـة إىل نـص 

  .  كيف؟ هى هكذا، والسالم. يصف أهوال يوم القيامة
واإلميـان لـيس اجتاهـا إىل أعلـى : "ومن العبارات الىت ال نوافقه على مـا فيهـا قـول سـيادته

أولئـك : "، الذى يستشهد عليه بقولـه تعـاىل)١٠٨ص ("بل نظرة إىل األمام، وينتج عنه الطاعة
م اإلميان وأيدهم بروح منه ٍكتب ىف قلو ُ َومن يؤمن  يـهد قلبه"، "َ ِ ْ َ ". وهللا بكـل شـىء علـيم. ْ

ذلــك أن اإلميــان ىف اإلســالم هــو إميــان  ســبحانه، وهللا هــو األعلــى، فاإلميــان إذن اجتــاه إىل 
 إىل األمــام، مبعــىن النــزول علــى مقتــضيات هــذا اإلميــان مــن ســلوك األعلــى أوال ينــتج عنــه النظــر

فعة وانكباب على كل ما من شأنه إفادة اإلنـسان وأسـرته ووطنـه  قومي وأخالق كرمية وإجنازات 
صـع فاإلميـان ىف اإلسـالم لـيس جمـرد . وشعبه ودينه وأمته وعمل من أجل حتقيـق مـستقبل كـرمي 
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وإميـان بـال .  أمره عند هذا بل ال بد أن جيد مصداقه ىف العملّاعتقاد يستكن ىف القلب وينتهى
َعمل هو أمر ال قيمة له تذكر ْ لعمل، والعمل الصاحل . ُ تى اإلميان ىف القرآن متبوعا  وعادة ما 

ت الكتاب الكرمي : وبعد نـصف صـفحة تقريبـا يكتـب األسـتاذ الـدكتور. كما هو معروف ىف آ
وهـو مـا ". لعامـة والنظـام األخالقـى الـذى حيكـم العالقـات بـني النـاسهنا املبادئ ا" هللا"ويعىن "

، أى الــدعوة إىل عــدم االهتمــام بعقيــدة األلوهيــة ولقــد كنــت قــرأت ىف . يفهــم منــه أنــه إلغــاء 
ـذا  بعض ما كتب سيادته أنه يريد حتويل الوحى من االجتاه الرأسى إىل االجتاه األفقى، أو شيئا 

  . املعىن
ت الكثــرية الغالبــة علــى الكتــاب قــول األســتاذ الــدكتور خــالل حديثــه عــن ومــن التــشوشا

، وأن هللا هــو رب "الــشاعر"ألنــه مــرتبط بـــ" الــشعر"ومــن نفــس اللفــظ اشــتق معــىن ": "الــشعور"
فهــل كــان العــرب يعرفــون، ). ١١٦ص" (الــشعر ولــيس إهلــة الــشعر كمــا كــان يقــال ىف اجلاهليــة

كـــذلك . ال إهلتـــه" شـــيطان الـــشعر: "قـــد كـــانوا يقولـــون؟ ل"إهلـــة الـــشعر: "فـــضال عـــن أن يقولـــوا
َوأنه هو رب الشعرى: "فالقرآن مل يقل قط إن هللا رب الشعر، بل قال ْ جنـم كـان " الـشعرى"، و"ِّ

ورغـم هـذا فاألسـتاذ الـدكتور خيلـط بينهمـا . فهو شىء، والشعر شىء آخر. بعض العرب يعبده
 اخلبط واخللـط أن سـيادته ال يرجـع، فيمـا ومرة أخرى نقول إن سبب هذا. هذا اخللط العجيب

ت ىف سياقها   . هو واضح، إىل أى تفسري للقرآن بل وال إىل املصحف ذاته لكى يقرأ اآل
، غموض ومعاظلة لفظية ومعنوية معـا، وال ميكـن أن "التنزيل"وىف النص التاىل، وهو عن 

األوىل ىف التنزيــل احلــسى : تنزيــل الكتــاب جمــازا مــرتني: "قــال ســيادته. خيــرج منــه القــارئ بــشىء
ــه واحرتامــه ــورقى والــسمع ل ). ١٧٢ص" (للمــاء مــن الــسماء، والثــاىن الكتــاب، أى الكتــاب ال

ّاحلسى"وكان قد وضع قبال  ِّ ـازى"ىف مقابـل " ِ ـازى ىف "ّا ، لكنـه هنـا جيعـل احلـسى منطـو ىف ا
 تنزيــل الكتــاب؟ الواقــع أن مث ملــاذا  تــرى أدخــل املــاء النــازل مــن الــسماء ىف. نوعيــه كمــا نــرى

الكــالم خيلــو مــن املعــىن الواضــح، وهــو أشــبه بغمغمــة اإلنــسان لنفــسه، فــال يــستطيع أحــد أن 
ــه معــىن ميكــن فهمــه ونفــس الغمــوض وخلــو . يعــرف مــاذا يقــول أصــال، فــضال عــن أن يكــون ل
ــه ىف الــصفحة التاليــة مباشــرة ــزول الكتــا: "الكــالم مــن املعــىن موجــود أيــضا ىف قول ب وعظمــة ن

لتاىل نـزول املـاء مـن الـسماء جمـازا درا مـا : "ونفـس الـشىء جنـده ىف العبـارة التاليـة". واحلق و و
). ١٧٥ص" (يــذكر دمحم كرســول لبيــان مــا أنــزل عليــه مــن احلــق للتكفــري عــن ســيئات املكــذبني

ْورغـم غمــوض معــىن الكــالم فلــسوف أقــف عنــد أوىل جزئياتــه، الــىت ميكــن فهمهــا مــىت اقـتطعــت  َ ِ ُ ْ
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درا مـا يـذكر كرسـول، واملقـصود الـذكر ىف . العبارةمن  َذلك أن قول األسـتاذ الـدكتور إن دمحما  ْ ُ
تى ذكره ىف القرآن إال بوصـفه رسـوال، وإال . القرآن طبعا، هو كالم غري صحيح وال يكاد دمحم 

 أن ففى أى سياق آخر غري الرسالة يذكر القرآن دمحما؟ إن القرآن الـذى يـزعم األسـتاذ الـدكتور
درا ما ذكـر فيـه كرسـول إمنـا نـزل عليـه ِدمحما  نـه رسـول. ُ . فمجـرد نزولـه عليـه معنـاه االعـرتاف 

  . فكيف يقول سيادته ما قال؟ أال إن ذلك ألمر غريب
ــنص مــن كــالم األســتاذ الــدكتور، وقــد جــاء ىف ســياق احلــديث عــن  وانظــر أيــضا هــذا ال

ألرض تـشرق بوضـع الكتـاب، وهـو نـور لـيس فـا. الكتاب جمـازا ظـاهرة كونيـة: "قال". الكتاب"
فمـا معـىن أن . وهـو كـالم غـامض وغـري حمـدد). ١٨٧ص" (فقط ىف القلب بل أيضا ىف الطبيعة

الكتاب ظاهرة كونية؟ وما معىن أنـه جمـاز؟ ومـا معـىن أنـه نـور ال ىف القلـب وحـده بـل ىف الطبيعـة 
.  الكالم املغلق الذى ال يعـىن شـيئاأيضا؟ وكثري جدا مما يقوله الدكتور ىف كتابه هذا هو من هذا

ولوال أىن أعرف القرآن وأعرف طريقة األسـتاذ الـدكتور ىف الكتابـة، وخباصـة ىف الكتـاب احلـاىل، 
ا ووضع الكتاب"وأعرف أن عبارة  َالزمر"موجودة ىف سورة " وأشرقت األرض بنور ر لظللـت " ُّ

َرة تتحـدث عـن يـوم القيامـة حـني يوضـع ومـع أن اآليـة املـذكو. أختبط ىف هذه احلنـادس املتكاثفـة ُ
َّالكتــاب املــسجل فيــه أعمــال البــشر ويبــدأ احلــساب اإلهلــى للعبــاد فــإن كــالم األســتاذ الــدكتور 

وأسئلىت الثالثـة املاضـية تبـني مقـدار . ينحو حنوا آخر، حنوا غامضا ال يتبني فيه ما يريد أن يقول
فال الكتاب فيها ظـاهرة كونيـة ": الزمر"رة الغموض ىف الكالم وابتعاده عن موضوع اآلية ىف سو

لقلب من قريب أو من بعيد وال النور هو نور الكتـاب بـل نـور البهـاء  وال النور فيها له عالقة 
ا: "اإلهلى نيا"بنور ر ِ، الذى سطع ىف اآلفاق أوال مث وضع الكتاب  ُ  .  

ومعظمهـا : "ول ما يلـىىف القرآن يق" التالوة"وخالل حديث األستاذ الدكتور عن ألفاظ 
تــرى مــاذا يريــد ). ١٩٠ص" (أمثــال إنــسانية داخلهــا أفعــال إهليــة، وأكثرهــا بــال ضــمائر امللكيــة

ذا الكالم املضطرب املتداخل املعقد مثل ذنب الـضب؟ علـم ذلـك  األستاذ الدكتور أن يقول 
ــه خــالل كالمــه عــن حتــدى . عنــد عــالم الغيــوب القــرآن ومثلــه ىف الغمــوض املظلــم احلالــك قول

تــوا مبثلــه مــرة للنــاس قبــل هــذا القــرآن، ومــرة ىف هــذا القــرآن قبــل : وىف الرتتيــب: "للنــاس أن 
  ). ١٩٢ص" (الناس لبيان األمهية، أمهية الناس

واملثـال أيـضا ىف حاجـة إىل عقـل : "يقول سـيادته" املثل واملمثول"وىف كالمه حتت عنوان 
األول يعتمــد .  الوجــودى، والثـاىن الــشبه املعــرىفاألول الــشبه: ولـه معنيــان. وعلـم كــى يــتم فهمــه
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ة، والثـاىن علـى الـصورة األول نقـل األقـل معرفـة إىل األكثـر معرفـة، والثـاىن التعبـري . على املشا
حلس َّفأى ظلمـات مرتاكبـة  هـذه؟ لقـد غـرب علـى زمـن ىف شـباىب كنـت ). ٢٠٦ص" (الصورى 

جلهل وا مت نفسى  مث كربت ومررت بتجارب وخربات كثـرية . لغباءإذا ما قابلىن كالم كهذا ا
قـشتهم فـألفيتهم هـم أنفـسهم ال  واقرتبت من بعض من يكتبون مثل هـذا الكـالم الكوابيـسى و

جلهـل والغبـاء ام نفسى بدون داع  صـحيح أىن . يفهمون ما يقولون، فأبرأىن هللا من موجبات ا
 العجـــز عـــن فهـــم مثـــل هـــذه لـــست رغـــم هـــذا مـــن العلمـــاء األذكيـــاء، لكـــن بـــسبب آخـــر غـــري

  .املعميات
ولــدن حديثــه عــن اخليــال االعتقــادى نــراه يقــول إن هللا ســبحانه ال يتخــذ ولــدا، بــل عبــاد 

اختـذ : وقـالوا: "ملفقـا كالمـه مـن اآليتـني التـاليتني) ٤٠٠ص(مكرمني ميـشون علـى األرض هـو 
، وإذا خـاطبهم وعباد الرمحن الـذين ميـشون علـى األ"، "الرمحن ولدا بل عباد مكرمون رض هـو

مــع أن العبــاد املكــرمني ىف اآليــة األوىل هــم املالئكــة، وعبــاد الــرمحن ىف " ســالما: اجلــاهلون قــالوا
ن، والـسياق هنـا غـري الـسياق . الثانية هـم مـن البـشر ن متباعـد واملوضـوعان خمتلفـان، والـسور

 وهللا مــع الــصابرين ال وهــذا أيــضا ســببه العجلــة ونفــاد الــصدر، والعجلــة مــن الــشيطان،. هنــاك
: وىف النص كذلك غلطة حنوية رديئة هى أنه خـالف ىف اإلعـراب بـني النعـت ومنعوتـه. املتعجلني

  ".بل عبادا مكرمني"والصواب . ، فجعل أحدمها مرفوعا، والثاىن منصو"بل عباد مكرمني"
 ممــا ومــن الغمــوض واالضــطراب ىف الــصياغة والتفكــري حبيــث ال يــستطيع القــارئ اخلــروج

هـــل الرســـول : والـــسؤال هـــو: "يقـــرأ بـــشىء قـــول األســـتاذ الـــدكتور ىف موضـــوع اإلميـــان والكفـــر
ــا ولــيس بــه والعمــل معــه. لإلميــان أم للــبالغ؟ هــو جمــرد مبلــغ للرســالة . والتــصديق والتكــذيب 
. فالكفر ال يعىن  شيئا وال يكلف املكفور بـه شـيئا. ليس الرسول لإلميان والكفر نقيضا، إما أو

وهـى سـنة بـني احلـق . ومع ذلك ال يعىن لعباده الكفر أى التكذيب به. حلق غىن ممن يكفر بهوا
على أن ليس الغموض هـو كـل شـىء ). ٤٣٤ص" (وال ميكن اختاذ عباده من دونه أحا. والعبد

وهــى ركاكــة صــارخة، وكــأن األســتاذ الــدكتور رجــل أعجمــى . بــل هنــاك الركاكــة األســلوبية أيــضا
فالكـل . أى أن اهلدايـة هلـا بنيـة خاصـة. وهللا هو اهلـادى: "ومثل هذا قوله. جميريد أن يبني فيع

، مشـاال وجنـو هللا . وهـى أيـضا فعـل منفـرد. واهلدايـة فعـل مـشرتك. ىف كل مكان، مشرقا ومغـر
لكـن هللا ال . هللا اإلنساىن إذا احتاج اإلنـسان أو الفعـل اإلهلـى إذا احتـاج لإلنـسان. أم اإلنسان

وللحـق فـإىن أظـن أن لـو كنـت وسـنان أو ). ٤٣٨" (العلم هو قسم، هو عهد أخالقـىو. حيتاج
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ومـن . َّمنمل العقـل فـال أظنـىن أسـتطيع أن آتـى مبـا هـو أسـوأ مـن ذلـك غموضـا وتفككـا وركاكـة
ـا معرضـة للعـامل اخلـارجى : "هذا الباب أيضا قوله عن الوضـوء وهـذه األعـضاء اجلـسدية طاملـا أ

لغــسل واالغتــسال"الوضــوء: " إىل نظافــة تــسمىوظــروف البيئــة ىف حاجــة " ، وتــسبقها الطهــارة 
َترى كيف تسبق الطهارة الوضوء؟ أليس الوضـوء طهـارة؟ ومـا معـىن اسـتعمال كلمتـني ). ٤٤٩( ُ

فمـن . ؟ وهل هناك فـرق بينهمـا؟ إن الغـسل ىف الفقـه هـو االسـتحمام"الغسل واالغتسال: "هنا
  . ح أن الفكرة مشوشة ومشتتةقال إن الوضوء يسبقه االغتسال؟ واض

ومن ذلك الغموض املـستغلق أيـضا قـول األسـتاذ الـدكتور عـن موضـوع األخـوين اللـذين 
ُّطلب الغىن منهما أن يتنازل له اآلخر الفقري عن نعجته الواحدة حىت يـضمها إىل نعاجـه التـسع 

ديـــه تـــسع لبيـــان كيـــف أن األخ الـــذى ل" النعجـــة"وتـــستعمل صـــورة : "والتـــسعني فتكتمـــل مائـــة
خذ نعجة أخيه الواحدة حيوانيـة : فالطبيعـة واحـدة. ورمبا ظلم نفسه. وتسعون نعجة طلب أن 

فالطبيعـة احليوانيـة مثــل . والكيـان اإلنـساىن واحـد كمـا أن البيئـة االجتماعيـة واحـدة. أو إنـسانية
ــسانية لالســتغالل ــه ملــن ميلكــه. الطبيعــة اإلن ــه بذات ــت. فــاحليوان ال وجــود ل ــة ال حكم فيهــا وملكي

واحـد ميلـك كـل شـىء، والبـاقى . وهى ملكية مجاعية وليست ملكية فرديـة. الوضع االجتماعى
ـــدكتور يقفـــز مـــن فكـــرة غامـــضة إىل فكـــرة أشـــد ). ٧٠٣ص" (ال ميلكـــون شـــيئا إن األســـتاذ ال

وهو، كما قلت، يشبه شخصا يغمغم فيما بينه وبـني نـسه بكـالم غـري قابـل للفهـم وال . غموضا
 ،ولكن حيسب له أنه، عندما ملس هذا املوضـوع ىف مكـان آخـر مـن الكتـاب. سهحىت له هو نف

َّأشــار إىل تفــاوت املرتبــات ذلــك التفــاوت الرهيــب الــذى نعرفــه قــائال إن الدولــة  وافقــت علــى 
وضــع حــد أدىن لألجــور مــع تــرك احلــد األعلــى مفتوحــا دون حتديــد كمــا هــو احلــال ىف مرتبــات 

كمــا ). ٧١٨ص(عالميــني الــىت قــد تــصل إىل عــدة ماليــني ضــباط اجلــيش ورؤســاء البنــوك واإل
لث حني قال إن الظلم االجتماعى هو أيضا ظلم اقتصادى    ).٧٦٨ص(ملسه ىف مكان 

وخذ هـذه أيـضا، وادع ىل مـن فـضلك أن يثبـت هللا عقلـى فـال أفقـده جـراء هـذه األلغـاز 
نفــإن مل . وذكــر ىف ســياق الــشهادة رجــالن: "يقــول ســيادته. واملعميــات . يكــو فرجــل وامــرأ

، والرجـل واملـرأة مهـا اآلخـر. والعدد يرضى عنه وليس عددا مطلقـا . وقـد يكـون الـذكر هـو األ
 الطفــل هــو األم، والــزوج -وهــذا هــو الــوعى املتبــادل بــني األ واآلخــر، وأقــرب اآلخــر إىل األ

تـرى مـن أيـن . )٧١١ -١٠ص" (فاآلخر جزء مـن األ حـىت ال يعـيش األ منفـردا. هو األب
لصرب على كتابة مثل تلك اجلالميد الىت ال ميكـن ولـو عقـل أينـشتاين ذاتـه  تى بعض الكتاب 
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ــة أن كثــريا مــن الــشبان يظنــون أن هــذا الكــالم الغــامض غمــوض . أن ميــضغ شــيئا منهــا والكارث
الليــل احلالــك دليــل علــى أن صــاحبه يتحــدث عــن موضــوع شــديد األمهيــة واخلطــورة  فــرتاهم 

لـضبة واملفتـاح مثــل هـذا الكـالم مث يتولـون راضــني ينه جـون ذات الـنهج ويكتبـون كالمــا مغلقـا 
ــاقرة دى العب ــم صــاروا ينتمــون إىل  وأحــب أن أقــول شــيئا، وهــو أن . عــن أنفــسهم حيــسبون أ

ــا هنـا علــى كـل عيــب مـن عيــوب الكتـاب هــى جمـرد عينــة صـغرية ممــا ىف  األمثلـة الــىت أستـشهد 
  . الكتاب

ومـن نفـس االشـتقاق فعـل : "قـال) ٧٣٩ص(ديث األستاذ الـدكتور عـن اجلـن ووسط ح
َّجن" لليل"َ لـرغم مـن مجـال الـضوء وسـط الليـل اجلحـيم. ، أى حضر أو أتى  . وهـو لـيس إهلـا 

ـــة مثـــل القـــوة، إذ خلقـــت اجلـــن واإلنـــس  ـــه مـــن صـــفات األلوهي ـــادة ملـــا في واجلـــن موضـــوع للعب
ــادة جلــن مجيــل الــضوء وســط الليــل اجلحــيم، وإن كنــت ال ويفهــم مــن كــالم ســيادته أن ا". للعب

ألعلــه الليــل البهــيم؟ لكــن األســتاذ الــدكتور يستــشهد علــى كالمــه . أعــرف مــا هــو الليــل اجلحــيم
هلامش بقوله جل وعال عن إبراهيم عليه السالم : قـال. فلما جن عليه الليل رأى كوكبـا: "هذا 

إلشـارة هـو فواضح أنه ال حيسن إحكام العبارة، و". هذا رىب إال مـا جعلنـا نتـصور أن املقـصود 
وهذا مظهـر مـن مظـاهر قفزاتـه املباغتـة غـري املـربرة مـن نقطـة . اجلن على حني أنه يعىن الكوكب

يمـــا حـــني تبـــزغ الكواكـــب؟ إن . إىل نقطـــة ال صـــلة بينهمـــا لكـــن هـــل يكـــون الليـــل جحيمـــا أو 
يمـا أمـا أن اجلـن يعبـد ملـا . يكـون جحيمـاوهـو ىف كـل األحـوال ال . الكواكب تنـريه فـال يكـون 

فيه من قوة فلم يقله القرآن ىف أى موضع منه، وإال فليورد لنا سيادته النص، وهو مـا ال ميكنـه 
مث إذا كانــت القــوة ســببا ىف أن يؤلــه النــاس أو بعــض . فعلــه ألن مثــل هــذا الــنص غــري موجــود

  . وهلم جرا... واجلبال قويةَّالناس القوى فاألسد قوى، والعواصف قوية، والسيول قوية، 
، لكنــىن  وقــد يظنــىن الــبعض قــد أكثــرت مــن هــذه االستــشهادات ويــرون ىف ذلــك إســها
يـديهم ملـسا هـذا الـذى أقـول فـال يظنـوا أن أخطـاء  أقصد ذلك قصدا ألجعل القـراء يلمـسون 

ورده ومع هـذا فـإن مـا أ. األستاذ الدكتور شذوذ على القاعدة، وأن القاعدة عنده هى الصواب
  .ليس سوى عينة جد ضئيلة
وهـو أخ هلـم أكثـر . فهـم ويغـريون منـه. ويوسف عاداه أبيه وإخوته: "ولنأخذ هذه كذلك

وكــان حتـت األبنيــة . وطلــب مـنهم الــذهاب بقميـصه وإلقائــه علـى وجــه أبيـه. مـن أنـه ابــن ألبـيهم
ذن له أبوه أو حيكم هللا . وكان أبومها صاحلا. كنزا . فـاألب مبثابـة هللا. لهوال يربح األرض حىت 
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إن األســتاذ الــدكتور يقفــز مــن نقطــة إىل أخــرى دون ). ٧١٥ص" (وطلــب فرعــون أخــا يوســف
إنـه، كمـا ذكـرت مـرارا، يـشبه شخـصا . سابق تنبيه ودون أن يكون مث وجه اتـصال بـني النقطتـني

حــد يغمغـم فيمــا بينــه وبــني نفـسه أو كمــن يكتفــى بتــسجيل رؤوس أقـالم ملوضــوعات ال يعرفهــا أ
لقـرآن، ونـستطيع مـن مث أن نلـتقط . سواه وال ترتبط فيما بينها بصلة حقيقية ولوال أننا ملمون 

ــه لكانــت الظلمــة دامــسة متــام  بعــض األشــياء مــن كتــاب هللا تــومىء لنــا مبــا يــدور احلــديث حول
طلـــب مـــنهم "، "وإخوتـــه) أبـــوه (أبيـــهعـــاداه : "مث هنـــاك األخطـــاء النحويـــة والـــصرفية. الـــدموس

يغـريون "، )"ٌكنـز (كنـزاوكـان حتـت األبنيـة "، "علـى وجـه أبيـه) وإلقـاءه (وإلقائهب بقميصه الذها
  ". منه) يغارون(

َالــسفاح هــو ســفك الــدم ظلمــا كمــا ): "٨٢٤ص( ومــن النــصوص امللتويــة اخلاطئــة قولــه  ِّ
وفـض األول السفاح مع املـرأة : وتفيد االشتقاقات األربعة معنيني". الدم املسفوح"هو ىف تعبري 

ا وضرورة إتيان أجرها مقابل ذلك والثاىن حترمي الدم املسفوح مثل اخلمر وامليسر وحتليل . بكار
ــيس " الــسفاح"فاملــشهور الــشائع ىف ". اســتثمار األمــوال ىف حــصانة دون ســفاح، أى دون ر ل

فهـذا هـو املعـىن . سفك الـدم بـل عـيش الرجـل واملـرأة معـا كمـا يعـيش األزواج ولكـن دون زواج
واإلسـالم ال . ، وخباصـة ىف جمـال الـدين وتفـسري القـرآن ومـا إىل هـذا"السفاح"ملشهور الشائع لـا

مث مــا وجــه الــربط بــني الــدم املــسفوح . يعــد فــض البكــارة ســفاحا، بــل مل يتطــرق إليــه القــرآن قــط
وبــني اخلمــر وامليــسر؟ ومــا معــىن أن اســتثمار األمــوال ىف حــصانة دون ســفاح شــىء حملــل؟ هــذا 

؟ .  مفهومكالم غري   وأخريا هل السفاح هو الر
ايــة كالمــه ىف  ومـن العبــارات امللتويـة الــىت يـصعب فهمهــا جــدا لدرجـة االســتغالق أيـضا 

ــــاىل ــــنص الت ــــرمني : "ال ــــة املكــــذبني وا ــــت عاقب ــــؤدى إىل معرفــــة كيــــف كان والنظــــر ىف األرض ي
 أو النتيجـــة ىف األرض بعـــد هنـــا تعـــىن اخلامتـــة" العاقبـــة"و. واملفـــسدين واملنـــذرين واملتقـــني أيـــضا

ويعـــىن أيـــضا :). إىل هنـــا وال مـــشكلة ىف الفهــم، ولكـــن انظـــر اآلتــى(جتــارب األفـــراد والــشعوب 
لنهايـة والنتيجـة. لنسبة للتفاعل بني الدنيا واآلخرة" العقىب"أو " العقبة" " وتعىن كل ما يتعلـق 
: خ واملنــــسوخ والنــــسخوىف الــــصفحة التاليــــة نقــــرأ لــــه أثنــــاء حديثــــه عــــن الناســــ). ١٠٠٧ص(
وأحكـــام الـــنص ال يعتـــرب نـــسخا بـــل تطبيقـــا ملنـــاهج اللغـــة، خاصـــة إذا كـــان املنـــسوخ والناســـخ "

  ".صورتني مثل الشيطان وهللا
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": اإلميــان والكفــر"ومــن اضــطراب املفــاهيم ىف كتابــه، وهــو جــد كثــري، قولــه حتــت عنــوان 
لــشعائر مثــل احلــج، فهــو"  إعــادة توظيــف لــشعرية جاهليــة للــدين وال يعــىن اإلميــان  اإلتيــان 

ت بناهــا إبــراهيم ــدم األصــنام الــىت ىف الكعبــة الــىت طبقــا للــروا فــال تعــادل الــشعائر . اجلديــد 
اإلميــان، فالـــشعائر قـــد تكــون أشـــكاال خارجيـــة، والــشعائر مثـــل ســـقاية احلــاج وعمـــارة املـــسجد 

املـؤمن شـعرية الـصالة والـصيام ولكن إذا مل يعن اإلميان أن يـؤدى اإلنـسان ). ٤٠٩ص" (احلرام
والزكاة واحلج فماذا يعىن؟ هل يعىن اإلميان العناد والتمـرد علـى عبـادة هللا سـبحانه؟ وهـل احلـج 
إعادة توظيف لشعرية جاهلية؟ ترى هل اجلـاهليون هـم الـذين ابتـدعوا احلـج؟ وهـل بنـاء إبـراهيم 

ت؟ فماذا عمـا قالـه القـرآن ىف هـذا املوضـو ت؟ للكعبة جمرد روا ع؟ أهـو جمـرد روايـة مـن الـروا
قــشه ىف اعتقــاده بــل أحــاول أن أضــبط املفــاهيم واملــصطلحات لــيس إال ولنفــرتض أن . أ ال أ

اجلــاهليني هــم مبتــدعو احلــج فهــل كــل مــا فعلــه اإلســالم هــو هــدم األصــنام؟ لقــد كــانوا يلبــون 
ن رجاال ونساء، وكان بعض هم إذا رجعوا مـن احلـج مل آلهلتهم ىف احلج، وكان كثري منهم حيج عر

ا، وكان منهم مـن ال يفيـضون مـع النـاس مـن موضـع واحـد بـل يفيـضون  م من أبوا يدخلوا بيو
م مث هـل الـشعائر شـىء آخـر غـري . وقد أبطل اإلسالم هذا كلـه. وهكذا... من موضع خاص 

ال إن مراعـاة األشكال اخلارجية؟ لقد كان مبكنته، لو كان يدقق ويركز فيما يكتب، أن يقـول مـث
األشكال اخلارجية ىف العبـادات ال تكفـى بـل ال بـد مـن استحـضار عظمـة هللا ىف الـضمري حبيـث 
بعــا مــن أعمــاق القلــب ومثمــرا ىف تــصرفات الــشخص وأخالقــه ال جمــرد  يكــون أداء الــشعرية 

نـاء وفـوق هـذا كلـه هنـاك الركاكـة التعبرييـة العنيفـة واملعاظلـة العـسرة ىف ب. حركات جـسدية ميتـة
الكـــالم الـــىت تتبـــدى ىف تتـــابع األمســـاء املوصـــولة وكثـــرة اســـتعمال الفـــاء ىف ربـــط اجلمـــل بعـــضها 

  . ببعض، فال تنويع وال مرونة بل فقر لغوى حاد
ا ثالثة قروء ىف  ّ  حىت ىف مسألة بسيطة كعدة املرأة املطلقة الىت نص القرآن نصا على أ ِ

نفــسهن ثالثــة قــروء ":كــالم واضــح ال ميكــن أن خيطــئ فهمــه أى إنــسان " واملطلقــات يرتبــصن 
واملطلقــة ال يــصح أن : "جنــد األســتاذ الــدكتور يرتكــب خطــأ فاحــشا، إذ يقــول) ٢٢٨/ البقــرة(

أى ). ٤٨٧ص" (تتزوج من جديد قبل أربعة حيـضات كـى تطمـئن أنـه مل يعـد هنـاك محـل سـابق
ن يكتفــى األســتاذ  الــدكتور وكالعــادة ال ميكــن أ. بــل أربعــة: ثالثــة، فيقــول هــو: أن القــرآن يقــول

ا "أربعـة حيـضات: "خبطإ واحد ىف أى شىء نستشهد به من كتابه، فنجده يقول أربـع "، وصـوا
تقان أى شىء". حيضات   . وهو خطأ لغوى بدائى، لكن ال غرابة، فسيادته ال يهتم 
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ـا وردت ىف القـرآن ثالثـني مـرة، وأن هلـا معنيـني يح الـر: ولدن حديثه عـن الـريح يكتـب أ
ْالضارة الىت تصيب احلرث أو الىت تغرق الفلك، والـريح النافعـة الـىت توصـل إىل دار الـسالم أو  ُ

فأمـــا عـــدد ورودهـــا ىف ). ٩٠٩ص(األول للعقـــاب، والثـــاىن للثـــواب . الـــىت حتمـــل ريـــح يوســـف
ــا جمــرد ســهو ىف العــدد . القــرآن فهــو تــسع وعــشرون مــرة ال ثالثــون، لكــن لــن نتوقــف هنــا أل

ال إن هلــا معنيـني فهــو مــا ال بــد مـن الوقــوف إزاءه، ألنــه خيلــط هنـا بــني املعــىن وبــني ولكـن أن يقــ
فالعــصا مــثال معروفــة، لكنهــا قــد تــستخدم للــضرب، وقــد تــستخدم للتهديــد، وقــد . االســتعمال

تستخدم لإلشارة، وقد تستخدم للهش على الغنم، وقـد تـستخدم للعياقـة، وقـد تغـرز ىف أركـان 
ذا معـان متعـددة بـل العـصا هـى . وهكذا...  أبعادهاقطعة من األرض لتحديد وليست للعصا 

  . العصا ىف كل مرة، لكن االستعمال اختلف
لنــسبة إىل أن الــريح ىف القــرآن نوعــان فعــة فقــد تعــرض علمــاء القــرآن قــدميا : و ضــارة و

ح مـن الفـرق بـني الـريح"وىف مقـال بعنـوان . إىل هـذا خمتـار ملهـرى " نظـر املفـسرين وجهـة والـر
د منــشور ىف موقــع  إذا أمعنــا : "م نقــرأ مــا يلــى٢٠١١ مــايو ٩بتــاريخ " ديــوان العــرب"رشــيد آ

تــ النظــر ىف ح  ت القــرآن نــشاهد أن الــر ح: " بــصيغة اجلمــعاًحينــى آ  بــصيغة اً وحينــ ،"الــر
ح حينمـا تـذکر بـصيغة ولو نظر بدقة فی هذه". الريح: "املفرد ت لالحظنا أن الر َاآل ْ  اجلمـع ُ

 َســـالت،ُْروامل  واحلـــامالت،  ّاملبـــشرات،" مـــع الرمحـــة واخلـــري والـــنعم مـــع ألفـــاظ مثـــل اًتـــی دائمـــ
ت، واللـــواقح والناشـــرات،  ـــذار لعـــذاب ىف". وال ـــة  ـــذکر مفـــردة تكـــون مقرتن  ولکنهـــا حينمـــا ت
 عـن رسـول هللاى رو":ى ويقول النـوير."ّوالصرصر، والعقيم  والقاصف،  العاصف،"كلمات مثل 

تى ت.الريح من روح هللا تعاىل:  أنه قال )ص( واسـألوا هللا  ّلعذاب، فال تـسبوها، ى لرمحة، و
قـال : "تفـسريه ىف ويقـول القـرطىب". َُسننه" ىفى أخرجه البيهق. ّخريها، واستعيذوا  من شرها

وجاء ذكـر . "ّحدوكل ما كان مبعنی الرمحة فهو مجع، وما كان مبعنی العذاب فهو مو: أبو عمرو
إلفـراد و ١٩ مـن القـرآن الكـرمي منهـا اً موضـع٢٩ إلفراد واجلمع ىف" الريح" ّ مـرات ١٠ّمـرة 

ــا مجــع اجلنــوب والــشمال  الرمحــة وىف": "التبيــان" ىفى ويقــول الطوســ. جلمــع ح أل َّجتمــع الــر
ا ه" ريح"العذاب  وىف. ََّوالصبا ُالدبور وحـدها، وهـى ّأل ح لـواقح ال ت عقـيم ى َّ لقـح، فكـل الـر
  .غريها

مفـردات ألفـاظ "هذا القول كما يقول صـاحب  ويتفق الكثري من الكتاب و املفسرين ىف
بلفــظ الواحــد فعبــارة مــن  ذكــر هللا تعــالی فيهــا إرســال الــريح وعامــة املواضــيع الــىت": "القــرآن
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ا ذکره البعض، والسبب، کم. وكل موضع ذكر فيه بلفظ اجلمع فهو عبارة عن الرمحة العذاب، 
تــ ّــأن الــريح تكــون مركزة ىف ح  مثــل ى تيــار واحــد مثــل شــعاع الليــزر فتكــون مــدمرة، بينمــا الــر

فعة ّيتألف من عدة ألوانى الضوء العاد ح الرمحـة  يقول هللا تعـالی ىف.فتكون  َوهـو : "حالـة ر ُ َ
حى َّالذ َأرسل الر ِّ َ َ ًبشر َ ْ َ بـني يـداُ َ َرمحتـه، وأنزلنـا ى ََ َ ِ َِ ًمـن الـسماء مـاء طهـورَ ُ َ ً ِ َّ َ حالـة الـريح  وأمـا ىف. "اِ

ُفـلما رأوه: "ّالشديدة واملدمرة فقد قال تعالی ْ َ ّ َ ًعارض َ ُ مستقبل أوديتهم قـالوا عـارض ممطـراِ ِ ُ ٌ ِ ُ ِ َِ ُِ َ َ ِ َ َبـل . ْ
َهو ما ِِاستعجلتم به ُ ُ ٌريح فيها عذاب أليم: ََ ٌ َ ِ ٌ  :كـان يقـول إذا هبـت الـريح) ص( أن النـىبى ورو". ِ

ح" ًاللهم اجعلها ر ِ َ َُ ْ َّ ً والَجتعلها رحياّ ِ َ ْ َ ْ ح"ألن علی العموم ما جاء بلفظ  "اَ  الرمحـة،  ّيـدل علـی" الـر
": علـوم القـرآن الربهـان ىف"ويقـول صـاحب . ّوما جاء خبالف ذلك يـدل علـی العـذاب واهلـالك

ه نـسب ألىب رمحـه هللا، عـن ابـن أىبى، الـسيوط ونقل"  شـيء ىف كـل: البـن كعـب أنـه قـ ّـحـامت أن
ح"القرآن من   ".فهو عذاب" الريح"فهو رمحة، وكل شيء فيه من " الر

تـى  مفـردة للنعمـة " الـريح"والواقع أن ألسلوب القـرآن رأ آخـر ىف هـذه املـسألة، فقـد 
وعلـــى الناحيـــة األخـــرى فقـــد جـــاء لفـــظ . واخلـــري، وإن كـــان الغالـــب عليهـــا عكـــس هـــذا املعـــىن

ح" عبد هللا الغذامى، كعادته ىف التـسرع .  ومبناسبة ما حنن فيه فقد أخطأ د.ىف الضرر مرة" الر
كالما مماثال لكالم املقـال، مث مل " اخلطيئة والتكفري: "واجلزم بدون أى دليل، حني ردد، ىف كتابه

يكتف بذلك بل طبقه على شعر أبو القاسـم الـشاىب رغـم اسـتعمال الـشاعر التونـسى ىف غالـب 
حـسن حنفـى ىف النفـور . وهو ىف هـذا يـشبه د. كلتيهما للهالك والتدمري" حالريح والر"شعره 

ته وأفكاره  من التدقيق والتحقيق وعدم التبصر، وكذلك ىف التناقضات الكثرية الىت تربقش كتا
. حسن حنفى، ذرب اللسان والقلم ال يعـرف التوقـف وال الـرتدد. وهو أيضا، مثل د. املتداعية

 يكـون قـد قـصد كـل مـا قالـه ممـا ينـاقض العقـل واملنطـق أو يـضارب بعـضه بل إىن ال أسـتبعد أن
: وجتد هذا، وغريه كثري، ىف الفصل املخـصص لـه مـن كتـاىب. بعضا لغاية ىف نفس يعقوب ونفسه

ء سعوديون"   ". أد
ت د فـؤاد زكـر منـذ . حسن حنفى وأفكاره انتبـاه د. وقد لفتت ظاهرة التناقض ىف كتا

احلقيقــة والــوهم ىف : "ال طــويال عــن هــذا املوضــوع جيــده القــارئ ضــمن كتابــهعقــود، إذ كتــب مقــا
كان يشد شعره فيه طوال الوقت وخيشى أن يطري عقله جـراء قفـز احلركات اإلسالمية املعاصرة 

األســـتاذ الـــدكتور مـــن الفكـــرة إىل عكـــسها ىف فقـــرتني متتـــاليتني، وىف أشـــد املوضـــوعات خطـــورة 



 
١٣٢

فؤاد زكـر أسـتاذ فلـسفة أيـضا، . ولنالحظ أن د. رمش ىف جفنهوحساسية، ودون أن خيتلج له 
  . ومل يكن يتعاطف ال مع اإلسالم وال مع من يرفعون رايته

ــارخيى"وحتــت عنــوان  ــه عــن اهلــالك يقــول د" املــستقبل الت : حــسن حنفــى. وخــالل حديث
ة وأنـه فهـو مفهـوم رئيـسى ىف الـوعى التـارخيى، خاصـ. حواىل تسعا وستني مرة" هلك"ورد لفظ "

" مثان عشرة مـرة ممـا يؤكـد أن التـاريخ عامـل إنـساىن" هلكنا: "يستعمل مع ضمري املتكلم اجلمع
، واملتكلم هـو هللا )مرة فعال١٨" (أهلكنا"أبدا بل " هلكنا"وال يوجد ىف القرآن ). ١٠١٩ص(

بعد جيعلـىن أسـت" مما يؤكـد أن التـاريخ عامـل إنـساىن: "فهل هو خطأ مطبعى؟ لكن قوله. سبحانه
احتمــال اخلطــإ املطبعــى ألن الكــالم عــن العامــل اإلنــساىن ال العامــل اإلهلــى علــى التــواء التعبــري 

وال ينبغـــى أن ننـــسى اخلطـــأين النحـــويني املوجـــودين ىف كـــالم األســـتاذ الـــدكتور، فقـــد . والفكـــرة
ــا مــضاف إليــه ونعتــه، ورفــع "تــسعا وســتني مــرة"نــصب   مثــان: "ىف قولــه" مثــان"، وحقهــا اجلــر أل

َمثاىن عشرة مرة: "، والصواب أن نقول"عشرة مرة   .  لبناء على فتح اجلزأين" َ
والـضعف والقـوة ليـسا مهـا : "ومن عدم إحكام الفكرة عند األستاذ الدكتور كـذلك قولـه

فاملــادة ليــست وحــدها هــى ســبب . فقــط ســبب اهلــالك، فقــد يهلــك القــوى وينتــصر الــضعيف
ضـــح أن القـــوة والـــضعف عنـــده مهـــا القـــوة والـــضعف ووا). ١٠١٧ص" (اهلزميـــة أو االنتـــصار

ن، مــع أن القــوة والــضعف ليــسا مــاديني فقــط، فهنــاك القــوة والــضعف العقليــان، وهنــاك  املــاد
القـــوة والـــضعف األخالقيـــان، وهنـــاك القـــوة والـــضعف ىف التخطـــيط والتنظـــيم، وهنـــاك القـــوة 

ـــاك القـــوة والـــضعف ىف املـــال، وه ـــدهاء واخلـــداع، وهن ـــاك القـــوة والـــضعف ىف والـــضعف ىف ال ن
السالح، وهنـاك القـوة والـضعف ىف العقيـدة واإلميـان، وهنـاك القـوة والـضعف ىف العزميـة والثقـة 

كـم : "ورمبا لو أن سيادته قال إن القلة قـد تغلـب الكثـرة كمـا ورد ىف القـرآن الكـرمي... لنفس
ذن هللا نتـصار الـضعف علـى القـوة أما ا. لكان الكالم منضبطا" من فئة قليلة غلبت فئة كثرية 

فهذا كالم حيتاج إىل نظـر وتـدقيق، إذ قـد تنتـصر أمـة لـيس عنـدها جـيش جلـب وال سـالح كثـري 
على أمة لديها جيش جرار وأسلحة وفرية، وهـذا نـوع مـن الـضعف بـال جـدال ىف األمـة األوىل، 

ا أمة يقظة ال تغفو بـل ختطـط وختـدع وتعتمـد أسـلوب املباغتـة وتـ ستثمر كـل لكن يعوض هذا أ
خذ حيطتها وال تـضع ىف اعتبارهـا  ئمة مهملة ال  ا بينما األمة األخرى مطمئنة  شىء ىف حوز

رعـــة ىف التنظـــيم والتخطـــيط وانتهـــاز الفـــرص الـــساحنة ا  وهـــذا يـــصدق علـــى هزميـــة . أن عـــدو
كى م، وهزمية أمريكا ىف حرب فيتنام ىف تلك الفرتة أيضا رغم التفوق األمري١٩٦٧العرب عام 
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الساحق ىف السالح واملال ومستوى الـضباط واجلنـود مـن الناحيـة املعرفيـة، ورغـم الـدمار الـذى 
م رغـم . أنزلته أمريكا بفيتام آنـذاك م وحـرو ولقـد انتـصر الرعيـل األول مـن املـسلمني ىف غـزوا

اإلميــان والعزميــة " قــوة"قلــة عــدد اجلنــود وقلــة الــسالح وفقــره، بيــد أن هــذا وذاك قــد عوضــته 
م ىف احلرب شهادة تدخلهم اجلنة ن مو م  لنصر وإميا لنفس و  ...اجلياشة والثقة  و

هذا، وتكثر التناقضات ىف الكتاب، والسبب أيضا هـو ذرابـة لـسان الـدكتور، فهـو يـرتك 
ومــن هــذا . لــسانه يــتكلم براحتــه أو قلمــه يكتــب مــا يعــن لــه دون أن يفكــر ىف إيقافــه ومــساءلته

فــالنظر جمــرد رؤيــة العــني اخلارجيــة ىف حــني أن . وقــد يــتم النظــر دون اإلبــصار "):٨٦ص(قولــه 
البــصر "، وقولــه بعــد ذلــك بثالثــني ســطرا ال غــري إن "البــصر هــو رؤيــة العــني الداخليــة واخلارجيــة

ومثــل ذلــك االضــطراب وعــدم الرســو علــى بــر قولــه عــن ". خــارجى، والرؤيــة خارجيــة وداخليــة
ديــة والنــصرانية وإجــازة اإلســالم الــرد علــى العــدوان مبثلــه، وإن كــان الــصرب بــني اإلســالم واليهو

لـــــصرب أقـــــرب إىل األخـــــالق : "يفـــــضل ىف ذات الوقـــــت الـــــصرب والتـــــسامح ومواجهـــــة األذى 
ألذى املماثل أقـرب إىل األخـالق اليهوديـة وتظـل األخـالق اإلسـالمية أقـرب إىل . املسيحية، و

ـــارين ـــة، ولكـــن إىل األخـــالق املـــسيحية أقـــرباألخـــالق املـــسيحية واألخـــال: االختي " ق اليهودي
هل فهم أحد شيئا؟ أما أ فلم أفهـم، إذ كيـف  تـرى تكـون األخـالق اإلسـالمية ). ٣٧٥ص(

أقـرب إىل االختيـارين؟ إن هـذا مـستحيل ألن اإلنـسان ال بـد أن يكـون أقـرب إىل أحـد الطـرفني 
هكـذا يقـول العقـل، ". أفعل التفضيل"املتعارضني من الطرف اآلخر، وإال فال مكان الستعمال 

ــذا االضــطراب ومعــاداة املنطــق . وهكــذا تقــول قواعــد اللغــة لكــن األســتاذ الــدكتور ال يكتفــى 
كيــف وقــد جعلهــا ". ولكــن األخــالق اإلســالمية أقــرب إىل األخــالق املــسيحية: "فيعــود ليقــول

ىت قــررت أن تقــرأ أقــرب إىل هــذه األخــالق وإىل تلــك األخــالق ىف نفــس الوقــت؟ احلــق أنــك مــ
خلـــارج قبـــل الـــدخول، وإال فقدتـــه  لألســـتاذ الـــدكتور شـــيئا فعليـــك أن ختلـــع عقلـــك وتـــضعه 

خلارج حىت إذا ما خرجـت وجـدت . لداخل من معاداة ما يكتب للمنطق وخلري لك أن ترتكه 
لــداخل وختــرج  عقلــك ينتظــرك فتأخــذه وتعيــده إىل مكانــه ىف رأســك مــن أن تــدخل بــه فتفقــده 

  .  نهبدو
وأوالد ) ٨٢ص(إن الولدان املخلـدين مالئكـة مـرة ) ٨٢ص(ومن هذه التناقضات قوله 

وقد سبق أن أشـر إىل هـذا ىف الفـصل احلـاىل بـشىء مـن التفـصيل، ). ١٢٧(صغار مرة أخرى 
ومــن تناقـضاته حــىت ىف تركيــب عبـارة قــصرية قولــه . فـال داعــى إذن للتوقـف هنــا أكثــر مـن ذلــك
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ا مثــل أمــر وال ت: "عــن الــتالوة عــىن الــتالوة جمــرد القــراءة الــصوتية بــل املمارســة العمليــة ملــضمو
لرب ونسيان النفس أوال ذلك أن املطلـوب ىف القـراءة أن يبـدأ كـل إنـسان ). ١٩١ص" (الناس 

ت   .وهذا عكس ما قاله الدكتور. بنفسه قبل أن يدعو اآلخرين إىل تنفيذ ما تقوله اآل
ت "له ىف آخر حديثه عن القرآن إن ومن تلك التناقضات أيضا قو للقـرآن سـبعة مـستو

موع منه ىف مـصحف عثمـان كلـه أو بعـضه؟ وهـل مـا حـرق -٧:... ىف الوجود ما يعلم منها  ا
دة أو نقــصان ووجــه التنــاقض ىف كــالم األســتاذ الــدكتور هــو ). ١٩٣ص" (منــه مكــرر أم بــه ز

ت التاليـة آل  هإن علينــا مجعــ"، "ىف لــوح حمفـوظ*  جميـد بــل هـو قــرآن: "استـشهاده ىف اهلــامش 
ه فاتبع قرآنه"، "وقرآنه ت كمـا هـو واضـح تؤكـد تعهـد هللا حبفـظ القـرآن، وإن "فإذا قرأ ، فاآل

ْـاحلجر"كان قد نسى االستشهاد أيضا بقوله تعاىل ىف مطلع سورة  َّإ حنـن نزلنـا الـذكر، وإ ": "ِ
ب التــشك"لــه حلــافظون ت، علــى حــني أنــه يفــتح  واملفــروض أن ســيادته . يك فيمــا تقولــه اآل

يقـــوم مبجـــرد التـــسجيل ملـــا يقولـــه القـــرآن تـــسجيال ســـريعا ومـــوجزا وركيكـــا ىف معظـــم األحيـــان، 
ُفلم يذكر هذا التشكيك، وهو مل يرد ىف القرآن؟. وغامضا أيضا ىف أحيان غري قليلة َ ِ  

ت ): "٨٤٨ص(ومن تناقضاته ىف الكتـاب أيـضا قولـه  الطبيعـة احلديثـة كـل وطبقـا لنظـر
مـع أنـه طـوال الكتـاب " شىء حى حىت احلجر، فال فرق بني احلجر واملاء والغاز والنار واجلماد

ّبل قـبـيل ذلك الكالم وبـعيده يتكلم عن احليـاة واملـوت ويعـد اجلمـادات أشـياء ميتـة، فهـو مـثال  َ ْ َْ ُ َ َُ
ومــع هــذا يعــود ".  واملــوتفالنبــات لــه أيــضا دورتــه بــني احليــاة: "يقــول قبــل ذلــك بــسطر تقريبــا

: ليقـــول بعـــدها بـــسطر" ال توجـــد طبيعـــة ميتـــة، وأخـــرى حيـــة): "٨٤٩ص(فيقـــول بعـــد ســـطور 
، مث يقــول ىف "والطبيعــة احليــة قــد متــوت إذا مــا أســىء اســتعماهلا ومل تتــوافر البيئــة املالئمــة هلــا"

  . وهذا جمرد مثال واحد". واملاء حياة حيىي األرض امليتة: "الصفحة التالية
كيـف يكــون هــذا : واآلن بعـد أن طوفنــا مـع أســلوب األسـتاذ الــدكتور مــا طوفنـا نتــساءل

اض األمة من رقادها الطويـل؟  أسلوب أستاذ جامعى مشهور وله مشروع فكرى كبري يريد به إ
لقــد قــرأت ليوســف كــرم وتوفيــق الطويــل وأبــو العــال عفيفــى وأمحــد فــؤاد األهــواىن وعثمــان أمــني 

ظمى لوقا وزكـى جنيـب حممـود وفـؤاد زكـر ودمحم مـصطفى حلمـى وعبـد الـرمحن وزكر إبراهيم ون
صعة ختلو مـن األخطـاء، وأسـلو سلـسا  بدوى ودمحم عثمان اخلشت، فلم أجد إال لغة حمكمة 

افت، وكلهم أساتذة فلـسفة، فلـم ينفـرد د َليس فيه عنت وال معاظلة وال  ـذا . ِ حـسن حنفـى 
ألخطاء النحوية والصرفية؟ ودعنـا مـن األسلوب الركيك املتهاوى ا ملفتقر إىل اإلحكام واملفعم 
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تـــون بعـــد هـــؤالء األســـاتذة وال يكتبـــون . األخطـــاء اإلمالئيـــة بـــل إن أســـاتذة الفلـــسفة الـــذين 
م تلـك العتمـة الـىت  سلوب ممتع متميز ليست هلـم تلـك األخطـاء والركاكـات وال تغـشى كتـا

 أســلوب األســتاذ الــدكتور ويبــدو معهــا وكأنــه خياطــب نفــسه أو نراهــا ىف أحيــان كثــرية علــى وجــه
ُيغمغم غمغمة ال يتبينها حىت لصقاؤه َ َ ُ  .  
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 حسن حنفى ىف تفسريه للقرآن. قضا ملسها د
ر د حسن حنفى ىف الكتاب الذى معنا اآلن عـددا مـن القـضا الـىت حتتـاج إىل وقفـة . أ

اأمامها  لدراستها وإبدا ن األسـتاذ الـدكتور قـد تنـاول . ء الرأى بـشأ علـى أنـه ال ينبغـى الظـن 
شيئا من هـذه القـضا بتفـصيل أو اهتمـام خـاص، بـل كـان يلقـى عبـارة عارضـة هنـا أو هنـاك مث 

َِِّسـرعان مــا ميـضى لطيتــه خفيفـا ال يلتفــت وراءه ولـسوف أختــار بعـض تلــك القـضا وأبــني رأىي . ِ
ولكن لن أسرف ىف عدد القضا الىت أنوى معاجلتها بل سـأركز علـى فيها بشىء من التفصيل، 

رهــا األســتاذ الــدكتور ورأيــه فيهــا مــع  عينــة صــغرية منهــا تعطــى القــارئ فكــرة عــن القــضا الــىت أ
  . تفصيل القول ىف رأىي وموقفى منه ومنها

اخــر واآلن مــع القــضية األوىل، وهــى خاصــة بــذى القــرنني، الــذى ورد احلــديث عنــه ىف أو
خـــذ األســـتاذ الـــدكتور . ، وكـــان وال يـــزال هنـــاك اخـــتالف حـــول شخـــصيته"الكهـــف"ســـورة  و

نيـة بـرأس ذى  نه هو اإلسكندر األكرب، الـذى تظهـر صـورته علـى النقـود اليو لتفسري القائل 
ولكن هل قـال هللا إنـه اإلسـكندر ). ١١٧ص(قرنني، وهى اخلوذة الىت كان يلبسها ىف احلروب 

وعلــى ذلــك ال يــصح أن نقــول إن املقــصود هــو الــزعيم اإلغريقــى، . بيعــة احلــال الاألكــرب؟ بط
وخباصة أن ذا القرنني، كما هو واضح من النص الكرمي، كان رجال مؤمنا وعادال ورحيما ويضع 
نفـسه ىف خدمـة الـضعفاء، فهــل كـان اإلسـكندر األكـرب كــذلك؟ وقـد أخطـأ سـافارى املستــشرق 

ن الفرنسى منذ عدة قرون ىف ا يـسمى ىف " اإلسـكندر األكـرب"لقول خـالل ترمجتـه لكتـاب هللا 
وهــو مــا نقابلــه أيــضا لــدن . إن هــذا وهــم لــيس لــه ىف القــرآن أى أســاس". ذا القــرنني: "القــرآن

  . إدوار مونتيه املستشرق السويسرى ىف ترمجته الفرنسية للقرآن
وذكـر أسـبابه الـىت . ـذاوقد كتب املودودى ىف تفسريه أنه قـورش الفارسـى، وإن مل جيـزم 

وقــال ذلــك قبلــه أبــو الكــالم أزاد الــزعيم اهلنــدى املــسلم عنــد تعليقــه . أدت بــه إىل هــذا القــول
ت اخلاصــة بــه ىف ســورة  لتفــصيل الكبــري" الكهــف"علــى اآل ومث . حيــث تنــاول هــذا املوضــوع 

ًأزاد مـــوردا مقـــال للـــدكتور عبـــد املـــنعم النمـــر وزيـــر األوقـــاف املـــصرى األســـبق عـــرض فيـــه رأى  ِ ُ
األســباب الـــىت محلـــت ذلـــك العـــامل اهلنـــدى علـــى هـــذا القـــول، وعنـــوان املقـــال املنـــشور ىف جملـــة 

ذو القـرنني شخـصية حـريت املفكـرين أربعـة عـشر قـر وكـشف عنهـا أبـو "الكويتية هو " العرىب"
ـــه : ، وهـــذا هـــو مـــع بعـــض التـــصرف)م٢٠١٠يوليـــه " (الكـــالم أزاد لقـــد أشـــار أزاد إىل مـــا قال

ِفسرون مـن أنـه اإلسـكندر أو عبـد صـاحل أو نـىب أو ملـك أو ملـك محـريى، لكنـه مل يـرتضامل أ  َ
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َّمـــن هـــذه األقـــوال لعـــدم وجـــود دليـــل، ورد مـــثال علـــى مـــن يقـــول إنـــه اإلســـكندر املقـــدوىن ن  َ
ٌاإلسكندر ال تـعرف له فتوح َ ْ مؤمنـا   ملغرب، كما مل يعرف عنه أنـه بـىن سـدا، مث إنـه مـا كـان ُ

لـرد علـى مـن يقـول إنـه عـرىب. شـفيقا عـادال مـع الـشعوب املغلوبـة وال َكمـا عـىن أزاد  ِ ن  ميـىن ُ
اليهــود لــو كــان هــذا الــزعيم مينيــا مــا ســألوا النــىب عنــه ألنــه مــن الــسهل عليــه ىف هــذه احلالــة أن 

 لقـد كـان الـسؤال: وأضـاف أزاد قـائال. يعرف اجلواب، ومن مث ينجو من املأزق الذى دبـروه لـه
الـضوء ى َِمن قبل اليهود، فاألجدر أن نرجع إىل أسفار اليهود لنعرف هل يوجـد فيهـا شـىء يلقـ

القـرنني ى ألول مـرة هـذا التفـسري لـذ ىل خطـر ىف: "مث خيـرب بقولـه. القرننيى على شخصية ذ
ن، فــرجح عنــدى علــ ، مث اطلعــت"ســفر دانيــال"القــرآن، وأ أطــالع  ىف ى مــا كتبــه مؤرخــو اليــو

كــالم  تكــن قــد قامــت بعــد، إذ مل يوجــد ىف خــارج التــوراة ملى شــهادة أخــر ولكــنى، الــرأهــذا 
ن ما يلقى مؤرخ ر . هـذا اللقـبى الـضوء علـى اليو مث بعـد سـنوات ملـا متكنـت مـن مـشاهدة آ

ر فيها زال احلجاب، إذ ظهـر كـشف أثـر ى قـضى إيران القدمية ومن مطالعة مؤلفات علماء اآل
فـال . إال كـورش نفـسه القرنني لـيسى بال ريب أن املقصود بذى تقرر لدسائر الشكوك، فى عل

إنـه متثـال علـى القامـة اإلنـسانية ظهـر فيـه ... شخص آخر غـريه حاجة بعد ذلك أن نبحث عن
ن كقرىنى َُالعقاب، وعلى كورش وعلى جانبيه جناحان كجناح   ...".الكبش رأسه قر

البـاحثني كافيـا إال أنـه ى ه أزاد قـد يعتـرب لـدإليـ ومـع أن مـا وصـل: "النمر قائال. ويعلق د
القـرنني ى بني ما وصل إليه وبني ما جاء به القـرآن عـن ذ يعقد املقارنة مفسر للقرآن، وعليه أن

لقـرآنى املوضوع لد أو عن امللك كورش، إذ إن هذا يعترب الفيصل ىف ويقـول . املفسر املؤمن 
أسـعفنا هـو الكتـب ى هـذا، ولكـن الـذ ماد عليها ىفأزاد إنه مل توجد مصادر فارسية ميكن االعت

نية ا تكـون أوثـق وأدعـ. التارخيية اليو ن مـن أمـة ى ولعل شهاد للتـصديق، إذ إن املـؤرخني اليـو
م تكــون  كــان بينهــا وبــني الفــرس عــداء مــستحكم ومــستمر، فــإذا شــهدوا لكــورش فــإن شــهاد

أنه كان ملكا عادال كرميا مسحا، نبيال مـع ى فقد أمجعوا عل... ال رائحة فيها للتحيز شهادة حق
ذكرهـــا  وقـــد حـــدد أزاد الـــصفات الـــىت. املقـــام األعلـــى مـــن اإلنـــسانية معهـــم أعدائـــه، صـــعد إىل

نيــة فوجــدها متالقيــة متامــا مــع القــرآن الكــرمي،  القــرنني، ورجــع هلــذه املــصادرى القــرآن لــذ اليو
القـرنني حتديـدا ال ى ديـد لشخـصية ذصحة ما وصل إليـه مـن حتى وكان هذا دليال قو آخر عل

ْفمــن .إليــه شــكى يرقـ منتــصف القــرن  فارســية ظهــر ىف إنــه مـن أســرة كــورش أو قــورش إذن؟ َ
 دويلتني تقعان حتـت ضـغط حكـومىت وقت كانت فيه بالده منقسمة إىل السادس قبل امليالد ىف
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 اسـتطاع أن يـضم توحيـد الـدولتني الفارسـيتني حتـت حكمـه، مث بـل وآشـور القـويتني، فاسـتطاع
. فارسـية أشار إليها القرآن الكرمي، وأسس أول إمرباطورية إليها البالد شرقا وغر بفتوحاته الىت

بــل ســنة  ح لألســر. م. ق٥٣٨وحــني هــزم ملــك  اليهــود فيهــا الرجــوع لــبالدهم مــزودين ى أ
سـنة  وىفالـشرق حـىت تـ شـجاعته وعدلـه ىف وظـل حاكمـا فريـدا ىف... بعطفه ومساعدته وتكرميـه

 .م. ق٥٢٩
ـذا ألنـه بـىن: جوج ومأجوج سد ـا قبائـل  ملنـع اإلغـارات الـىت إمنا نسميه  كانـت تقـوم 

ألنــه هــو " القــرننيى سـد ذ: "كمـا يــسمى كــذلك اجلنــوب،ى الـشمال علــ جـوج ومــأجوج مــن
ـم مل يكونـوا إالى لقـد تـضافرت الـشواهد علـ :ويقـول أزاد. هلـذا الغـرض أقامـهى الـذ قبائـل  أ
القـرن  إىلى جية بدوية من السهول الشمالية الـشرقية تـدفقت سـيوهلا مـن قبـل العـصر التـارخيمه

مساء خمتلفة ىف وقد. الغربية واجلنوبية حنو البالدى التاسع امليالد عصور خمتلفـة، وعـرف  مسيت 
ســم  قــسم منهــا ىف ســم  ىف" ميكــر"أو " ميغــر"الــزمن املتــأخر  ، و وال . آســياى قــ" التتــار"أورو

. م. ق٦٠٠سـنة  سـواحل البحـر األسـود ىفى فرعا هلـؤالء القـوم كـانوا قـد انتـشروا علـ شك أن
ن هــؤالء هــم الــذين شــكت . زال مــن جبــال القوقــاز الغربيــة وأغــار علــى آســيا ولنــا أن جنــزم 

م إىل البقعـة الـشمالية  هـذهى وتـسم. ملنعهـاى كورش، فبـىن الـسد احلديـد الشعوب اجلبلية غارا
سم ى ية املوطن األصلالشرق املـصادر  وتقـول لنـا". منغـول: "وقبائلهـا الرحالـة ،"منغوليا"هلؤالء 

نيــة إن أصــل منغــول هــو  احلــالتني تقــرب الكلمــة مــن النطــق  وىف". منجــوك"أو " منكــوك"اليو
ىن" مـاكوك":ىالعـرب  مـن هـذهى قبيلـة أخـر عـن وخيـرب التـاريخ الـصيىن". ميكـاك" والنطـق اليـو

سـم البقعـة  أصـبحت  حتـرف حـىت والظـاهر أن هـذه الكلمـة مـا زالـت". يواسـي"كانـت تعـرف 
مـا عربيتـان ىف" جوج ومـأجوج" إن كلمىت: "ويقول". العربية ىف" جوج" أصـلهما،  تبـدوان كأ

ن عربيتـني ولكنهما ىف مـا أجنبيتـان اختـذ صـورة العربيـة، فهمـا تنطقـان . أصلهما قـد ال تكـو إ
نية ـذا الـشكل ىف". Magog: مـاكوك" و Gag":كاك: "ليو َوقـد ذكـر  ِ الرتمجـة الـسبعينية  ُ

لشكل نفسه ىف القـرآن الكـرمي  والكلمتان تنطقـان ىف". سائر اللغات األوروبية للتوراة، وراجتا 
قـام  وقد استطرد أزاد بعد ذلك لذكر األدوار السبعة أو املوجات السبع الىت. مز وبدون مهز

   .منها واجلنوبية البالد الغربيةى إلغارة عل ا هؤالء
نه ىف مث حيدد مكان  والبحـر األسـود حيـث) قـزوين(البقعة الواقعة بني حبر اخلزر  السد 

ممـر كـان يهـبط  توجد سلسلة جبال القوقـاز بينهمـا، وتكـاد تفـصل بـني الـشمال واجلنـوب إال ىف
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سـده كمـا فـصله القـرآن الكـرمي  كـورش هـذا املمـر بـىن مـن الـشمال للجنـوب، وىف منـه املغـريون
ر والتـــاريخ ت األرمنيـــة، وهـــ. وحتـــدثت عنـــه كتـــب اآل ن الكتـــا شـــهادة ى ويؤكـــد أزاد كالمـــه 

ــة، تــسم ســم ى حملي ن غــورائي"أو "ىــاك غــورائ"هــذا اجلــدار أو هــذا الــسد مــن قــدمي  ". كــا
غـورش أو "هـو اسـم " غـورش"و". ممـر غـورش"أو " غـورش"الكلمتني واحد، وهو مضيق  ومعىن
جورجيـا،  بالد شهادة لغةى ويضيف أزاد فوق هذا شهادة أخرى هلا أمهيتها أيضا، وه". كورش

للغة اجلورجيـةى فقد مس. القوقاز بعينهاى ه الىت سـم  مـن الـدهور هذا املضيق  البـاب "الغـابرة 
  ".احلديدي

ذا يكون وقد تعـرض ". جوججوج ومأ"قد حدد مكان السد وكشف املراد من  أزاد  و
لسد هو سد الصني لعدم مطابقة مواصفات سد الـصني ملواصـفات  قيل من أن املراد لدفع ما

القـرن الـسادس  القـرنني ىفى سـد ذ بينمـا بـىن. م. ق٢٦٤سـنة  القرنني وألن هـذا بـىنى سد ذ
لـــسد هـــو ى كمـــا تعـــرض للـــرد علـــ. قبـــل املـــيالد ن املـــراد  ب "أو " جـــدار دربنـــد"مـــا قيـــل 

ن جدار دربند بناه أنوشـروان  كما اشتهر عند" ألبوابا  –٥٣١مـن ملـوك فـارس مـن(العرب 
لف سنة، وأن مواصفاته غـري مواصـفات سـد ذ)  م٥٧٩ القـرنني، وهـو ممتـد مـن ى بعد السد 

حيـة الـشرق، ولـيس بـني جبلـني اجلبل إىل كمـا أنـه مـن احلجـارة وال أثـر فيـه للحديـد .الـساحل 
هـو املـاء املائـل للكـدرة والعكـارة ولـيس " العـني احلمئـة"املقـصود بــ  يكون وعلى ذلك.والنحاس

 حبــر إجيــه ىف الــشمس تغــرب ىفى ورأى آلســيا الــصغر ذلــك حــني بلــغ الــشاطيء الغــرىب. صــافيا
، وه ن غر   .اجلزر واخللجان كثريةى املنطقة احملصورة بني سواحل تركيا الغربية شرقا واليو

كـستان  وصـل فيهـا إىل هو رحلته الثانية شرقا الـىت" مطلع الشمس"واملقصود بـ حـدود 
بــني "بـــ واملــراد. مملكتــهى كانــت تغــري علــ وأفغانــستان اآلن ليــؤدب القبائــل البدويــة اجلبليــة الــىت

إىل البحـر األسـود ) قـزوين(اخلـزر  متتـد مـن حبـر بـني جبلـني مـن جبـال القوقـاز الـىتى أ" السدين
ـذا البحـث النفـيسولقـد كـان أزا. حيـث اجتـه مشـاال  أول مـن حـل لنـا هـذه اإلشـكاالت الـىت د 

 ".قبله، وحقق لنا هذا الدليل من دالئل النبوة الكثرية طال عليها األمد وحريت كل املفكرين
قورش الكبـري ىف "وحتت عنوان جانىب  هو " كورش الكبري"سم " ويكيبيد"وىف مقال بـ

ت  القـرآن ورد ذكـره ىفى الـذ" ذو القـرنني"هـو " األكـربقورش "يروى أن : "نقرأ ما يلى" الد
ليــوم اًويــذكر الــبعض أنــه كــان مؤمنــ. لــيس مؤكــداى ٍ حــسب تفــسري ورأســورة الكهــف ىف   و

ـــك مـــا ىف. اآلخـــر ـــى ذل ـــدل عل ـــاب عـــزرا العهـــد القـــدمي ي ـــاب )١اإلصـــحاح ( ككت ـــال وكت  داني
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كتـاب  من جتليلـه وتقديـسه حـىت مسـاه ىف) ٤٥ -٤٤صحاح اإل (أشعياء وكتاب) ٦اإلصحاح (
هكــذا يقــول الــرب ملــسيحه : "اإلصــحاح اخلــامس واألربعــني ، وقــال ىف"الــربى راعــ: "أشــعياء

ٍأمــسكت بيمينــه ألدوس أمامــه أممــا وأحقــاء ملــوك أحــل ألفــتح أمامــه املــصراعني، ى لكــورش الــذ َ ً
 النحــاس، ومغــاليقى  أكــسر مــصراع.أ أســري قــدامك، واهلــضاب أمهــد. واألبــواب ال تغلــق

يـدعوك ى أ الرب الذ تعرف أىنى لك. وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز املخابئ. احلديد أقصف
 ".لقبتك وأنت لست تعرفىن. مسك

ت املخطوطـــة ... ويـــرى الـــبعض أنـــه كـــان موحـــدا  خلـــط علـــى أن النقـــوش والكتـــا
طقــة بكونــه  مثــاىن ل الزمــاىن، وبينهمــا مــن الفــصداريــوش الكبــرياملــأثور عــن  املــسماري ســنني، 

ـــصعب أن يتغـــري مـــا كـــان عليـــه  . هـــذا الـــزمن القـــصري  ىفكـــورشموحـــدا غـــري مـــشرك، فمـــن ال
الذين خرجوا عليه أو وخبصوص مشائله فقد ورد من أخباره وسريته وما قابل به الطغاة واجلبابرة 

م كملوك  بـلد وليـد مادحار وكـان كلمـا ظهـر .  وطغـاة البـدو، وهـو الـبلخ، وغـريهمومـصر و
 .على قوم عفا عن جمرميهم، وأكرم كرميهم ورحم ضعيفهم وساس مفسدهم وخائنهم

 يثنـون عليـه ألنـه أرجعهـم إىل بالدهـم وبـذل فـاليهود القـدمي، وقد أثنت عليه كتب العهد
خــزائن ملــوك   ورد إلــيهم نفــائس اهليكــل املنهوبــة املخزونــة ىفاهليكــلهلــم األمــوال لتجديــد بنــاء 

القـرنني إمنـا كـان ى فالـسؤال عـن ذ". ذا القـرنني"هذا من أسباب ترجيح كونـه  وقد يكون. بل
ت بتلقني من اليهود على ما ىف ن القـدماء . الروا  وغـريه فوصـفوه كهـريودتذكره مؤرخـو اليـو

وقــد . بعــدة صــفات كــاملروءة والفتــوة والــسماحة والكــرم والــصفح وقلــة احلــرص والرمحــة والرأفــة
. ّاألرض، وقوى ملكـه ّ، فمكن هللا له ىف آمن ًا صاحلاً أن ذا القرنني كان ملكالقرآن ورد ىف

 حــىت وصــل للمكــان  إىل هللا، فاجتــه غــراًاألرض داعيــ ولقــد بــدأ ذو القــرنني التجــوال جبيــشه ىف
ُوجـدها تـغرب": تغيـب فيـه الـشمس أو ختـرج منـهى الذ ُ ْـ َ َ َ َ ٍعـني محئـة ِىف َ َ َِ ٍ ْ مـاء  عـني محئـة تعـىنى أ" َ

م أو أن حيـسن  ر، فإما أن يعـذ حارا، فأوحى إليه أنه مالك أمر القوم الذين يسكنون هذه الد
م على هللا يوم القيامةالدنيا، مث ح إليهم، فأعلن أنه سيعاقب املعتدين الظاملني ىف مث توجه . سا

 املــشرق بــنفس حكمــه ىف فوصــل ملنطقــة وقــت طلــوع الــشمس، فحكــم ذو القــرنني ىف. للــشرق
ّرحلتــه، لقــوم يعيــشون بــني جبلــني أو ســدين بينهمــا  وصــل ذو القــرنني، ىف. املغــرب، مث انطلــق

قــو طلبــوا منــه أن  اً وعنــدما وجــدوه ملكــ.يــصعب فهمهــا وكــانوا يتحــدثون بلغــتهم الــىت. فجــوة
. اًهلـم سـدا هلـذه الفجـوة علـى أن يـدفعوا لـه خراجـ ن يبـىن جـوج ومـأجوج صـد يـساعدهم ىف
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م ىف ، لكنــه زهــد ىفووافــق امللــك علــى بنــاء الــسد العمــل علــى  مــاهلم، واكتفــى بطلــب مــساعد
ّواستخدم ذو القرنني وسيلة هندسية لبنـاء الـسد فقـام أوال . بناء السد وردم الفجوة بني اجلبلني

مث أوقـد النـار علـى . اجلبلـني الفتحة حىت تساوى الركام مع قمـىت جبمع قطع احلديد ووضعها ىف
ّفــسدت الفجـوة، وانقطــع الطريــق .  ليلــتحم وتــشتد صـالبتهعليـه حناســا مـذا احلديـد، وســكب

ُّ، فلم يتمكنوا من هدم السد وال تسوره، وأمن القوم الضعفجوج ومأجوجعلى    ".ّاء من شرهمّ
حسن حنفى بتسرع وخفة، وما قالـه أبـو .  األوىل، وفيها ترى ما قاله دفهذه هى القضية

ــة علــى كــل مــا يقــول ــة فهــى قــضية . الكــالم أزاد ىف متحــيص وتفــصيل وبرهن وأمــا القــضية الثاني
ٍالــشفاعة كــشىء وســاطة، "وىف أثنــاء حديثــه عــن الــشفاعة كتــب األســتاذ الــدكتور أن . الــشفاعة

مــيش للحريــة واملــسؤولية، والــصفح أفــضلوال وهــذا الكــالم يــستلزم أن ). ١٦٣ص" (وســاطة 
أكتـــب كلمـــة ىف موضـــوعه، وأ ال أكتبهـــا لألســـتاذ الـــدكتور، فاألســـتاذ الـــدكتور يـــرى أن العـــامل 
اآلخــر جمــرد خيــاالت تعــرب عــن خماوفنــا حنــن البــشر ورغباتنــا وتطلعاتنــا لــيس أكثــر، وإمنــا أكتبهــا 

لنــصوصجتليــة لقـــضية  واألســـتاذ الـــدكتور ال . الــشفاعة ىف اإلســـالم مستـــشهدا بطبيعــة احلـــال 
لقيــاس إليــه، وهــو حــر فيمــا يــرى،  لنــصوص القرآنيــة واحلديثيــة، فهــى ال تــساوى شــيئا  يقتنــع 

حنفـى مـن هـذه املـسألة . ولكىن أحببت أن أهتبـل هـذه الـساحنة ألبـني املوقـف املقابـل ملوقـف د
رئ الكـرمي البـضاعتان فـيجس كـال منهمـا براحتـه ويقلبهـا تقليبـا إىل أن حىت تكون بني يدى القـا

 . يسرتيح عقله إىل واحدة منهما
واحلــق أن الــشفاعة هــى مــن مظــاهر رمحــة هللا بعبــاده، إذ ســوف يقــوم النــىب عليــه الــسالم 

لشفاعة ملن قضى هللا خبروجه من النار وقد كان للـدكتور مـصطفى حممـود نفـس . يوم احلساب 
حنفــى، وإن كــان قــد فــصل القــول فيهــا ومل يكتــف بكلمــة . وقــف مــن الــشفاعة الــذى يقفــه دامل

ا، كما يقول،  ا لون من الوساطة، فضال عن أ طائرة كما صنع سيادته، إذ كان ينكرها ويرى أ
ســوف تتــسبب ىف ركــون طوائــف مــن املــسلمني إىل الكــسل والتبلــد اعتمــادا علــى أن الرســول 

اللــزوم، وبـــدال مـــن أن يــدخلوا النـــار ويقاســـوا هليبهــا وآالمهـــا ولظاهـــا ســيتدخل لـــصاحلهم عنـــد 
ا وخزيها سوف يغفر هللا هلم ويرمحهم بتدخل رسوله دمحم من أجلهم ـا، ىف نظـره، . ودخا كما أ

م، وإال فـسوف  دليل على غياب العدل، إذ لو كـان مثـة عـدل حلوسـب املـذنبون وأوخـذوا عقـا
لنابــل ويكــون مــصطفى . بيــد أن د.  اجلــزاء شــيئا واحــدا للمطيــع والعاصــى مجيعــاخيــتلط احلابــل 

آلخرة واحلـساب والثـواب والعقـاب علـى  حممود يقول ما يقول عن الشفاعة من داخل اإلميان 
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لكن فات من يقولـون بـذلك أن هللا لـن خيـص بـشفاعة نبيـه طائفـة مـن . حسن حنفى. عكس د
وهـى مظهـر مـن مظـاهر تكـرمي النـىب . ة للجميـعأمته وحيرم منها طائفة أخرى، بل سـتكون متاحـ

فقد كان من الـسهل أن يغفـر هللا لعبـاده احملتـاجني للغفـران مباشـرة، لكنـه أراد أن . عليه السالم
وللتقريب ليس إال نقول إن الشفاعة تشبه نظام جلنة الرأفة ىف . يرفع نبيه درجة أخرى تكرميا له

خـــذها الـــشفقة ّ علـــى بعـــض الطـــالب فتـــنجحهم أو تقـــسو علـــى االمتحـــان، فهـــذه اللجنـــة ال 
بهم بــل أمامهــا لــوائح وقواعــد تتبعهــا ىف هــذه الرأفــة، إذ هــى رأفــة مقننــة،  ــالــبعض اآلخــر فرتس ّ

فشفاعة الرسول هـى شـىء كهـذا إن كـان لنـا أن نـضرب هلـا مـثال تقريبيـا مـن . وليست اعتباطية
يد علـى مث إن الشفاعة مذكورة ىف القرآن الك. عصر وميدان عملنا رمي، وإن علقها الكتاب ا

كما حتدث الرسول ىف عـدد مـن األحاديـث عنهـا وأنـه سـوف يـشفع لطوائـف . إذن هللا سبحانه
  .من املذنبني أمام هللا يوم القيامة

يــد ِيـومئــذ ال تـنـفــع الــشفاعة إال مــن أذن لــه الــرمحن ورضــ: "يقــول القــرآن ا َِ َ ُ َْ ََّ ُ َ ِ َ ْ َُ َ ََِّ ُ َ َ ََّ ْ َ َ ٍ ْلــه قـــوى ْ َ ُ " ًالَ
ده إال لمــن أذن لــه"، )١٠٩/ طــه( ُوال تـنـفــع الــشفاعة عن َ َ ِ َ ْ َُ َِ َِّ ُ ََ ــ ْ ِْ ُ َ ََّ َ ذ"، )٢٣/ ســبأ" (َ ِإن ربكــم ا ال ـ ـَّ َُّ ُ ُ ََّ َّ ى ِ

ِخلق الـسماوات واألرض ىف َ ْ َ ْ َ َ َِ َّ َ َ م مث استـوى علـى اْلعـرش يـدبر األمر مـا مـن شـفيع إال مـ َ ِسـتة أ َِِّ ٍ ِ ِ َِ ْ َ َُ َْـُ ْ ِّ ََ ِ ْ َ َ َ َ ْـ َُّ ٍ ََّ ْن َّ
ِبـعد إذنه ِِ ْ ِ ْ ِ، له ما ىف)٣/ يونس" (َ َ ُ ِالسماوات وما ىف َ َ َ َ َِ ِاألرض من ذا الذ َّ َّ َ ْ َ ِ ْ َ ذنـهى ْ ِيـشفع عنده إال  ِ ْ ِ ِِ َّ ُ َ ْـ ِ ُ َ ْ َ "

ديهم ومـــا خلفهـــم وال يـــشفعون إال لمـــن ارتـــضى وهـــم مـــن "، )٢٥٥/ البقـــرة( ْيـعلـــم مـــا بــــني أي ِ ْ ْ ُْ َْ َ َ ََ ََْ ِ ِ َِّ َ ُ َ َْ َ َ َ َ ََ ُ ْ ِ ِ َْـــ َ ْ ُ َ
َخشي ْ َته مشفقونَ ُ ِ ِْ ُ   ).  ٢٨/ األنبياء" (ِ

َإذا كـان يـوم القيامــة مـاج الناس بعـضهم ىف بعـض، فيــأتون : "ويقـول الرسـول األكـرم ملسو هيلع هللا ىلص َ ٍ َ َُ ُ َّـ َ ِ ُ
َآدم فيقولـــون َ ك: َ ــاشـــفع لنـــا إىل رب ِّـ َ ُفيقـــول. َ ه خليـــل : َ بـــراهيم، فإن ُلـــست هلـــا، ولكـــن علـــيكم  َ ــ ـَّ َ ِ ُ َ ُ ْ َ

ِالرمحن ُن إبراهيم، فـيقولَفيأتو. َّ ََ َ ِلست هلا، ولكن عليكم مبوسى، فإنه كليم هللا: َ ُ َ َّ َ ِ ُ َ ُ ْ َفيأتون موسى، . َ َ َ
ُفيقــول ه روح هللا وكلمتــه: َ ُلــست هلــا، ولكــن علــيكم بعيــسى، فإن ِ َ ِ ُ ُ ـَّـ ِ ُ َ ََ ُ ُفيــأتون عيــسى فيقــول. ْ َ ََ ُلــست : َ ْ َ

َّهلا، ولكـن علـيكم مبحمد صـلى هللا عليـه وسـلم َِّ ٍُ َّـ ُِ ُتونىن، فـأقولَفيـأ. َ َ َأ هلـا: َ ِّفأسـتأذن علـى رىب، . َ ُ ِ َ
ا ال حتضرىن اآلن، فأمحده بتلك املحامد، وأخـر لـه سـاجدا،  ًفيـؤذن ىل، ويلهمىن حمامد أمحده  ُ ُ َِ ُّ ِ ِ َِ َِ َ َ ُِ َ ََ َ ُُ َ ِ َ َُ ِ ُ ْ ُ

ُفيقــال ْ حممد، ارفــع رأســك، وقــل يــسمع لــك، وســل تـعط، واشــفع تــشفع: ُ ْ ْ َّْ ُ َُ َ ْــ ْ َْ ََ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َّــ ُ فــأقول.ُ ِّ رب، : َ
َّأمىت أمىت َُّ ُفيقال! ُ ٍانطلق فأخرج منها من كان ىف قلبه مثقال شـعرية مـن إميـان: ُ ِ ِ ٍِ ِ َ ُ ِ َ َ ْ ِ َ ْ ُفـأنطلق فأفعـل، . ِ َ َ َُ ِ

ُمث أعود فأمحده بتلك املحامد، مث أخر لـه سـاجدا، فيقـال ً ُُّ ِ َّ َُّ ُِ َ َ َ َ ُ ْ حممد، ارفـع رأسـك، وقـل يـسمع : َ َْ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َّـ ُ
َلك، وس ْل تـعط، واشفع تشفعَ َّْ َ ُ َُ ْ َ ْ ُفأقول. ْ َّ رب، أمىت أمىت: َ َُّ ُ ُفيقال! ِّ َانطلق فأخرج منها من كان : ُ ِ ْ ِ َ ْ ِ
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ٍىف قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إميان ِ ٍِ َ ْ َ ٍَّ ُ ِ ُّفأنطلق فأفعل، مث أعود فأمحـده بتلـك املحامـد، مث أخـر . َ ِ َّ َُّ ُِ َ َ ُ َ َ َ َُ َ ُ َ ُ ِ
ُله ساجدا، فيقال ً ْمد، ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعـط، واشـفع تـشفعُ حم: ِ ْ ْ َّْ ُ َُ َ ْ َ ََ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُفـأقول. َّ َ :
َّ رب، أمىت أمىت َُّ ُ ُفيقول! ِّ ْـانطلق فأخرج من كان ىف قلبه مثقال حبة خـردل مـن إميـان فأخرجه : َ ِ ْ َ ٍَ ِ ٍِ َِ َِّ ِ َ َ ْ ِ ْ َِ

ِمن النار َّ َفأنطلق فأفعل، مث أعود الرابعة، ف. َ َّ ُ َ َُّ ُ َ َ َُ ُأمحـده بتلـك احملامـد، مث أخـر لـه سـاجدا، فيقـالِ ُ ً َِ ُّ ِ َّ ِ َ َ َ : 
ْحممد، ارفــع رأســك، وقــل يــسمع، وســل تعطــه، واشــفع تــشفع ْ ْ َّْ ُ َُ ْ َ ْ َ ََ ْ ُ ُ َ َ ُ َّــ ُفــأقول. ُ َ رب، ائــذن ىل فــيمن : َ ْ َ ِّ

ُال إله إال هللا: قال ُفيقول. َ ئى وعظمىت ألخرجن منها : َ ِوعزتى وجالىل وكرب َِّ َ َِ ُ َ َ َ ِ َال إلـه إال : َمن قـالَّ
 .ُ"هللا

كنا مـع رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىف سـفر، فتوسـد كـل رجـل منـا : "وعن عوف بن مالك األشجعى
فاســتيقظت فلــم أر رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقمــت فــذهبت أطلبــه، فــإذا معــاذ بــن : قــال. ذراع راحلتــه

علــــى فبينمــــا حنــــن كــــذلك: قــــال.جبــــل قــــد أفزعــــه الــــذى أفــــزعىن  إذا هــــدير كهــــدير الرحــــى 
ىن آت مــن رىب فخــريىن بــني أن يــدخل : فبينمــا حنــن كــذلك إذ جــاء النــىب ملسو هيلع هللا ىلص فقــال.ىالــواد ٍأ

َنـنشدك هللا والـصحبة  رسـول هللا : فقلنـا. الـشفاعة الـشفاعة، فـاخرتت نصف أمىت اجلنـة وبـني َ ْ ُّ َ ُ ْـ َ
َّلما جعلتنا من أهل شفاعتك مث انطلقنا إىل النـاس، فـإذا هـم : قال. من أهل شفاعىتأنتم: قال. َ

هم النىب ملسو هيلع هللا ىلص فقـال ىن آت مـن رىب فخـريىن بـني : قد فزعوا حني فقدوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فأ ٍإنـه أ
َ رسـول هللا، نـنشدك هللا: قـالوا .الـشفاعة الشفاعة، فـاخرتت أن يدخل نصف أمىت اجلنة وبني ُ ْـ َ 

َوالصحبة لما جعلتنا من أهـل شـفاعتك َّ َ ُّفلمـا أضـبوا عليـه قـال.فـأنتم مـن أهـل شـفاعىت: قـال. َ َ َ :
  ".شفاعىت ملن مات من أمىت ال يشرك  شيئا
حـسن حنفـى ىف الـشفاعة وبـني مـا قلتـه مـستندا . ومرة أخرى ها حنن أوالء بني ما قاله د

يد واحلديث الشريف وقفان بني يدى القـراء كالمهـا، ويـستطيعون أن وامل. إىل نصوص القرآن ا
واآلن إىل القـــضية . ينظـــروا فيهمـــا وأن يـــروا أيهمـــا تقبلـــه عقـــوهلم وأيهمـــا ترفـــضه تلـــك العقـــول

ـرد "عن كتاب هللا سبحانه إن كثريا مـن العـرب قـد آمنـوا بـه الثالثة، إذ يقول األستاذ الدكتور 
تــى احلكمــة  تــى . فاجلمــال مــدخل للحقيقــة. بعــد ذلــكمســاع صــوته وإيقاعــه الــشعرى، مث  مث 

ــا مــسلمة مــن ). ١٧٨ص" (النبــوة وأحكامهــا يقــول األســتاذ الــدكتور هــذا ببــساطة متناهيــة وكأ
تينــا مبثــال يثبــت مــا يقــول، إذ إن مــا يقولــه دعــوى حتتــاج إىل دليــل، . املــسلمات وكنــا حنــب أن 

ـــرد مســـاع صـــوته أمـــا أ فـــال أتـــذكر حالـــة واحـــدة . وإال مل يكـــن هلـــا قيمـــة لقـــرآن  لعـــرىب آمـــن 
ــارة  ــة وال صــحيحة" إيقاعــه الــشعرى"وإيقاعــه الــشعرى، فــضال عــن أن عب فالــشعر . غــري مقبول
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مث لـو كـان كـالم سـيادته . شىء، والقرآن شىء آخر كما وضحنا أكثر مـن مـرة ىف هـذا الكتـاب
ة املكيـة حـىت لقـد صحيحا فكيف يفسر البطء الشديد الذى اتسم به اعتناق اإلسـالم ىف الفـرت

كــان عــدد املــؤمنني بــدين دمحم عنــد اهلجــرة بعــد انقــضاء ثــالث عــشرة ســنة ىف دعوتــه النــاس إليــه 
وإن معــاودة القــرآن مــرارا . كمــا كانــت عــداوة املكيــني لــه ولقرآنــه عــداوة قاتلــة. عــددا حمــدودا

رويهــا لــدليل وتكــرارا للحــديث عــن القــيم والعقائــد واألخــالق الــىت يــدعو إليهــا والقــصص الــىت ي
ألمر السهل كما يصوره األستاذ الدكتور تصويرا خياليـا  قاطع على أن اعتناق اإلسالم مل يكن 
تـه تتلـى عليـه يـدخل فيـه علـى الفـور  لواقع حبيث يزعم أن كـل مـن كـان يـسمع آ ال عالقة له 

  . دون تباطؤ أو تلكؤ
نـة إمنـا دخلـوه ىف األسـاس ملـا والواقع أن الذين دخلوا اإلسـالم سـواء ىف مكـة أو ىف املدي

نعم لقد كان مجـال الـنص القـرآىن عـامال مـساعدا، لكـن . يدعو إليه من قيم كرمية ومبادئ راقية
ــرد أن القــرآن كــالم مجيــل مث بعــد دخولــه اإلســالم شــرع يفكــر ىف  ال أحــد قــد دخــل اإلســالم 

ن ي. حمتواه نـشغلوا بـه عـن القـرآن ألن ولو كان األمر كمـا يقـول سـيادته لقـد كـان الـشعر أوىل 
والغريـب أن قـوم الرسـول كـانوا يتهمـون . موسيقاه أبرز ظهورا وملا آمن شاعر بـه لـنفس الـسبب

ــه شــعر ن ــه . القــرآن  ــه، وهــذا عكــس مــا يقول أى أن كــون القــرآن شــعرا كــان ســببا ىف كفــرهم ب
  . األستاذ الدكتور

تـــوا مبثلـــه أو بعـــشر ســـو ن  ر مـــن مثلـــه أو حـــىت بـــسورة ولقـــد حتـــدى القـــرآن املـــشركني 
م إال أن قالوا م، علـى عكـس مـا يـزعم ". لو نشاء لقلنا مثل هذا: "واحدة فما كان جوا أى أ

األستاذ الدكتور، مل يكونوا خيرون صرعى أمام أسلوبه حني يسمعونه أول مرة ويعتنقون اإلسـالم 
ـا علـى . ىف التو واللحظـة وهـذا . القـرآن هـى حمتـواهكـذلك فـإن األسـباب الـىت كـانوا يتعللـون 

ريـخ بـل كـانوا  م كانوا ال ينشغلون مبا فيه من مجال عما يتضمنه من عقيـدة وأخـالق و معناه أ
لقد كـانوا يرفـضون اإلميـان بـه ألنـه يـدعوهم إىل اإلميـان حبيـاة . يقصدون قصدا إىل ذلك احملتوى

ن، وكـان يـ دعوهم إىل تـرك مـا كـان عليـه أخرى، وكان يدعوهم إىل التوحيد ونبذ األصنام واألو
ء واألجداد من مفاسد وقيم عفنة، وكان ينهاهم عن اخلمر والر وأكل امليتة وما أهـل لغـري  اآل

ألنـــساب وهـــذا كلـــه مـــضمون ال شـــكل وال مجـــال . هللا بـــه وعـــن الكـــرب والغطرســـة واملفـــاخرة 
تى عندهم أوال. صوتى   . أى أن املضمون 
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لنــىب يتلــو القــرآن علــيهم أحــدثوا لغطــا وصــخبا حــىت يفــسدوا وكــان املــشركون إذا مسعــوا ا
ولو كان كالم األسـتاذ الـدكتور صـحيحا ألنـصتوا ومسعـوا وخـشعوا وأعلنـوا إسـالمهم . اجلو عليه
لكنهم كانوا يسخرون من كل ما جاء ىف القـرآن سـواء كـان دعـوة إىل التوحيـد وتـرك . للحظتهم

آلخرة أو كان تصويرا  ملتـع اجلنـة أو عـذاب جهـنم أو كـان قصـصا عـن األمـم األصنام واإلميان 
ــدا هلــم بعقــاب الــدنيا دي ــن .وهــذا كلــه معــروف. الــسابقة وأنبيائهــا أو كــان  كمــا كــان النــضر ب

م وزعمـائهم ويقـول  َاحلارث يقرأ عليهم من كتب أحضرها من فارس فيها قصص ملوكهم وقـاد َ
  . هذا خري من قرآن دمحم: هلم

م أرسلوا ىف أعقاب املهـاجرين إىل بلـد النجاشـى بل لقد بلغ من عداوة  قريش للقرآن أ
من يوغر صدره عليهم ويعيدهم إىل مكة كى يعـذبوهم مـن جديـد، إال أن النجاشـى مل يـستجب 

ألذى ــيهم يــدا  ــن يــستطيع أحــد أن ميــد إل ــم ىف كنفــه ول وحــني أراد . هلــم وطمــأن الالجئــني 
ــا نبــيهم والكتــاب الــذى نــزل عليــه ذكــروا مــا فيــه مــن التعــرف إىل الــدعوة اجلديــدة الــىت أتــى  

: وهـذا مـا قـالوه. مبادئ عالية وأخالق كرمية وعقائد قومية، ومل يتطرقوا إىل مجاله األسلوىب حبال
َِأيـها امللكُ،" َ ًقـوما َُّكنا َُّ ْ ٍَِّ أهل جاهليةَ ِ َ َ ْ ُنـعبد َ ُ ْ ت َ كل امليـتة و ِْاألصنام و َْ ََ َ َْ ُ ُ َ َ ْ َالفواحشى َ ِ َ ُ ونـقطـعَ َ ْ َاألرحـام  َ ْ َ

كــل القــو ِونــسيء اجلــوار و َ ُُ َْ َ َ ُِ ِ ا الــضعيفى ُ َمن ِ َّ َّــ ا . ِ ا علــى ذلــك حــىت بـعــث هللا إليـنــا رســوال من َّــفكن َِّــ ً ُ َ َ َِْ ُ َ َ َ ُ َ
ُنـعرف ِ ْـ َّنـسبه وصـدقه وأمانـتـه وعفافـه، فـدعا إىل هللا عـز َ ِ َ َ ََ َ َُ ُ َ ُ َُ َ َََ َ ْ ِ َ ََْوجـل لنـوحده ونـعبـده وخنلـ َ ُ ُ َُ َُ ْ َ ِّـَّ َ ا َع مـاِ َّـكن ُ 

ُنـعبد ُ ْ ن، وأمر بصدق احلديث وأداء األمانـة وصـلة  َ ؤ من دون هللا من احلجارة واألو ِحنن وآ ِ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َِ َ َُ َِ ِ ْ ِ َ ََ ِ َِ ْ َِ َ ِ ُ ُ َْ
ِالرحم وحسن ْ ُ ِ ِ ِاجلـوار واْلكـف عـن املحـارم والـدماء، ونـهـا عـن الفـواحش وشـهادة الـزور َّ ِ ُِّ ِ َ َ ََ ََ ِ ِ َ ََ ِ َِ َ ِ َ ِّ ِ َ ِّ َ ِ وأكل ِ ْـ َ

ِمـال اليتـيم وقـذف ْ َ ِ َِ ِ ْاملحصنة، وأمـر أن َ َ َ ََ ِ ََ ْـ َنـعبـد ُ ُ ْ ِهللا ال نـشرك بـه شـيـئا وإقـام الـصالة وإيتـاء الزكـاة  َ ََِّ َ ِ َِ َّ َُ َ ً ْ َ ِ ِ ِ ْ ُ َ
ه أمــور اإلسالم: ْقالــت( ِفـعــدد علي َ ْــ ِ َ ُُ ْــ َ َّ َ ا بــه واتـبـعنــاه علــى مــا جــاء بــه، فـع)َ َ، فــصدقـناه وآمن ََ َِ ِِ َِ َ َُ َ ُ َْ ََّ َّــ ْ َبــد هللا َّ َ ْ َ

َّوحده ال نشرك به شيـئا وحرمنا ما حـرم عليـنـا وأحللنـا مـا أحـل لنـا َُ َ ََ ََ َ َ َ ُْ َ َْ ْ ْْ َْ َّ َّ ً َ ِِ ُ ِ ْ َفـغـدا عليـنـا قـومنـا فـعـذبو . َ ُ َُّ َ َ ََ َ َْ َ َْ َ َ
ن من عبادة هللا عز َّوفـتـنو عن ديننا ليـردو إىل عبادة األو ِ ِ َِ َ َ ُِ ِِ َ َْ َ َُّ ُ َِ ِ ِ ِوجل وأن نستح ََ َ ْ َ َّْ اَّل مـا َ َّـكن ُّنـستحل  ُ َِ َ ْ

ِمــن اخلبائــث ِ ا قـهــرو وظلمــو وشــقوا عليـنــا وحــالوا بـيـنـنــا وبـــني ديننــا خرجنــا إىل بـلــدك . َ َفلم ِ َ َ َََ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َُ ِ ِ َ ْ ْْ ُ ُّ َ َ َُ َ َ ــ َّ َ
ك على من سواك ورغبـنا ىف َواختـر ْ ِ َ َْ ََ ِ ْ َ َ َ َجوارك ورجو أال ْ ْ َ َ َ ِ َ ُنظلم عندك أيـها امللك ِ َِ ََ َُّ َ َ ْ ِ َ ْ ُومن قبـل حـني . "ُ

استــشارت خدجيــة قريبهــا ورقــة بــن نوفــل عقــب عــودة زوجهــا مــن الغــار فزعــا إثــر اللقــاء األول 
ة الــىت تــصل بــني الــوحى احملمــدى ومــا  هنــاك بينــه وبــني جربيــل كــان تركيــزه ىف كالمــه علــى املــشا

  . جاء به موسى، ومل يذكر حالوة أسلوب القرآن البتة
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أول مـن جهـر "فتحـت عنـوان .  تبني صدق ما أقـولوهذه قصة أخرى من القصص الىت
حيـىي بـن عـروة بـن الـزبري  وحـدثىن: قـال بـن إسـحاق: "نقرأ ىف سرية ابـن هـشام مـا يلـى" لقرآن

لقرآن بعد رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مبكـة عبـد هللا بـن مـسعود رضـ هللا ى عن أبيه قال كان أول من جهر 
َوهللا ما مسعـت قـريش هـذا القـرآن جيهـر : ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالوااجتمع يوما أصحاب رسو: قال. عنه ُْ

ُفمن رجل يسمعهموه؟ فقال عبد هللا بن مسعود. هلا به قط ِ ْ َُ ٌ إمنـا . إ خنشاهم عليك: قالوا. أ: ْ
فغــدا : قــال.فــإن هللا ســيمنعىن، دعــوىن: قــال.  لــه عــشرية مينعونــه مــن القــوم إن أرادوهًنريــد رجــال

بـسم : "أنـديتها، حـىت قـام عنـد املقـام مث قـرأ الضحى، وقـريش ىف  مسعود حىت أتى املقام ىفابن
ــا صــوته" هللا الــرمحن الــرحيم : قــال. مث اســتقبلها يقرؤهــا: قــال". الــرمحن علــم القــرآن: "رافعــا 

. إنـه ليتلـو بعـض مـا جـاء بـه دمحم: مث قـالوا: ماذا قال ابن أم عبـد؟ قـال: فتأملوه فجلعوا يقولون
وجهه، وجعل يقرأ حىت بلغ منها ما شاء هللا أن يبلـغ مث انـصرف  فقاموا إليه فجعلوا يضربون ىف

ِخـشينا عليـكى هذا الذ: وجهه، فقالوا له إىل أصحابه وقد أثروا ىف مـا كـان أعـداء هللا : فقـال. َ
هم مــا َقــد أمسعــت! حــسبك. ال: قــالوا. َّولــئن شــئتم ألغــادينهم مبثلهــا غــدا. مــنهم اآلنى أهــون علــ
  ".يكرهون

َأن ابــن  عــن عبــد هللا بــن عبــاس: "وهــذه قــصة أخــرى، وهــى قــصة إســالم أىب ذر وأخيــه َّ
ِعباس حـدثهم عـن بـدو إسـالم أىب ِّ ُ ُ َّ ٍ ٍّذر ّـ ه نـىب: قـال َ َلما بلغـه أن رجــال خـرج مبكة يـزعم أن َّـ ُ َُ َ َّـ ً ُ َّ َ ّـ َبعــث  َ

تيىن: فقال أخاه َانطلق حىت  ّ ْ ُخبربه وما تسمع منـه ِ َ ِ ِنطلق أخـوه حـىت مسـعفـا. َ ّ ِمـن رسـول هللا  َ ِ ملسو هيلع هللا ىلص ِ
َمث رجع إىل أىب ٍّذر َّ مـر مبكـارم األخـالق، فقـال َ ملعـروف وينهـى عـن املنكـر و مـر  ه  ِفأخربه أن ِِ

ُ ُُ َ ُِ َ ُ ِ ِ َّـ َ 

ٍّذر أبو َما شـفيـتىن :َ ْ ّفأخـذ شـنة فيهـا مـاؤه وزاده مث انطلـق حـىت أتـى.َ َ َّ ُ ُ ً َّ َ ًمكة ففـرق أن يـسأل أحـدا َ َ َ َ ْ َ ِ َ َ  َّـ
ِعن شيء ومل يـلق رسول هللا  َ َ ْ َ َْ ّفدخل املسجد فجال به حىت أمسى ،ملسو هيلع هللا ىلصٍ َ ِ َّفلما أعـتم مـر بـه علـ. َ َ ى ّـ

ُمن الرجل؟ قال: فقال ٍطالب ُبن أىب ُ ََّ َرجل من غفار: ِ ِ ِ ٌ ِِفـانطلق إىل املنـزل: قال. ُ ْ َفـانطلق معـه ال  .ِ
ٍيسأل واحد منهما صـاحبه عـن شـيء َ ٌ ُ َفلما أصـبح غـدا. َ َ ٍّذر أبـو ّـ م ىف ىف َ ّـالطلـب، فلما أمـسى  ِ َّ 

َّاملسجد، فمر به عل ِ َآن للرجل أن يعـرف: ٍطالب فقال ُبن أىبى ِ ِ ْ ِ ُ َّ ُفلما كـان اليـوم الثالـث . َِ منزلـهَ ّ ُ ّـ
َِأخـذ علـى علـ ََ مـرهى َ ِلـئن أخـربه  َ ه بلغـه أن رجـال خـرج ْ َليـستـرن عليـه وليكـتمن عنـه، فـأخربه أن ًَ ُ َّ ََّ َّـ َ َّ َ ُ َُ َ 

ُمبكة يزع َ ُم أنه يرى، فبعثت أخَّ ْ َ َّ تىنى ُ ِفلم  ْ ْـفجئـتـه بنـفس، َمـا يـشفيىن َ َ ُ ْ ٍغـاد،  ِّإىن:ىِفقـال لـه علـ.ىِ
ْفاتـبـعىن َ ُإن رأيت ما أخاف ِّفإىن.ْ ُ َْ ِّعليك قمت كـأىن ْ ُ ْـ ُ َأهريـق املـاء َ ُ ٍّذر أبـو َوغـداى، َفغـدا علـ. ُ  علـى َ

ِأثره حىت دخـل علـى رسـول هللا  ِ َ ّ ِ ٍّذر أبـو َ، ودخـلملسو هيلع هللا ىلصَ ِ أثـره، فـأخرب رسـول هللا علـى َ َ َ ِ ِومسـع منـه ملسو هيلع هللا ىلص َ
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َّفأسـلم، مث قـال ْهللا، مـرىن َ رسـول: َ ُ َمـرك ِ تيـك خـرب: فقـال. ِ َارجـع إىل قومـك حـىت  َ ََ ّ ِ ْ : فقـال.ىِ
إلسـالم ِوهللا ال رجعت حـىت أصـرح  َ ِّ ُ ّ ُْ َ ُفغـدا إىل املـسجد فقـام يـصرخ. ِ ُ ِ ِ ُأشـهد أال : "ِعلـى صـوته َ َ

ُإله إال هللا وأ ّ ُن حممدا عبده ورسولهَ ُ ً َّ ُ َ، فقال املشركون"َّ ِ ُصـبأ الرجـل: ُ ُ َّ ََ ّمث قـاموا إليـه فـضربوه حـىت . َ َ َّ
َّسقط، فمر به العباس بن عبد املطلب فأكب عليـه وقـال َ َِ َّ ُ ِ ُ ُ ّ ٍقتـلتم الرجـل  معـشر قــريش: َّ َ َُ َ ُ َّ ُ أنـتم . ْـَ

ار، وطــريقكم علــى غفــار َُجت ِ ُ ٌ ـ َأفرتيــدون أن يقطــع. ّـ َ ُ ْ َ وا عنــهَّالط ُ ــريــق؟ فكف ُّ َ ا كــان الغــد عــاد . ُ ُفلم َ ــ ّ
َلمقالته، فوثبوا عليه ِ َ َفـضربوه حـىت سـقط، فمـر بـه العباس فأكـب عليـه وقـال هلـم مثل مـا قـال ِ ْـ ِ َّ َ َُ ّـ َّ ّ َ 

وا عنــه ُّــألمــس، فكف َ ِفهــذا كــان بــدو إســالم أىب. ِ َّ ُ ٍّذر ُ وواضــح أن أ ذر وأخــاه ". ُهللا عنــهى ِ رضــَ
ذى يتلــوه دمحم علــى النــاس يــدعو إىل العقيــدة الــصحيحة واملكــارم القوميــة أســلما ألن القــرآن الــ

كما أن قريـشا حـني مسعـوا القـرآن مـن أىب ذر مـرتني، وىف املـسجد احلـرام، مل يلتفتـوا إىل . الراقية
الوا عليه ضر مربحا كراهية ملضمونه   .مجاله وإيقاعه، بل ا

ْترتــــب عليــــه أن هــــاجر الرســــول وىف إســــالم وفــــد يثــــرب مبكــــة، ذلــــك اإلســــالم الــــذى 
واملسلمون املكيون إىل يثرب، نرى أن األمر مل يكن أمر مجال أسلوىب بـل كـان االهتمـام منـصبا 
كله علـى حمتـوى القـرآن والنتـائج الـىت سـوف ترتتـب علـى اإلميـان بـه والـدخول ىف الـدين الـذى 

َّ أن النــىبعــن جــابر: "يــدعو إليــه َلبــث مبكة عــشر ســنني ملسو هيلع هللا ىلص  َ ِ َ ْ َ َ َّــ َيـتـبــع النــاس ىفَِ ُ َ ِاملواســم  ِِمنــازهلم ىف َْ
َوجمنة وعكاظ، يقول ُ َ ُمن ينصرىن؟َمن يؤويىن: َََّ ُ ِّأبلغ رساالت رىب حىت َ ِ َ ة؟ فـال جيـد أحـدا ، ِّ ًولـه اجلن ُ ِ ُ َّـ

ِينصره وال يؤويه حىت إن الرجل ليـرحل مـن مـضر أو الـيمن إىل ذ َ َ َُ ُ َ ُِ ُ َْ ََ َّ َّ ُرمحـه، فيأتيـه قومـه فيقولـون ى ُ ُ ِِ َ
َاحذر غالم قـريش ال يـفتنك: "له ِْ ْ َ ٍ َ ُ َ ْ ِرجاهلم يدعوهم إىل هللا عز وجل، وهـم يـشريون  بنيى ، وميش"َ ُ ََّ َّ ِ ُ ْ ِ

ألصابع، حىت ا فيـؤمن بـه ويقرئـه القـرآن، فينقلـب إىل  ِإليه  ُبعثنا هللا من يثرب، فيأتيه الرجل من ِ َ ُِ ُِ ُ َُ ِ ّـِ ُ َّ َ ُ ََ
سالمه حىت مل يـبق َأهله فيسلمون  َْ ِ ِ ِْ ُ ِ دار من دور األنصار إال وفيها رهط مـن املـسلمني يظهـرون ِ ُ َ ِ ِ ٌِ ْ َ ِ ِ ُ ٌ

ْوبعثنا هللا إليه، فائتمر واجتمعنا وقـلنا َاإلسالم، ُ ْ َ َْ ُ ِحىت مـىت رسـول هللا : ََ ُيطرد ىف ملسو هيلع هللا ىلصُ ْـَ َجبـال مكة  ُ َّـ ِ
ْوخياف؟ فرحلنا حىت قدمنا عليه ىف ِ َ ْ َ َاملوسم، فواعد  ُ َ ِ ِ َبـيعةَ ْ ِالعقبـة، َ ُل لـه عمه العباسفقـا َ ّـ َ ابـن : ُّـ

هـل يثـرب ِّ إىن!جـاؤوك ُمـا هـؤالء القـوم الـذينى مـا أدرى، أخ َذو معرفـة  ِ َ ِ ِفاجتمعنـا عنـده مـن . ٍ ْ َ
ٍرجل ُورجلني، فلما نظر العباس ىف ُ ّ َ َّ ِ ْ ُنعـرفهم ٌهؤالء قـوم ال: ِوجوهنا قال ُ ِ ْفقلنـا. ٌهـؤالء أحـداث. َ ُ :

ُ رســول هللا، عــالم نبايعــك؟ َِ ُ ِ ُ تبــايعوىن: قــالَ ِ ِعلــى الــسمع والطاعــة ىف ُ ِ ْ ِالنــشاط والكــسل، وعلــى  َّ َ ِ
ملعـروف والنـه ىف ِالنفقة ْـالعسر واليـسر، وعلـى األمـر  َّ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِعـن املنكـر، وعلـى أن تقولـوا ىفى ُ ِهللا ال  َ

ُخــذكم لومــة الئــم، وعلــى أن تنــصروىن ٍ ُ ُ َإذا قــدمت علــيكم، ومتنعــوىن ُ َ ُ ْ ِ ا متنعــون منــ َ َمم َ ـ َه أنفــسكم ّـ ُ
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ة ُوأزواجكـــم وأبنـــاءكم، ولكـــم اجلن َّـــ َ ُفقمنـــا نبايعـــه، فأخـــذ بيـــده أســـعد بـــن. َ ُ َ ُِ ِ َ ِ ُ ْ َُزرارة، وهـــو أصـــغر  ُ َ ُ
َالـسبعني، فقـال ِْ َرويـدا  أهـل يثـرب: َّ ِ َ َ ً ِمل نـضرب إليـه أكبـاد املطـ ّإ. َُ َ َ ْ ِ ه رسـول ى َ ُإال وحنـن نعلـم أن َّـ ُ َ َ

َوإن إخراجــه اليــوم مفار. ِهللا ُ ََ ُ ل خيــاركم، وأن تعــضكم الــسيوفَّ ة، وقـت ُقــة العــرب كاف َّ َ ِ ُ ْــ َ ً ـَّـُ ِ ا أنــتم . َ ّــفإم
ُتصربون على ذلـك، فخـذوه، وأجـركم علـى ُ ِ ُهللا، وإما أنـتم ختـافون مـن أنفـسكم خيفـة، فـذروه،  َ َ ً ِ ِِ ُ ّـ ِ

ِفهـــو أعـــذر لكـــم عنـــد هللا ُ ا يـــدك: فقـــالوا! َ َ أســـعد، أمـــط عن َ ّـــُ ْ َِ ْفـــوهللا ال نـــذر هـــذه البـيعـــ. َ َ ُ َ َة وال ِ
ُنستقيلها َفقمنا إليه رجال رجال، فأخذ علينا. ِ ً ًُ ُ ْ َّوشرط يعطينا بذلك اجلنة ُ ِ ُ َ"َ.  

وكان األعشى، وهو شاعر، قد عزم علـى أن يفـد علـى النـىب بيثـرب ويعلـن إسـالمه لـوال 
و أن يعاود الـذهاب إىل يثـرب العـام القابـل،  أن قريشا صدته وأغرته مبال، فرجع من الطريق 

ْمل يكتــب لــه الــدخول رمسيــا ىف اإلســالم ألنــه مــات قبــل أن حيــول احلــولوإن  والــذى يهمنــا ىف . َ
األمر هو ما قاله ىف قصيدة كان قد أعدها ليلقيها ىف حضرة النىب عليه السالم، ومنها األبيـات 
التالية، وليس فيها أى حديث عن مجال أسلوب القرآن وال افتتانه بـه، بـل عـن املبـادئ العاليـة 

َىت يتضمنها القرآن ويدعو حممد العرب إليهاال ولو كان األمر كمـا يقـول األسـتاذ الـدكتور لقـد . ٌ
  :كان األعشى حر أن يذكر ذلك ىف هذا الشعر البديع

َأمل تغــــــــــــتمض عينــــــــــــاك ليلــــــــــــة أرمــــــــــــدا َ ََ َ َ َ َ ِ َ َ َ  

َّوعـــــــادك مـــــــا عـــــــاد الـــــــسليم املـــــــسهدا    َ ُ َ َّ َ ََ َ  

    
ِومــــــــــــا ذاك مــــــــــــن عــــــــــــشق النــــــــــــساء،  ِ ِ ِ ِ َ َ

َّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإمن ِ   اَ

   

ة مهـــــــددا َتناســـــــيت قبـــــــل اليـــــــوم خل َ َ َّـــــــ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ  

    

ِولك َن أرى الدهـــــــََ َ ُر الذى هــــــْ َّ ِو خاتـــــَ   ٌرـــــــَ

ّإذا أصلحت كف    َ ْ َ َ َ َاد فأفســــــــاى عــــــِ ََ   داــــَ

    
ٌشــــــــــــباب وشــــــــــــيب وافتقــــــــــــار وثــــــــــــروة َ َ َ ََ ٌ ِ ٌ ْ َ ٌَ  

ــــــــرددا    ــــــــف تـ ــــــــدهر كي ه هــــــــذا ال َّفلل َ َُ َ َ َّ َ ِ ــــــــ َّ   ؟َِ

    
فــــــع ٌومــــــا زلــــــت أبغــــــى املــــــال مــــــذ أ  ِ َ َُ َ ُ ِ َ  

ـــــــردا    ـــــــدا وكهـــــــال حـــــــني شـــــــبت وأم َولي ََ َُ ْ َِ ً ََ ً  

    
َِوأبتـــــــــــذل العـــــــــــيس املراقيـــــــــــل تـغتلـــــــــــى َْ َ َ َ َ ِ ُ ِ ََ  

َمـــــــسافة مـــــــا بـــــــني النجـــــــري فـــــــصرخدا    ْ َ َ َِ ِ َ َ َ ََ  

    
ــــــــا رب ســــــــائل ــــــــسأىل عــــــــىن في ــــــــإن ت ٍف ِ َّ ُ َ َّ َ َ َ ِ

  

ّحفــى    ِ ــه حيــث أصــــَ عَ شى ب ْن األع َ ُ َ ِ ِ َ ــ ْ َ   َعداــــــِ

    
ِأال أيـهــــــــــذا الــــــــــسائلى َ َُّ ْأيــــــــــن ميمــــــــــت؟:َ َََّ َ َ  

رب موعـــــــــدا    ِفـــــــــإن هلـــــــــا ىف أهـــــــــل يـث َ ََ ِ ْـــــــــ ِ َ َ َّ ِ َ  

    
ا إذا مــــــــــا أدجلــــــــــت فـــــــــــرتى هلــــــــــا َفأم َ َ َْ ََ َ ِ   َّــــــــــ

ـــــــــني    ِرقيبـ ْ َ َجـــــــــد ال يغيـــــــــب وفـرقـــــــــدا: َ ْ َ َ ُ َ ًَ ْ  

    
ة رت عجرفي ٌوفيهـــــــــــا إذا مـــــــــــا هج َّـــــــــــ َِّـــــــــــ َ َْ َ ْ َ ِ َ  

ء الظهــــــــرية    ت حــــــــر َِإذا خل َ َ ْ ِ َِ ــــــــ ْ يداِ َ أص ــــــــ ْ َ  

    
َأجــــــــــدت برجليهــــــــــا جنــــــــــاء وراجعــــــــــت َ ََ ً ََ َ ْ ِ ِ ْ َّ َ  

ردا    َيــــــــــداها خنافــــــــــا لينــــــــــا غــــــــــري أح ْــــــــــ َ َ َ ً ََِّ ً ِ َ  

    



 
١٤٩

ٍفآليــــــــــت ال أرثــــــــــى هلــــــــــا مــــــــــن كاللــــــــــة َ ََ ِ َ َ ُ َ  

دا    َّــــــــوال مــــــــن حفــــــــى حــــــــىت تــــــــزور حمم َ َُ َ ّ َ ًَ ِ َ  

    
ب ابــــُا تنــــىت مـــــَم ِاخى عند  َ ِ ٍاشمــــِن هــــِ ِ

  

َترحيـــــــــى وتلقـــــــــ    َ َُ َى مـــــــــن فواضـــــــــله يـــــــــداِ ِ ِ ِ َ ِ
  

    
ُنــــــــــىب يــــــــــرى مــــــــــا ال تـــــــــــرون، وذكــــــــــره ُ َِ َ َ َ َ ِ َ  

رى، ىف الـــــــــبالد وأجنـــــــــدا    َأغـــــــــار، لعم َ ََ ِ ِ ِ ـــــــــ ْ ََ َ  

    
ئـــــــــــل ٌلـــــــــــه صـــــــــــدقات مـــــــــــا تغـــــــــــب و ِ َ ُّ ُِ ٌ َ َ ُ َ  

َولـــــــــيس عطـــــــــاء اليـــــــــوم مانعـــــــــه غـــــــــدا    ُ َِ ِ َ ُ َ َ ََ  

    
د ٍأجــــــــــــدك مل تــــــــــــسمع وصــــــــــــاة حمم َّــــــــــــ َ َُ َ َ َ َ َ َّ ِ َ  

َنـــــــىب اإللـــــــه حـــــــني أوصـــــــى و    َ ْ َ َ ِ َ ِ ِ َأشـــــــهداَ َ:  

    
َإذا أنـــــــت مل ترحـــــــل بـــــــزاد مـــــــن التـقـــــــى ُّ َ ِ ٍ ِ ْ َ َ َ َ َ ِ

  

َوالق    ْيت بـعـــَ َ َ َد املـــْ َوت مــــــَ َّزوداــــَد تـــْن قـــــِ َ  

    
ِنـــــــــــدمت علــــــــــــى أال تكـــــــــــون كمثلــــــــــــه ِِْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ  

ك مل تـرصـــــــد لمـــــــا كـــــــان أرصـــــــدا    َوأن ْ َ ََ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ــــــ ـَّ َ  

    
كلنهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــات ال  ك وامليت ــــــــــــــــــإ ََّف َُ َ ِ ْ َ َ ّ ِ َ  

صدا    خــــــذن ســــــهما حديــــــدا لتـف ِوال  ــــــ ْ َِ ً َ ً ََ ْ َ ُ َ  

    
ُوذا النص ُ َب املنصــــــَ ُوب ال تـنســــــِ ْ َ ُكنهــــــَ َّ َ  

ن، وهللا فاعبــــــــــــــــــدا    ــــــــــــــــــد األو ُوال تعب َُ َ َ ََ َ ِ َ  

    
َوص َل عــــَ ّني العشيـــى حَلـــِّ ِ َ   حىـــِات والضـــِ

َوال حتم    َيطان، وهللا فامحــــــِد الشــــــََ َ َ َ   داــــــَ

    
ه روم ال ترتكن ُوال الـــــــــــــــسائل املح َّـــــــــــــــ َُ َ َ ْـــــــــــــــ َ َ ِ َ  

دا    ـــــــــــــــــــة وال األســـــــــــــــــــري املقي َّـــــــــــــــــــلعاقب َُ َ َ َ ٍ َِ ِ
  

    
ْوال تس ْرن منــــــَخََ ِ ْ َائس ذى ضــــــ بَ ٍ   ٍَرارةــــِ

دا    ََُّـــــــــــــوال حتـــــــــــــسنب املـــــــــــــرء يومـــــــــــــا خمل ً َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ  

    
ًَوال تقــــــــــــــــــربن جــــــــــــــــــارة َّ ََ َ َّإن ســــــــــــــــــرها. َ ِ َّ ِ

  

ٌعليـــــــــك حـــــــــرام    َ َ َ دا. َ ب ََـَّــــــــفـــــــــانكحن أو  َ ْ َ ِ ْ َ  

    
كذلك فإن عبـد هللا بـن سـالم، وكـان مـن كبـار علمـاء اليهـود اليثـربيني، حـني أسـلم، إمنـا 

ت ىف قـصة اعتناقـه . أسلم ملا جاء به دمحم من عقائد وأخـالق ال جلمـال أسـلوب القـرآن بـل مل 
اجلـو الـذى أعلـن فيـه ابـن سـالم بـل إن . اإلسالم أيـة إشـارة إىل الناحيـة اجلماليـة ىف القـرآن قـط

ـا إىل قومـه مـن اليهـود لبعيـدان كـل البعـد  عن اعتناقه اإلسالم والصورة الىت أخرج نبـأ اعتناقـه 
َبـلـغ: عن أنس بـن مالـك: "عما يقوله األستاذ الدكتور َ ِعبد ا بـن سـالم مقدم رسـول ا  َ َِّ َِّ َ ُ َ ْـَ َ ٍ َ َ ملسو هيلع هللا ىلص َْـ

ه فقال َاملدينة، فأ َ ُ ََ َِئلك عن ثالث ال يـعلمهن إال نىبسا ِّإىن: َِ ّ َّ ُ ُ َ ُْ َ ٍ َ َ ِما أول أشراط الساعة؟ وما : َقال.ِ َ ّ ِ ْ ُ َّ
كله أهل اجلنة؟ ِأول طعام  ََّ ُ ْ ُ ُ َُ ََّْ ٍ ْومن أ ُ ْشيء يـنزع الولد إىل أبيه؟ ومن أى ِ ِ ِ ِ ُ َْ َ ُ ِ َ ُشيء يـنزعى ٍ ِ َْ ِإىل أخوالـه؟  ٍ ِ ْ

َِّفقــال رســول ا  ُ ََ رىن: ملسو هيلع هللا ىلصَ َِخبـ َّــ ًِــن آنفــ َ ُا جربيــلَِّ ِْ َِّفقــال عبــد ا: َقــال. ِ ُ َ َذاك عــدو اليـهــود مــن: َ ِ ِ ُ َ ُّ ُ َ َ 

ِاملالئكــة َ ِ َِّفقــال رســول ا . َ ُ ََ راط الــساعة: ملسو هيلع هللا ىلصَ ا أول أش ِأم َ ّ ِ ــ ْ ُ َّ ــ اس مــن املــشرق إىل  ّ شر الن ِفنــار حت ِ ْ َ َ ِ َ ّــ ُ ُ ْــ َ ٌ َ
ُاملغرب، وأما أول َّ َّ ِ ِ دة كب َْ كله أهل اجلنة فز ِطعام  َ ُُ َ ِ َ ِ ََّ ُ ْ ُ ُ ََْ َّد حوت، وأماٍ ٍ ُ ُالشبه ىف ِ َ َالولـد فـإن الرجـل إذا  َّ ُ َّ َّ ِ َ َ

ِغــش َاملــرأة فــسبـقها مــاؤه كــان الــشبه لــه، وإذا ســبق ماؤهــا كــان الــشبه هلــاى َ ُ َُ َ َ ََّ ََّ َُ َُ َ ُ َ َ َ ََْ ك : َقــال. َ َأشهد أن ـَّـ ُ َ ْــ
َِّرسـول ا ُ َمث قـال. َ ، إن اليـهـود: َُّ َ رسـول ا ُ َ َّ َِّ َ ٌقــوم َ ْ ٌبـهـت َ ُ َإن ع ُ سالمْ ِلمـوا  ْـ ُ ََُْقـبل أن تــسأهلم ى ِ ْ َ ْ َ ْـ َ
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ِبـهتوىن ُ َ َعندك َ َ ْ ِفجاءت اليـهـود، ودخـل عبـد ا البـيت، فقـال رسـول ا . ِ َِّ َُّ ََ َ ََ ْـ َ َُ َ َ َ ُ ُ ِ ْرجـل فـيكم ى أ: ملسو هيلع هللا ىلصَ َُ ِ ٍ ُ
ٍعبــد ا بــن ســالم؟ قــالوا َ ُ َِّ َِأعلمنــا وابــن أعلمنــا، وأخيـــر وابــن أخري: ُ ْــ ُْ ُُ َ َ ِ َ َْ ُفقــال رســول. ُْ ََ  :ملسو هيلع هللا ىلصَِّ ا َ

؟ قـالوا َِّأفـرأيـتم إن أسلم عبـد ا ُ َ ََ ْ ْ ْ ُ َْ َأعـاذه ا مـن ذلـك: َ ِ َُّ ُ َفخـرج عبـد ا إلـيهم فقـال. َ َ َِ َِّ ُ َ َ ُأشهد أال : َ َ ْـ
َُّإله إال ا ّ َ َِّوأشهد أن حممدا رسول ا َ ُ َ ً َُّ َُ َّ َ ْ ِّشر وابن شر: "َفقالوا. َ َ َُ ِ، ووقـعوا فيه"ُّ ِ ُ َ َ".  

ت عنـه ثنـاءه علـى أسـلوب القـرآن مل يـؤد بـه بل إن ال وليد بن املغرية، الذى حتكى الروا
ت. هذا الثناء واإلحساس جبماله إىل اإلسالم بل مات كافرا : وهذا ما تقوله إحدى تلك الـروا

َّأن الوليد بن املغرية جاء إىل النىبعن عبدهللا بن عباس " َ ِ َ َ َُّ، فقرأ عليه القرآن، فكأنهملسو هيلع هللا ىلص َّ َ َ ِ ْ ُ رق لـه، َ َ َّ
ه فقـال َفبلغ ذلك أ جهـل، فـأ ُ ٍ َ َ ِ ً عـم، إن قومـك يـرون أن جيمعـوا لـك مـاال: َ َ ََ َ َ َّ َمل؟ قـال: قـال. ُّ َِ :

َليـعطوك ُ ْ َفإنك. ُ َأتيت حممدا لتـعرض ملا قبـله َّ َِ َ َّ َ َِ ً َّ ِّقد علمـت أىن: َقال. َ ِمـن أكثرهـا ِ فقـل : َقـال. ًمـاال َ
َفيه قوال يبلغ قومـك أنك  َّـَ َ ُ ً َمنكـر هلـا أو أنكِ َّـ ٌ ِ ُكـاره لـه ْ َ ٌومـاذا أقـول؟ فـوا مـا فـيكم رجـل : َقـال. ٌِ َِّ ُ

ألشعار ِّوال أعلم برجزه وال بقصيده مىن ِّمىن ِأعلم  ِ ِِ َ شعار اجلن َ ِّوال  َّوا ما يشبه الذ. ِ ُِ ُيقول ى َِّ
َّووا إن لقوله الذ. ًشيئا من هذا ِِ َّ ِحـالوة، وإن عليه ُيقـولى َِّ ْـ َّ هً ُ لطـالوة، وإن َّـ ٌمغدق  أعـالهُ، ٌملثمـر ً ِ ْـ ُ

َأسفله، وإنه ليعلو وما يـعلى، وإنه ليحطم ما حتته ُ ُ ُُ ِ ْ َ َّ ََّ ُْ ِال يرضى عنك قومك حىت تقول فيه: َقال ُ.ُ َ ّ َ َُ ْ .
ْفـدعىن: َقـال َحـىت أفكر َ ِّـ َ ُ َفلما فكر قـال. فيـه ّ َ َّـ َ ثـره عـن غـريه: ّـ ِهـذا سـحر يـؤثـر،  ِِ ُ ُ َ ٌ ِْذرىن"َفنزلـت . ِ َ 

ًومن خلقت وحيدا ِ َ َُ ْ َ َ ْ ت يعىن"... َ يدينا ملـسا فـساد مـا قالـه األسـتاذ ". ِاآل ومن هذا كله نلمس 
الــدكتور مــن أن العــرب كــانوا يفتتــون جبمــال أســلوب القــرآن فيؤمنــون دون تفكــري مث بعــد ذلــك 

م به مثرة تنومي مغناطيسى ال دخل للعقل فيه   . يفكرون ىف مبادئه، فكأن إميا
الــصفحة الثالثــني بعــد الثالمثائــة مــن الكتــاب يعلــق ســيادته علــى قولــه ســبحانه عــن وىف 

الــروم، الــذين حــشدوا جيــشهم علــى احلــدود الــشمالية لــبالد العــرب رغبــة ىف اجتياحهــا للقــضاء 
حـىت ": "التوبـة"على اإلسالم والدولة اجلديدة ىف املدينة، ىف اآليـة التاسـعة والعـشرين مـن سـورة 

قد تكون صورة ثقيلة على النفس ىف ثقافة العـصر، : "قائال" ٍن يد وهم صاغرونيعطوا اجلزية ع
صـــــفة القهـــــر " صـــــاغرين"ويعطـــــى لفـــــظ . ثقافـــــة املواطنـــــة واملـــــساواة ىف احلقـــــوق والواجبـــــات

وأوال كيـف ). ٣٣٠ص" (واالستبداد، وهو عطاء سلىب بناء على اعتقـاد ال إرادة لإلنـسان فيـه
ا بـصفتهم مـواطنني ىف دولـة غاب عن األستاذ الدكتور أن الـ روم حـني يـدفعون اجلزيـة ال يـدفعو

زموا أمام من كانوا خيططون لغزو بالدهم وتدمري دولتهم وعلـى . اإلسالم بل بصفتهم معتدين ا
لنـسبة للجزيـة الـىت . هذا فكالمه عن املواطنة واملساواة ىف احلقوق والواجبات ال حمـل لـه وأمـا 
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ْم مــن غــري املــسلمني فمعــروف أن دافعــى هــذه اجلزيــة يـعفــون مــن يــدفعها مواطنــو دولــة اإلســال َ ْ ُ
  . كما أن اجلزية تقابل ما يدفعه املسلم من زكاة. االخنراط ىف اجليش

كذلك فمن يسمع األستاذ الدكتور يظن أن املنتصر ىف احلرب ىف العصر احلديث يربت 
ت أكرت من الراحيـ. هارد لك: "على كتف املهزوم ويقول له كمـا كـان الكـابنت لطيـف " اتاجلا

لكننـا نعـرف أن . يعلق على الفرص الضائعة لفريقنا القومى ىف تسجيل األهـداف مبرمـى اخلـصم
لقيـاس إليهـا تـدليال مفرطـا . املنتصر يفرض على املهزوم املعتدى تعويضات ساحقة تعد اجلزيـة 

خذ من مواطنيه غري املسلم ني أية جزية، بل الدول وعلى كل حال فال يوجد حاليا بلد مسلم 
اإلسالمية اآلن هى الىت تدفع اجلزية، وإن كانت حتـت مـسميات خمتلفـة، ومبقـادير هائلـة تقـصم 
ظهــر أقــوى الــدول، وتؤخــذ عنــوة واقتــدارا وإذالال، ودون أن تكــون هنــاك حــرب انتــصر فيهــا 

، فــال الطــرف غــري املــسلم، وذلــك لــسبب بــسيط هــو أن املــسلمني بلغــوا غايــة الــضعف واهلــوان
ّمث إن احلرب ىف اإلسالم ال تشن عدوا بل . ميكن أن يشنوا حر على أحد وال حىت ىف اخليال َ ُ

فمـن اعتـدى علـيهم مث هزمـوه هـم فأقـل مـا ينبغـى عملـه هـو . دفاعا عن الوطن واألمة لـيس إال
فه أقل من مقدار الزكاة الىت يؤديها املـسلم ا مبلغ ضئيل  ، فـضال عـن دفع اجلزية، الىت قلنا إ

َأنه يـعفى منها الشيوخ واألطفال والنساء والرهبان والعجزة والفقراء ْ ُ .  
كمــا أن اجليــوش ىف العــصر احلــديث مــىت دخلــت بلــدا دمرتــه تــدمريا وخططــت لــشل كــل 
شـــىء فيـــه كمـــا حـــدث ىف معـــركىت اخللـــيج مـــثال حيـــث حطمـــت جيـــوش الـــدول الغربيـــة العـــراق 

لقنابــل حتطيمــا وأعادتــه إىل عــصور مــا قبــل احلــ ء  ضارة وقتلــوا مئــات اآلالف مــن البــشر األبــر
ومعــروف مــا فعلتــه جيــوش األوربيــني بعــضها بــبعض خــالل احلــربني العــامليتني ومــا فعلتــه . البــشعة

ـم إىل جبهـات القتـال ليـقتلـوا  إلكـراه وأرسـلت  م  َمبواطىن الـبالد الـىت كانـت حتتلهـا، إذ جنـد ْ ُ
ن األستاذ الدكتور نسى هـذا كلـه وسـلط الـضوء علـى اجلزيـة لك. دون دية أو دمعة تراق عليهم

ا أقل ما يطلب ىف الظروف الـىت نزلـت فيهـا اآليـة حيـث كانـت دولـة  ا عمل شيطاىن مع أ َْوكأ ُ
الروم قد حشدت جيشها استعدادا لغزو بالد العرب عدوا ورغبة ىف حتطـيم الدولـة اإلسـالمية 

 . و كما قلت أخف رد على هذا التصرف من جانب الرومالناشئة، فكان هذا األمر اإلهلى، وه
َّوال يكف البعض عن الكالم ىف اجلزية وقسوة اجلزية حىت ليخيل ملن ال يعـرف األمـر أن  ّ
املــسلمني كـــانوا يـــصادرون أمـــوال األمـــم الـــىت يفتحـــون بالدهـــا مـــصادرة، مـــع أن املبلـــغ اخلـــاص 

نــري ىف العــام عــ جلزيــة مل يكــن يزيــد علــى ن الــشخص الواحــد، فــضال عــن أنــه مل تكــن بــضعة د
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وىف املقابل كـان غـري املـسلمني . هناك جزية على األطفال والنساء والشيوخ والرهبان كما ذكر
ْيـعفون مـن دفـع الزكـاة علـى عكـس املـسلم، كمـا كـانوا يـعفـون مـن االشـرتاك ىف احلـرب حـسبما  َْ َْ ُْ ُ

ـــذا يكـــون املـــسلمون قـــد ســـبقوا كالعـــادة، ود. وضـــحنا ون شقـــشقة لفظيـــة أيـــضا، إىل مبـــدإ و
ا"ُّحتــرج الــضمري: "اإلعفــاء مــن احلــرب علــى أســاس ممــا نــسميه اآلن ـ، إذ مل كــان أهــل الــبالد   ّـ

ل هلــم عبئــا نفــسيا وأخالقيــا أراد اإلســالم أن يزحيــه عــن  ًاملفتوحــة غــري مــسلمني كانــت احلــرب متث ّــ
ىف احلــاالت الــىت مل يــستطيعوا وفــضال عــن هــذا فــإن املــسلمني، . كــاهلهم بطريقــة واقعيــة مسحــة

فيها أن حيموا أهل الذمة، كانوا يردون إليهم مـا أخـذوه مـنهم مـن جزيـة، إذ كـانوا ينظـرون إليهـا 
لـدفاع عـنهم ـا ضـريبة يـدفعها أهـل الذمـة لقـاء قيـامهم  وهـو نفـسه قـد ذكـر ىف مكـان . على أ

ة، وال توزع على اجلنـود بـل ممتلكات املهزوم اآلن حتكمها معاهدات دولي"آخر من الكتاب أن 
  ).٨١٨ص" (تعود إىل الدولة املنتصرة

ــنهم أن يــدفعوا  ــة حــال فــإن النــصارى مــأمورون حبكــم دي ــة"وعلــى أي أليــة حكومــة " اجلزي
/ مـىت(يعيشون ىف ظلها وأن يعطوا ما لقيصر لقيصر، وما   حسبما قال هلـم املـسيح حرفيـا 

كمـــــا أن بـــــولس، الـــــذى ). ١٧ –١٤/ ١٢/ ، ومـــــرقس٢٥ –٢٤/ ١٢، و٢١ –١٧/ ٢٢
جيل، قد كـرر هنـا نفـس مـا قالـه الـسيد املـسيح  خيالف ىف غري قليل من أحكامه ما جاء ىف األ
رة الفــنت ألن تــسلط هــذه  ا علــيهم وأال حيــاولوا إ خلــضوع أليــة حكومــة تبــسط ســلطا فــأمرهم 

َاحلكومات عليهم إمنا هو بقدر من هللا كما قال هلم، ومن مث ال ي ا، بـل َ نبغى التمرد علـى سـلطا
ــذمر ت دون أى ت ــة واجلبــا ــه ال " :علــيهم دفــع اجلزي ــة، فإن ضع كــل نفــس للــسالطني العالي ُّلتخ ْ َ ــ ْ َِ

فمـن يقـاوم الـسلطان فإمنـا يعانـد ترتيـب * َّهللا، والسالطني الكائنـة إمنـا رتبهـا هللا  سلطان إال من
خوف الرؤساء لـيس علـى العمـل الـصاحل بـل ألن * هللا، واملعاندون جيلبون دينونة على أنفسهم 

ُألنـه خـادم هللا * أفتبتغى أال ختاف من السلطان؟ افعل اخلري فتكون لديـه ممـدوحا . على الشرير
ُفأما إن فعلت الشر فخف فإنـه مل يتقلـد الـسيف عبثـا ألنـه خـادم هللا املنـتقم الـذى . لك للخري ُ ْ َ َ َ

ِيـنفذ الغضب على من يفعل الشر  زمكم اخلضوع لـه ال من أجـل الغـضب فقـط بـل فلذلك يل* ُْ
ّفإنكم ألجل هذا توفون اجلزية أيضا، إذ هم خدام هللا املواظبـون علـى * من أجل الضمري أيضا  ُ ُ ُ

ٍّأدوا لكل حقه* ذلك بعينه  اجلزية ملـن يريـد اجلزيـة، واجلبايـة ملـن يريـد اجلبايـة، واملهابـة ملـن لــه : ُّ
وهـذا ). ٧ –١/ ١٣/ رسـالة القـديس بـولس إىل أهـل روميـة( "امةاملهابة، والكرامة ملن لـه الكر

حلكومـــات املـــسلمة املؤمنـــة  لنـــا  الكـــالم خـــاص خبـــضوع النـــصارى للحكومـــات الوثنيـــة، فمـــا 
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لنـــصارى وال واحـــدا علـــى األلـــف ممـــا كانـــت تلـــك  ـــا فعلـــت  دة الـــىت مل يـــسمع أحـــد أ ـــاملوح ِّ
م؟ وىف النهاية أرجو أن يكـو ىف النـصوص " اجلزيـة"ن القـارئ قـد تنبـه حلكايـة احلكومات تفعله 

ـا تكـذب املـزاعم الـىت  ِّالسابقة املأخوذة من الكتاب املقـدس بعهديـه العتيـق واجلديـد مجيعـا، فإ
ومـن مـادة ! اخرتاعـا، ومل تكـن موجـودة عنـد جميئـه" اجلزيـة"  تقول إن اإلسـالم هـو الـذى اخـرتع

خــذون اجلزيــة مــن األقــوام الــذين يتبــني" دائــرة املعــارف الكتابيــة"ىف " جزيــة"  أن اليهــود كــانوا 
زمــوا أمــامهم ــا لغــريهم إذا ا م ىف احلــرب، كمــا كــانوا يؤدو ومــن هــذا كلــه يتبــني لنــا أن . يهزمــو

  . الضجة الىت حيدثها بعض الناس حول اجلزية ىف اإلسالم هى ضجة سخيفة مفتعلة
هــل جــزاء الكفــر ): "٤٢٤ص(تــاىل ومــن القــضا الــىت ملــسها األســتاذ الــدكتور ســؤاله ال

ملـسها، لكنـه كعادتـه : ؟ قلـت"ال إكـراه ىف الـدين: "القتل؟ أال يتعارض ذلك مع حريـة االعتقـاد
والقـــرآن فعـــال ينـــادى حبريـــة . ســـرعان مـــا تـــرك القـــضية بعـــدما طـــرح الـــسؤال إىل موضـــوع آخـــر

ـــه تعـــاىل. االعتقـــاد ـــدأ قول ـــىت ترســـى هـــذا املب ت ال ـــ: "ومـــن اآل ؤمن، ومـــن شـــاء فمـــن شـــاء فلي
ــن"، "فليكفــر ــنكم، وىل دي ِلكــم دي َ كــم لعلــى هــدى أو ىف ضــالل مبــني "، "ِ ال : قــل* وإ أو إ

َتسألون عما أجرمنا وال نسأل عما تعملون َْ ُْ . ولو شاء ربـك آلمـن مـن ىف األرض كلهـم مجيعـا"، "ُ
َأفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني؟ ِ ْ وال يزالـون . حـدةولـو شـاء ربـك جلعـل النـاس أمـة وا"، "ُ

َُّإال من رحم ربك* خمتلفني  َِ ْ َولـذلك خلقهـم. َ وحـني هـاجر النـىب عليـه الـسالم إىل املدينـة تـرك ". َ
ِّصحيح أنه كان يبلغهم دعوة اإلسالم راجيـا أن يـسلموا، . اليهود وغري اليهود على ما هم عليه

وحـني . ء كفـره بـه وبدينـهلكنه مل حياول قط إجبارهم على ذلك وال فكر ىف قتل أحـد مـنهم جـرا
فــتح مكــة مل يكــره أحــدا علــى اعتنــاق اإلســالم بــل مل حيــاول االنتقــام مــنهم علــى مــا صــنعوه معــه 

أنـتم : "ومع أتباعه بـل جعـل كـل ذلـك وراء ظهـره وعفـا عـنهم وقـال هلـم بكـل أرحييـة ونبـل وكـرم
ت املــذكورة آنفــا قــد نــسختها آيــ". الطلقــاء فــإذا : "ة الــسيفوإذا كــان هنــاك مــن يقــول إن اآل

انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم، وخذوهم واحـصروهم واقعـدوا هلـم كـل 
َمرصــد ْ فهــذه اآليــة ال تتعلــق مبوضــوعنا مــن قريــب أو مــن . فــإن الــرد علــى ذلــك ســهل ميــسور" َ

ا بعيد بل بكفار كان بينهم وبـني الرسـول واملـسلمني معاهـدة سـلمية لعـشر سـنني، لكـنهم خاسـو
وقــد . ىف عهــدهم وخــانوا االتفاقيــة وقتلــوا بعــض حلفــاء املــسلمني ىف تلــك املعاهــدة غــدرا وغيلــة

فقد أعطاهم مع هـذا فـرتة مسـاح . كان اإلسالم كرميا معهم غاية الكرم على حنو ال ميكن تصوره
ملــدة أربعــة أشــهر، فلــم يقتــل أحــدا مــنهم بــل مل ميــسه جمــرد مــس عقــب إعــالن احلكــم اخلــاص 
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لتمــام والكمــال يتنقلــون خالهلــا ىف أرجــاء الــبالد خبيــانتهم  وغــدرهم، وإمنــا تــركهم شــهورا أربعــة 
بــل زاد فأجــار مــن يريــد االســتجارة مــنهم، مث مــرة أخــرى زاد علــى ذلــك . بكــل أمــان واطمئنــان

منــون فيــه علــى أنفــسهم ومــن عجائــب األمــور أن . فأخــذ علــى عاتقــه إبالغهــم املكــان الــذى 
ــة قــط، إذ تــسارعت وتــرية األحــداث بعــدها وفتحــت مكــة أحــدا مــن الكفــار مل  ــذه اآلي َيقتــل  ُِ

ا ما، ومل يـعمل  َودخل أهلها ىف اإلسالم طواعية واختيارا  ْ ومع هذا يظـل الكـارهون لإلسـالم . ُ
ا تـنص نـصا قـو علـى وجـوب  ت الىت نزلت ىف ركا ا إىل اليوم، ويتجاهلون أن اآل يطنطنون 

مـا مـا الوفاء لغري هؤالء  الغادرين اخلونة واحرتام االتفاقيات الىت بيـنهم وبـني املـسلمني احرتامـا 
ا هم أيضا ملثل ال على العدوان. داموا حيرتمو   . فاإلسالم يقوم على املعاملة 

ــه كــان جيــب علــى كــل  ــاه بكــل بــساطة أن ــه كــافر معن والواقــع أن القــول بقتــل الكــافر ألن
ودعنـا مـن غـري . للتو واللحظة مبجرد مساعه أن نبيا ظهر مبكةإنسان ىف عصر النىب أن يؤمن به 

نعم لو كان األمر كذلك لقد كان يكفـى أن يعلـن النـىب . العرب ىف عصره وبعد وفاته حىت اآلن
النبوة فيجب على اجلميع أن يؤمنوا بـه ىف التـو واللحظـة دون أن يـسألوه عـن مـضمون مـا جـاء 

دون أن يتلــو هــو علــيهم مــا كــان ينــزل عليــه مــن وحــى أو بــه ودون أن يعرفــوا ســريته وأخالقــه، و
يــستمع إىل مــا كــانوا يعرتضــون بــه علــى ذلــك الــوحى؟ إن قبــول أى ديــن جديــد حيتــاج إىل تفكــر 
وتدبر وتقليب لألمر علـى وجوهـه املختلفـة ومقارنـة بـني الـدين الطـارئ وبـني مـا عليـه الـشخص 

والنفــسية الــىت ال ميكــن جتاهلهــا كــضغط ّاملــدعو مــن ديــن، فــضال عــن االعتبــارات االجتماعيــة 
ال أقـــصد أن مـــن يـــستجيب . إخل... البيئـــة واالعتيـــاد علـــى مـــا جيـــرى عليـــه اإلنـــسان ىف حياتـــه

ا هى الـدين احلـق سـيكون مـن النـاجني يـوم  لدعوة اجلديدة رغم معرفته أ لضغط البيئة فيكفر 
دة، سوف يكـون مـن الـصعوبة القيامة، بل أقصد أن وضع مثله، حني تعرض عليه الدعوة اجلدي

خذ منه األمر وقتا   . حبيث ال ينتظر منه عادة أن يسارع إىل قبول الدين الطارف، بل سوف 
: فهذا ما ينبغى أن يوضـع ىف احلـساب عنـد دعوتنـا النـاس إىل اإلسـالم، وليـست املـسألة

 الناس أن خيـروا ال ليس مطلو وال منتظرا من. ، مث ينتهى األمر"عليكم السالم. سالم عليكم"
ا، بل املطلوب أن يفكروا ويتأملوا مث حيكموا وهذا معنـاه أن . على دعوة اإلسالم فور علمهم 

فـإذا تبـني لـه اهلـدى فـال بـد . األمر حيتاج من الشخص وقتا وإعمال عقل ال خـرورا أعمـى عليـه
ِومــن يــشاقق : "اىلقــال تعــ. أن يــؤمن، وإن مل يتبــني لــه وجــه احلــق فأمامــه منــادح التفكــري والتــدبر ِ َ ُ َْ َ

ــوىل ونــصله جهــنم  ه مــا تـ ر ســبيل اْلمــؤمنني نـول دى ويـتبــع غيـ ــه اهل ــني ل د مــا تـبـ َالرســول مــن بـع ََّ ــ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِْ ُ ــ ُْ َُ ُ ََّ َ ََ ّــَ َ ــ ْ َِ ِ ِْ ِ ِ َِ ْ َُ ْ َّ َ ُ َ َّ َ َ َّ
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ًوساءت مصريا ِ َ ْ َ َ لدين الـذى جـاء ). ١١٥/ النساء" (َ لنىب و واألمر إذن يستلزم علم الشخص 
لقــي وال بــد أن تــصل إليــه كــل . وهكــذا... م الــىت يــشتمل عليهــا واملبــادئ الــىت يــدعو إليهــابــه و

تلك  األشياء على وجهها الصحيح، فما أكثر الدعاة احلمقى املنفرين الذين، بـدال مـن جـذب 
م ىف ذلـك الـدين بغبـائهم وجهلهـم وضـيق أفقهـم وطـريقتهم  ِّالناس إىل اإلسالم العظيم، يبغضو

ــة املــضادة الــىت تــشوه املقيتــة ىف ال ــيهم مثلمــا هنــاك الدعاي تعامــل معهــم وىف عــرض اإلســالم عل
ــــا اآلن مــــثال املستــــشرقون واملبــــشرون واملالحــــدة  اإلســــالم وتــــبغض النــــاس فيــــه والــــىت يقــــوم 
والعلمانيون والفاسدون املنحرفون والسياسيون واإلعالميون املتعـصبون ىف الغـرب وغـري الغـرب 

 اإلسـالم أنـه ديـن متـوحش وأن نبيـه إنـسان مهجـى وأن مبادئـه متخلفـة حبيث خييل ملن ال يعرف
ا، مث أن يكون لدى الـشخص الوقـت للبحـث والتأمـل،  تفضى إىل التعاسة والشقاء ملن يعمل 

أما قبل ذلك فال . وعندئذ يعاقبه هللا إن مل يسلم. وأن يصل إىل أن هذا الدين حق ال ريب فيه
ومن مث فـإذا اتبـع سـبيل غـري املـؤمنني مل يكـن اتباعـه هلـا عـن جحـود يقال إنه قد تبني له اهلدى، 

َّومترد وكفر، بل ألن نور احلق غم عليه ومل يتبني له ُ . 
قـد اقتـضت رمحـة هللا "، أنـه "ظـالل القـرآن"وىف تفسري هذه اآلية يكتـب سـيد قطـب ىف 

ْلناس أال حيق علـيهم القـول وال يـصلوا جهـنم وسـاءت مـصريا إال بعـ َ ْ َ د أن يرسـل إلـيهم رسـوال، َّ
رمحة هللا الواسعة احلانية علـى ى وه. وبعد أن يبني هلم، وبعد أن يتبينوا اهلدى مث خيتاروا الضاللة

ّإذا علـم أن هـذا املـنهج مـن عنـد هللا، مث شـاق ى فإذا تبني له اهلدى، أ. هذا املخلوق الضعيف
َّتبــني لــه، فعندئــذ يكتــب هللا عليــه ى يــرض مبــنهج هللا الــذَالرســول ملسو هيلع هللا ىلص فيــه، ومل يتبعــه ويطعــه، ومل 

لكفار واملـشركني الـذين توجـه إلـيهم الضالل، ويوليه الوجهة الىت وحيـق عليـه . توالها، ويلحقه 
َّومــن يــشاقق الرســول مــن بعــد مــا تبــني لــه اهلــدى ويتبــع غــري : "اآليــة بنــصه العــذاب املــذكور ىف

َّسبيل املؤمنني نـوله ماتوىل ِّ َ ِ ونصله جهنمُ ْ   "...".وساءت مصريا. ُ
ىف كتابه اخلاص بتفسري األجزاء العـشرة األوىل مـن  ويقول الشيخ شلتوت، ىف شرح اآلية

حلق، مبعىن أنه مل يبلغه أو بـلغه وعلم بـه ولكـن علـى حنـو حمـرف، القرآن الكيم َِ، إن من مل يعلم  َ َ َ
 بــه رغــم أنــه مل يقــصر ىف ذلــك علــى أو علــم بــه علــى وجهــه الــصحيح ولكنــه مل يــستطع االقتنــاع

إلصالء ىف ومن قبلـه أكـد الـشيخ دمحم عبـده، . جنهم مدى عمره، فهذا ال يناله الوعيد اإلهلى 
، أن اإلسالم جيعل مـن النظـر العقلـى "رسالة التوحيد"و" اإلسالم دين العلم واملدنية: "ىف كتابيه

 إن الــذى يستقــصى جهــده ىف: سنةوســيلة اإلميــان الــصحيح حــىت لقــد قــال قــائلون مــن أهــل الــ
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ج وعنــد تنــاول . الوصــول إىل احلــق مث مل يــصل إليــه ومــات طالبــا غــري واقــف عنــد الظــن فهــو 
تفــصيل شــديد لتلــك املــسألة اهلامــة ميكــن القــارئ " تفــسري املنــار"رشــيد رضــا لآليــة املــذكورة ىف 

  .  وهو ال يدرىالرجوع إليه حىت يعرف النعمة العظيمة الىت يتبحبح فيها من اإلسالم
ىف املـسألة " مفـاتيح الغيـب"صـاحب ومن قبل رشيد رضا ودمحم عبده نقرأ للفخر الـرازى 

اآلية دالة على أنه ال ميكن تـصحيح الـدين "اخلامسة من مسائله الىت تدور حول هذا النص أن 
لــدليل والنظــر واالســتدالل، وذلــك ألنــه تعــاىل شــرط حــصول الوعيــد بتبــني اهلــدى ُّإال  َ ولــو مل . َ

ًيكن تبني اهلدى معتبـرا ىف َ : قولـه: "وىف تفسري ابن كثري". صحة الدين مل يكن هلذا الشرط معىن ُّ
َُومن يشاقق الرسول من بـعد ما تـبـني له اهلدى" ْْ ُ َ ََّ ََ َ َ ُ َِ ِِ َ ُ َّ ِ َ جـاء  ومن سلك غـري طريـق الـشريعة الـىتى أ": َ

ٍشــق، وذلــك عــن عمد منــه بعــد مــا ظهــر لــه احلــق  شــق، والــشرع ىف ــا الرســول ملسو هيلع هللا ىلص، فــصار ىف ْــ َ
  ...".وتبني له واتضح له

ــو ــرازى بعــشرات الــسنني يؤكــد أب ــهوقبــل ال فيــصل التفرقــة بــني : " حامــد الغــزاىل، ىف كتاب
لتواتر عـن خروجـه ) ملسو هيلع هللا ىلص من األمم األخرى(َّمن كذبه "، أن "اإلسالم والزندقة ِبعدما قرع مسعه  ُ

عجزاته اخلارقة للعادة، كشق القمر وتسبيح احلصا ونبع املاء من بني أصـابعه والقـرآن وصفته وم
لنظـر والطلـب ومل يقـصر، ... حتـدى بـه أهـل الفـصاحة وعجـزوا عنـهى املعجز الـذ فـإن اشـتغل 

ــه الرمحــة الواســعة ْفاستـوســع رمحــة هللا . فأدركــه املــوت قبــل متــام التحقيــق، فهــو مغفــور لــه، مث ل ِْ ْ َ
ملوازين املختصرة الرمسيةالواسعة ِ، وال تزن األمور اإلهلية  ِ : واعلـم أن اآلخـرة قريـب مـن الـدنيا. َ

ٍما خلقكم وال بـعثكم إال كنـفس واحدة"فـ ْ َ َ ُُ ْ َ ْ  نعمـة وسـالمة، أو ىف فكما أن أكثر أهل الـدنيا ىف". َ
ُِّحالة يـغبطها، إذ لو خري بينها وبني اإلماتة واإلعـدام مـثال الختارهـا، و َْ يتمـىن ى َّإمنـا املعـذب الـذُ

در، فكذلك املخلدون ىف إلضافة إىل النـاجني واملخـرجني منهـا ىف املوت  در النار  . اآلخـرة 
ن عن اختالف أحوالـك ختالف أحوالنا، وإمنا الدنيا واآلخرة عبار . فإن صفة الرمحة ال تتغري 

ُأول مــا خــط هللا ىف: لولــوال هــذا ملــا كــان لقولــه عليــه الــصالة والــسالم معــىن حيــث قــا ّ ُ الكتــاب  ّ
ِاألول فمــن شــهد أال إلــه إال هللا وأن دمحما رســول .غــضىب ســبقت رمحــىت. أ هللا، ال إلــه إال أ: ّ

 ". هللا فله اجلنة
فإذا كان هذا هو حكم القرآن ىف حرية االعتقاد، وكـان هـذا رأى كبـار العلمـاء ىف حكـم 

تل كل من ال يعتنقه؟ مث أمل يقل الرسـول صـلى هللا من يكفر، فكيف يقال إن اإلسالم يقضى بق
ُّأحب ألخيك ما حتـب لنفـسك؟ فكيـف نقـول بقتـل مـن ال يـدخل ىف ديننـا؟ تـرى : "عليه وسلم َّ ِ َ
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لطبع ملثل إذا مل نعتنق دينهم؟ واجلواب  ن األخرى  . ال: هل نرضى أن يعاملنا أصحاب األد
 يقتلـك أحـد لعـدم اعتناقـك دينـه فكـذلك ال فكمـا أنـك ال حتـب أن: ومن نفـس املنطلـق نقـول

لــذات إذا كــان دينــك هــو اإلســالم، الــذى حــرم  ينبغــى أن تقتــل أحــدا ألنــه مل يعتنــق دينــك، و
. اإلكــراه ىف الــدين وأكــد أن هللا خلــق البــشر خمتلفــني وأن مــن شــاء فليــؤمن ومــن شــاء فليكفــر

ذا ننتهى من تلك القضية أيضا   . و
م يقــول األســتاذ الــدكتور بعــد وصــفه اجللــد والــرجم والــصلب وعــن حــد القطــع ىف اإلســال

لقــسوة ــواع القــصاص  ل كحــد مــن احلــدود عــادة قدميــة اســتمرت بعــد : "وشــىت أن ع الرج ٍّفقط َ ــ ْ ِّ ُ ْــ َ
إن األســتاذ الــدكتور يتناســى أن فرعــون ). ٤٥٠ص" (عــادة فرعــون عقــاب العاصــني لــه: النبــوة

لـسحرة، أى  يلجـأ إىل احليـل البهلوانيـة الـىت تغيـب عقـول كان حاكمـا مـستبدا، وكـان يـستعني 
وحـني انتـصر موسـى علـى الـسحرة وآمنـوا بـه اسـتغرب الطاغيـة أن . اجلماهري، وكان يؤلـه نفـسه

ذن هلــم مث . فهــو قــد بلــغ ىف االســتبداد ومــصادرة احلريــة العقيديــة غايــة املــدى. يؤمنــوا قبــل أن 
لعبو نه متآمر يريد أن خيـرج أهـل البلـد إنه، كأى حاكم مستبد، يتهم كل من ال يرضى  دية له 

وهـــذا املـــستبد املتألـــه قـــد قـــضى بتقطيـــع أيـــدى الـــسحرة وأرجلهـــم مـــن خـــالف . مـــن بلـــدهم
ـم آمنـوا مبـا جـاء بـه موسـى مـن التوحيـد واحنـازوا إىل احلـق  رد أ وتصليبهم على جذوع النخل 

ّهـذا احلـد ىف اإلسـالم فـال يكـرس أمـا . حني تبني هلم واعرتفوا مبـا كـانوا فيـه مـن ضـالل وتـضليل
ِاالستبداد ومصادرة احلرية العقيدية بل شرع ملعاقبة اإلرهاىب الـذى يقطـع الطـرق ويـروع اآلمنـني  ُ

فهـذا خيتلـف عـن . ويسرقهم ويقتلهم وينشر الفوضى ويعمل على إشـاعة االضـطراب ىف الدولـة
ب قبـل أ. ذاك متاما ن تقـدر الدولـة عليـه فيعفـى مـن ومن املعروف أن اخلارج على الدولة مىت 
لــشبهات. العقــاب أمــا . َّأى أن أى شــك إمنــا يفــسر لــصاحل املــتهم. كمــا أن احلــدود كلهــا تــدرأ 

ـرم علـى  ـرم وال يتـذكروها عنـد اعتـداء ا القسوة فعجيب أن يتذكرها املتـذكرون عنـد معاقبـة ا
ه سرقة أو قتال أو ترويعا وقطع طريق َضحا ً ً .  

ولــو .  أنـه ال معـىن حلـد القتـل العمــد ألن تطبيـق احلـد لـن يرجـع مـا فـاتوقـرأت لبعـضهم
ت ىف كل القوانني وقد تنبه هـو نفـسه إىل هـذه النقطـة . سر على هذا املنطق أللغينا كل العقو

... هـــــو العقـــــاب املـــــساوى للجـــــرم واملتناســـــب معـــــه"إن القـــــصاص ) ٤٧١ص(اهلامـــــة فقـــــال 
، إال أنــه ســرعان مــا يلقــى "نــه إجيــاب ألنــه يبطــل اجلرميــةوالقــصاص يبــدو ســلبا ألنــه إعــدام، ولك

والـرد هـو أننـا ". هـل جيـوز إصـالح خطـإ خبطـإ؟: ومع ذلك يظل السؤال قائمـا: "لسؤال التاىل
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ر أهل  نعرف أن القصاص ىف القتل مثال لن يعيد املقتول من القرب، لكننا نعرف أيضا أنه يربد 
أمــا . خــرين فيفكــرون ألــف مــرة قبــل أن جيرتحــوا اجلرميــةالقتيــل، وأنــه يلقــى الرعــب ىف قلــوب اآل

لكلمــات خلطــإ فتالعــب  ء، أمــا . اســتنكاره معاجلــة اخلطــإ  فاخلطــأ هــو االعتــداء علــى األبــر
رم فتعدل اخلطأ رمون فيما هو أفضل من أن يعرفوا أنـه ال عقـاب مـن . معاقبة ا وهل يطمع ا

م لن يقتلـوا نفس نوعية اجلرم الذى ارتكبوه؟ لسوف يق تلون ويقطعون الطريق وهم مطمئنون أ
ــا تــشجعهم وحتمــسهم  أو يعــاقبوا العقــاب الــصارم بــل ســوف تربــت احلكومــة علــى أكتــافهم وكأ

  . على املزيد من اجلرائم
، فقـال )٨١٢ص" (الديـة"وقد عاد األستاذ الدكتور إىل هـذا املوضـوع لـدن حديثـه عـن 

ْــإن القـصاص فـقد حيــاتني وهــذا الكـالم يعــاكس متامــا مــا قالــه القــرآن مــن أن . والقاتــلاملقتــول : َ
وسيادته يؤثر أخذ الدية على القصاص، إذ ماذا يستفيد أهل القتيل غري شـفاء . القصاص حياة

الغليـل كمــا يقـول؟ وعلــى أيـة حــال لقــد فـتح اإلســالم البـاب ألخــذ الديـة لكــن دون أن يــضغط 
كمــا أشــار ســيادته إىل أن حتريــر .  شــبهة مــن إكــراهعلــى أوليــاء املقتــول بــل حببــه إلــيهم دون أيــة

ن القـصاص ٨٢٨وىف ص. رقبة مؤمنة من الرق أفضل كثريا من القصاص لقـول   نراه يكتفـى 
تى إال أخـريا بعـد العفـو أو الديـة ايـة املطـاف نتـساءل. طبيعى وأنه ال  أيـة عالقـة تلـك : وىف  

 الـسالم وفرعـون؟ بـل أيـة عالقـة كانـت بـني بـالد الىت أقامها األستاذ الـدكتور بـني الرسـول عليـه
ْالعرب ومصر الفرعونية؟ لقـد مـرد املستـشرقون واملبـشرون علـى عـزو كـل شـىء ىف اإلسـالم إىل  َ َ َ َ
اليهوديــة أو النــصرانية أو اجلاهليــة، لكــن هــذه أول مــرة أرى أحــدا يعــزو تــشريعا ىف اإلســالم إىل 

  يريد الربط ىف األذهان بني الرسول وفرعون؟ أترى األستاذ الدكتور . الفرعونية املصرية
لكـافرين ىف  وعند تعليق األستاذ الدكتور على قوله تعاىل خطا للمؤمنني عنـد التقـائهم 

ق: "معركة َفإذا لقيـتم الـذين كفـروا فـضرب الرقـاب حـىت إذا أثخنتمـوهم فـشدوا الـو َ ُّ ُ َ ْ َ ا : ِ ـفإمـا من َ
وهـو مـا يـتم حاليـا علـى يـد داعـش : "ا، إذ يعلـق بقولـهنـراه ينحـو منحـى مـشا" ًبعد وإما فـداء

لـــذبح وقطـــع الـــرؤوس رابطـــا بكـــل خفـــة واســـتخفاف بـــني ) ٦٠١ص" (فيمـــا تفعلـــه خبـــصومها 
معارك الرسول واملسلمني مع املشركني وبني ما نسمع أن داعش تفعله، داعش الـىت يقـال علـى 

ا من صنع أمريكا، وإال لكانت أمريكـا قـد سـ حقتها سـحقا منـذ البدايـة، داعـش نطاق واسع إ
الىت نرى رجاهلا دائما ذوى أشكال خميفة وتصرفات متوحـشة جاهلـة وفهـم لإلسـالم أضـيق مـن 
ثقـــب اإلبـــرة تعمـــل أمريكـــا علـــى تـــصدير صـــورته للعـــامل حـــىت يظـــل اإلســـالم ىف أذهـــان البـــشر، 
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اإلعجــاب واالنبهــار، وخباصــة ىف العــامل الغــرىب، دينــا مهجيــا متخلفــا يثــري االســتهزاء والــتهكم ال 
ما بكل جدارة وأهلية   .اللذين هو حقيق 

 يتنـــــاول األســـــتاذ الـــــدكتور الـــــصلة بـــــني ٤٩٣، ٤٩٠ -٤٨٩، ٤٨٣ -٤٨٢وىف ص
والعمـل حـسب الطاقـة طبقـا : "اإلرادة اإلنسانية واإلرادة اإلهلية، فيقـول ىف املوضـع األول مـثال

مـن املبـادئ األصـولية عـدم جـواز لـذلك وضـع األصـوليون . للوسع، وهـو أمـر تـشعر بـه الـنفس
وهــى نظريــة الكــسب الــشهرية ىف األشــعرية، الــىت حتــاول الثقافــة الــتخلص . تكليــف مــا ال يطــاق

: منها دفاعا عن حرية الفعل التامة وحىت ال يوضـع الفعـل بـني فـاعلني ال يـدرى إىل أيهمـا يرجـع
 اإلنـــسان، ولـــيس الفعـــل الكلـــى املطلـــق أم الفعـــل اجلزئـــى؟ فالكـــسب هـــو الفعـــل مـــن حتـــصيل

  ".لضرورة حتصيله من فعل آخر وإرادة أخرى بل ميكن حتصيله من البيئة أو احمليط
قــص  مــة فهــذا مــا ال وجــود لــه ألن اإلنــسان جمــرد خملــوق  فأمــا أن هنــاك حريــة بــشرية 

وهـو ىف جـزء كبـري منـه . وقدراته حمدودة وإرادته متأثرة بكل ما حييط به ومباضيه ومستقبله أيضا
ـــه ا ـــشأ في ـــذى ن ـــذين عاشـــرهم والبيـــت ال ـــه والكتـــب الـــىت قرأهـــا واألصـــدقاء ال ـــه وثقافت ـــن بيئت ب

ــا واألغــاىن الــىت  والوالــدين اللــذين ربيــاه ووجهــاه واملدرســة الــىت تعلــم فيهــا واألســفار الــىت قــام 
ــا واخلــربات الــىت اكتــسبها واملثــل العليــا الــىت  مسعهــا واألفــالم الــىت شــاهدها والتجــارب الــىت مــر 

ِّيكربهـــا والـــدين الـــذى يعتنقـــه والغرائـــز الـــىت متـــور ىف جـــسده وروحـــه واآلمـــال الـــىت يتطلـــع إليهـــا  ِ ْ ُ
واألمــراض الــىت أصــابته والــصراعات الــىت خاضــها والطبقــة الــىت ينتمــى إليهــا والنظــام الــسياسى 

، . إخل... الذى يسرى عليه ولكن له رغـم هـذا إرادة خاصـة بـه حيـسها ىف نفـسه إحـساسا فطـر
وهـذا كلـه انعكـاس . ن كانت إرادة نسبية ال مطلقة، فضال عـن قـوانني الكـون الـىت خيـضع هلـاوإ

ختـصار قـوانني الكـون . لإلرادة اإلهلية فاإلرادة اإلهلية ليست شيئا غائما ال مالمح لـه بـل هـى 
واألوضــاع الــىت نعــيش فيهــا، وإرادتنــا البــشرية والفرديــة جــزء مــن هــذا كلــه تتحــرك فيــه وتتــأثر بــه 

لقـــد اقتـــضت إرادة هللا املطلقـــة أن تكـــون لإلنـــسان إرادة حمـــدودة . وتـــؤثر ىف كثـــري مـــن عناصـــره
، وهـو  لتعاون مـع إرادات اإلفـراد اآلخـرين قـادرة علـى حتقيـق مـا يبـدو إعجـاز نسبية، ولكنها 

رخيهـا الطويـل ـا البـشرية علـى مـدر   واألسـتاذ الـدكتور. كل تلك اإلجنازات احلضارية الىت أجنز
الذى يدافع عن حرية الفعل التامة كـى يبعـده عـن اخلـضوع لـإلرادة اإلهليـة هـو هـو نفـسه الـذى 

ن فعــل اإلنــسان حيــصل أيــضا مــن البيئــة واحملــيط يعــىن أن ســيادته يعــرتف بتــأثري احملــيط . يقــول 
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إلرادة اإلهليـــة مـــع أن مجيـــع اإلرادات الـــىت ىف الكـــون هـــى، مـــع قـــوانني  لكنـــه ال يريـــد اإلقـــرار 
  . وىف القانون البشرى موضع للعوامل املخففة للعقوبة. لطبيعة، مظهر لإلرادة اإلهليةا

وانطالقــا مــن ذلــك ال حياســب هللا البــشر يــوم القيامــة علــى مــا مل يكــن مبقــدورهم فعلــه ىف 
، وبوجــه عــام ســوف يكــون احلــساب علــى قــدر ظــروف "ال يكلــف هللا نفــسا إال وســعها: "الــدنيا

ته ىف الدنيا تراعى الشريعة ظروف الفرد حىت لـو أنـه أكـل خنزيـرا أو شـرب و. كل شىء وإمكا
ولـو قتـل إنـسان إنـسا خطـأ كانـت عقوبتـه . َمخرا مضطرا لـسبب أو آلخـر مل يؤاخـذ علـى ذلـك

بل لو أنه حتت وطأة التعذيب واآلالم نطـق بكلمـة الكفـر . أخف كثريا من عقوبة املتعمد املصر
ونفقة الزوجة يتغري مقدارها حـسب قـدرة الطليـق . قب على ذلكنزوال على رغبة معذبيه ما عو

  . وهكذا... املالية
خــذ ىف االعتبــار قــدرات الــشخص  إن احلــساب اإلهلــى يــوم القيامــة لــن يكــون آليــا فــال 

. فا ال يكلف نفـسا إال وسـعها كمـا ذكـر آنفـا. وظروفه والسياق الذى كانت أعماله تتم فيه
َّورب متــصدق جبنيــه حيــ ملئــات ورمبــا ُ رز عنــد هللا درجــة تــساوى، وقــد تتجــاوز، درجــة متــصدق 

آلالف، إذ قد يكون جنيه األول هو كـل مـا ميلـك، وسـوف يعـاىن الكثـري والكثـري مـىت أخرجـه 
صدقة، بينما متربع األلوف ميلك املاليني اململينة، فنسبة مـا يتـربع بـه أضـأل كثـريا مـن نـسبة مـا 

، أمـا نـسبة األلـوف إىل %١٠٠ك أن نسبة اجلنيه إىل ممتلكاته هى ذل. يتربع به صاحب اجلنيه
كــذلك ســوف . ممتلكــات الثــاىن فهــى واحــد أو اثنــان أو حــىت عــشرة أو عــشرون ىف املائــة مــثال

يرتتــب علــى تــربع الفقــري جبنيهــه جوعــه وعطــشه، أمــا اآلخــر فــاملاليني الباقيــة لــه تكفيــه أزمــا ال 
  . يكاد يكون هلا انتهاء

س الــشاكلة ينبغــى أن ننظــر إىل احنــراف صــىب أو صــبية مــن صــبيان الــشوارع أو وعلــى نفــ
ؤهم قوادون أو جتار حشيش، ونظرييهما ممن يعيشون ىف  م راقصات أو داعرات، وآ ممن أمها
بيت آمن ويتعلمون ىف املدرسة واجلامعة وال خيـالطون إال الطيبـني املـستقيمني، ووالـدا كـل مـنهم 

فأى مـن هـذين إذا احنـرف مـع ظروفـه املـشجعة علـى االسـتقامة فلـسوف . ةقد ربياه تربية حسن
ا  تكــون عقوبتــه عنــد هللا شــديدة خبــالف مثيلــه ممــن مل يــرزق ظروفــه الطيبــة الكرميــة الــىت مــن شــأ

 . حث صاحبها على التزام الصراط احلميد
علـوا وامللوك إذا دخلـوا قريـة أفـسدوها وج: " يكتب األستاذ الدكتور٦٣٤وىف الصفحة 

وسـيادته يـشري إىل قولـه تعـاىل ىف ". فامللكيـة اسـتبداد وفـساد وإذالل للـشعب. أعزة أهلهـا أذلـة
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ومـا قالـه األسـتاذ الـدكتور يـشبه . على لسان ملكة سبإ" النمل"اآلية الرابعة والثالثني من سورة 
ن  لقـرآن مل مـع أن ا" كيدهن عظـيم"ما يقوله كثري من الناس من أن القرآن حيكم على النساء 

يــصفهن بــذلك بــل حكــى فقــط مــا قالــه قريــب زوجــة العزيــز حــني تبــني لــه أن يوســف بــرىء ممــا 
ـا وأراد أن يعتـدى علـى عرضـها ذلـك أن . قرفته به املرأة املـذكورة زاعمـة أنـه هـو الـذى حتـرش 

ة القرآن مل يقل إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلـوا أعـزة أهلهـا أذلـة بـل هـذا رأى امللكـ
ملناســـبة. الـــسبئية ـــا . ولقـــد كانـــت ســـبأ ملكيـــة ال مجهوريـــة  والقـــرآن يـــصف حاكمـــة الـــبالد 

لـسوء والفـساد ". ملكة" وال أظنها تتهم النظام امللكى مبا قالت، وإال فهى تشهد على نفسها 
ـا كانـت متـارس الـشورى علـى أحـسن مـا . واالستبداد، وهو مـا ال ميكـن أن يكـون مث ال نـنس أ

ختـــاذ قـــرار فيمـــا خيـــص الـــرد الـــذى ينبغـــى أن تـــرد بـــه علـــى رســـالة يكـــون،  إذ مل تـــرد أن تنفـــرد 
سليمان إليها، بل مجعت جملس شوراها وأخذت تستطلع آراءهم حىت استقروا على كيفيـة الـرد 

ن امللكية نظام ىف احلكم سيئ؟. على رسالة امللك العرباىن   فكيف يصح القول 
 تلـك العـصور كلـه تقريبـا حكمـا ملكيـا، ومـن مث فاآليـة ال كذلك كان احلكم ىف العـامل ىف

تعقــد مقارنــة ضــمنية بــني امللكيــة واجلمهوريــة ألن هــذه املقارنــة مل يكــن هلــا موضــع لعــدم وجــود 
تعـىن احلكـام ال أكثـر وال أقـل، بـل املـراد " امللـوك"احلكم اجلمهورى أصال حىت لقد كانت كلمة 

ــه امللكــة لرجــال شــوراها أ َهــو تنبي ُ ــه اجلــواب علــى ِ ــتم ب ال يتــسرعوا ىف اقــرتاح األســلوب الــذى ي
رســـالة ســـليمان بـــل علـــيهم أن يرتيثـــوا ويفكـــروا جيـــدا أوال، وإال فمـــن املمكـــن أن يـــؤدى الـــرد 
املتــسرع إىل وقــوع حــرب بــني مملكتهــا ومملكــة ســليمان وتــدور الــدائرة علــيهم فيــدخل ســليمان 

وختنـع وتكـون حتـت االحـتالل وحكـم ملـك وجيـشه الـبالد دخـول الظـافرين، وختـضع سـبأ كلهـا 
ـا، تقـصد  أجنىب، وتفرض علـيهم اجلزيـة ومـا إىل ذلـك، ويـصبح أعـزة أهلهـا، أى زعماؤهـا وقاد
ُنفــسها ورجاهلــا وأمثــاهلم، أذلــة خاضــعني خــانعني بعــد أن كــانوا ســادة أعــزاء كلمــتهم متــشى علــى  َ ً

  . وهذا هو ما تشري إليه امللكة. اجلميع
توحــىت ىف عــصر كثــ فربيطانيــا مــثال : ريا مــا تكــون امللكيــات أفــضل كثــريا مــن اجلمهــور

لنــــسبة لــــدول العــــامل الثالــــث ذات الــــصبغة  ملكيــــة حــــىت اآلن، وأمورهــــا تــــسري ســــريا عظيمــــا 
وأيــن الثــر مــن الثــرى؟ ومــا أكثــر احلكومــات اجلمهوريــة الــىت تقــوم علــى العــسف . اجلمهوريــة

لقسوة الوحشية وإفقار الـشعوب وإذالهلـا رغـم كـل مـا واالستبداد والنهب والتخلف والرعب وا
ـى عـصور الدميقراطيـة ا تعـيش أ ـار ليـل مـن أن شـعو ـار و مث . رف به وسائل إعالمهـا ليـل 
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السـتبداد والفـساد وإذالل  لقد كان سـليمان ملكـا فهـل نظـن أن القـرآن ميكـن أن يـصف نبيـا 
  البشر؟ 

م الرســول عليــ ه الــسالم ملكــا، ومــع هــذا بعــث النــىب عليــه وقــد كــان حــاكم احلبــشة أ
م ومل يـسمع فـيهم وشـاية رسـل  السالم طائفة من صحابته ونسائهم وأوالدهم إليه، فأكرم وفاد
القرشيني، وإمنا أحضرهم إىل جملسه وسأهلم عما يريد معرفته منهم وعنهم، وأعلن أنـه موافـق ملـا 

م ىف رب العــاملني وىف الــسيد املــسيح،  ــم آمنــون ىف بــالده ألى وقــت يريــدون أن يقولــه قــرآ وأ
َيبقــوا هنــاك وأن أحــدا لــن يــستطيع إفــزاعم، مثبتــا بــذلك صــدق نظــر الرســول حــني قــال إن ىف 

رســال أولئــك الــصحابة إليــه رضــى هللا عنــه َاحلبــشة ملكــا ال يظلــم عنــده أحــد، وعبقريــة قــراره  َْ ُ .
إن امللـــوك بطبيعـــتهم فاســـدون أفيقـــال بعـــد ذلـــك . وحـــني مـــات صـــلى النـــىب واملـــسلمون عليـــه

ت  م؟ احلــق أن امللــوك فــيهم وفــيهم، كمــا أن رؤســاء اجلمهــور ْمــستبدون يـتـوخون إذالل شــعو َّــ َ ََ
ــا أو حكامهــا الطيبــني. فــيهم وفــيهم لــشعوب، فهــى الــىت تــصنع طغا فــإذا كــان : والعــربة غالبــا 

ه أو خيدعــه مبعــسول الــشعب عزيــزا كرميــا واعيــا واســع األفــق ال يــستطيع أن يــضحك أحــد عليــ
الكــالم كــان حاكمــه مــستقيما ىف الغالــب، وأمــا إذا كــان شــعبا جــاهال ذلــيال يــؤثر مــن يطغــى بــه 

. ويذيقــه النكــال ويــسرقه ويهينــه ويعاملــه علــى أنــه عبــد ذليــل حقــري كــان حاكمــه شــيطا مريــدا
ــه مــن حكــم الــشورى واســتقتال احلكــام مــن أجــل  خدمــة والغربيــون مل يــصلوا إىل مــا وصــلوا إلي

م إال بعــدما قــاموا بثــورات دفعــوا مثنهــا مــن أرواحهــم وأمــواهلم وحتــدوا حكــامهم  ْشــعو وعلمــوهم َّ
م ويعملون هلم ألف حسابى، األدب الشرع ْفصار حكامهم خيشو َ.  

ن القــرآن حكــم علــ َكــذلك يــشبه وهم كثــري مــن املــسلمني  ــ ْ ن كيــدهن عظــيم ى َ النــساء 
ن القــرآن م أعــداء اإلســالم  ُوه ْــ ــا أخــت هــارونَ لــيس ْواحلــق أن .  قــال عــن مــرمي أم املــسيح إ

فــإذا كــان هنــاك خطــأ فهــو خطــأ القــوم، ومــا . مــرمي بــذلك بــل قومهــاى دى القــرآن هــو الــذ
قــل للحــوار كمــا نطــق بــه أصــحابه األمــر أدىن خطــإ فكيــف ســكت  ولــو كــان ىف. القــرآن إال 

يقني خـــصومات، فلـــم يهتبلـــوا هـــذه الـــساحنة لـــضرب عهـــده ملسو هيلع هللا ىلص، وكانـــت بـــني الفـــر اليهـــود ىف
م ألكــرب دليــل علــ القــرآن ىف ــم مل جيــدوا ىفى مقتــل؟ أال إن ســكو صــحيح أن . األمــر شــيئا أ

م مــن أن تكــون  ْأعــضاء وفــد جنــران قــد أبــدوا أمــام املغــرية بــن شــعبة وبعــض الــصحابة اســتغرا َ
ـم،  لكن ال بد أن نتنبـه إىل.  بينهماتفصل مرمي أخت هارون رغم املدة الزمنية الطويلة الىت أ

ال أمـام بعـض الـصحابة، إذ حـني قـابلوه  وجـه النـىب هـذا ىفى لو كانوا صادقني، العرتضوا عل
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ـذا .  ودارت بني الطرفني املناقشات مل تكن تلك املسألة منها بتاملسو هيلع هللا ىلص ـم قـد اكتفوا  ْكمـا أ َـ
بـه بعـد ذلـك قـطاخلرب ماى االستغراب مث أكفأوا عل فلـو كـانوا صـادقني . جورا، فلم يفتحـوا 

ــوه إىل ىف ــذا االســتغراب وحلول ــون  م النطلقــوا يطنطن ــا مل . اعــرتاض وفــضيحة اســتغرا إال أنن
  فعالم يدل هذا؟ . ِهذا املوضوع بعد ذلك حسا نسمع هلم ىف

رة الـشبهات ىف ـم إمنـا أرادوا إ ة علـى عـادة عقـول مـن قـابلوهم مـن الـصحاب أتصور أ
م عـاجزين عـن الـرد،  أمثاهلم ممن نعرفهم ىف رة الشبهات مع مـن يظنـو ، إذ حياولون إ عصر

مى حضور من يتيقنون أنه قادر علـ ويغلقون أفواههم متاما ىف وعلـى كـل حـال . نـسف شـبها
ى ن شـعبة رضـعـن املغـرية بـ.  اجلـواب فوضـع حـدا لـذلك اللغـط الـسخيفملسو هيلع هللا ىلص َّلقد قدم النىب

دمت جنــران ســألوىن: "هللا عنــه َملــا ق ُ ْ ِ ـ ت " َإنكــم تقــرأون: فقــالوا َـ َأخ ــ ْ ارون ُ َه ُ ــ ل ى ، وموســ"َ َقـب ْــ َ
َّرسول هللا صلى ُفلما قدمت عل. بكذا وكذاى عيس ِ ُهللا عليه وسلم سألته عن ذلك، فقالى ِ َ َّ ِ ُ :

نبيائهم والصاحلني قبلهم م كانوا يسمون  َإ م كـانوا ى أ". ِ مسـاء أ م  يـسمون أوالدهـم وبنـا
م إليهم تيمنا وتربكا م يقولـون علـ. الصاحلني السابقني أو يضيفون أمساء أوالدهم وبنا ى فكـأ

ـــز  مـــن تنتـــسبني إىل: "ســـبيل التبكيـــت والتقريـــع الـــصاحل  هـــذا النـــىب كيـــف جترتحـــني إمث ال
كــانوا هــم كهنــة ) الالويــني(عتبــار أن هــارون وذريتــه " ؟للهيكــل خلدمــة والعبــادة واالنقطــاع

مل  ى إسـرائيل ال إىل القـرآن، الـذ  يعـزو األمـر إىل بـىنوواضح أنه ملسو هيلع هللا ىلص. اهليكل كما هو معروف
م بنــصها دون أن ينــشئهايــصنع أن منــر مــرور الكــرام ى كــذلك ال ينبغــ.  أكثــر مــن إيــراد عبــار

رخيى تفسريه هذا من حيث  داللته على عل كما يريـد املـشككون ى أن األمر ليس أمر خطإ 
 .ُروعنا أن يزرعوا ىف

مكـة سـنة  ىف" مـرمي"نزلت ضمن سورة "  أخت هارون"أن عبارة ى أن ننسى وال ينبغ
فكيــف ســكت النجرانيــون .  للبعثــة، وزار وفــد جنــران املدينــة ســنة تــسع أو عــشر للهجــرةأربــع

ــارة مــادة للتــشنيع علــى وغــريهم مــن النــصار ى طــوال تلــك املــدة فلــم يتخــذوا مــن تلــك العب
ى ، وفيه تلك العبارة، عل"مرمي"اإلسالم؟ ليس ذلك فقط، بل لقد تال املسلمون صدر سورة 

مذاك الجئني ىفكانواى احلبشة، الذى جناش ًبالده احتماء من أذى القرشيني، ومل نسمع ال   أ
وال من كبار رجال دينه الذين كـانوا حاضـرين ذلـك اللقـاء ومسعـوا كمـا مسـع هـو ى من النجاش

ولقد ".  أخت هارون: "إسرائيل اعرتاض على قول القرآن بلسان بىنى ما تاله املسلمون أ
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ذه املسألة، يساكنون النىبّكان اليهود، وهم املعنيون قبل غ ملدينة طوال الوقت منذ  ريهم 
  .تلك الكلمة أو جعلها موضع سؤالى اهلجرة، ولكن مل حيدث أن اعرتض أحدهم عل

ولسوف نرى، مـن خـالل الكتـاب املقـدس ذاتـه، أن اليهـود والنـصارى كـانوا يتوسـعون 
الــسهولة ى عتبــار مبنتهــتوســعا شــديدا حبيــث يــدخل فيهــا هــذا اال" أخــت"اســتعمال كلمــة  ىف

لقرآن ارتكاب هـذا اخلطـإ التـارخي. والسالسة ّومن املضحك أن يظن  َ األبلـق رغـم مـا كـرره ى ُ
ا  ابن مرمي، الىت(من أن املسيح  ْلقبت  َ وهـارون ومـن ى قـد أتـى بعـد موسـ") أخـت هـارون"ُِّ

 مـرمي أخـت هـارون أنـه ال يقـصد أبـدا أن تكـونى تبعهما من األنبياء بزمن طويل، مبا يدل علـ
لو كان هذا التلقيـب رغـم ذلـك كلـه خطـأ لكـان اخلطـأ خطـأ  حىتى ومرة أخر. ّأخوة جسدية

  . إسرائيل ال خطأه  هو كما سبق القول بىن
اب ميالد يـسوع اْلمسيح : "هـذا العنـوان أول سطر من إجنيل مـىت كما أننا جند ىف ِكت ِ َـِ َ ُ ِ َ ِـ ُ َـ
راهيم ن إب ن داود اب َاب ِ ْــ ـ ْـ ـ ِْـ ِ َِ ــزمن الطويــل، وكــذلك رغــم أن مــع مــ" َُ ــه وبــني داود مــن ال ا يفــصل بين

داود، ألنه من جهة األب مل يكن له أب، ومن جهة األم مل تكن أمه من  إىلى املسيح ال ينتم
داود هــو يوســف النجــار، ويوســف النجــار  ينتــسب إىلى الكــرمي، بــل الــذ ســاللة ذلــك النــىب

لـسيد املـسيح عليـ سبية  ِليست له أية عالقة ن َ ِـه الـسالم، وإن ذكر ىفَـ جيـل أحيـا علـ ُ ى األ
ه، وه بل إن املـسيح عليـه الـسالم قـد ".  أخت هارون"أشد من ى أنه أبوه رغم أنه ليس أ

ملثــل قــال عــن امــرأة ممــسوسة ). ٩/ ١٦/ لوقــا" (ابــن إبــراهيم: "دعــا زكــا رئــيس العــشارين و
ـــا  فاها مـــن مرضـــها إ َش ـــ كـــذلك نـــسمع أحـــد األغنيـــاء . )١٦/ ١٣/ لوقـــا" (ابنـــة إبـــراهيم"َ

بــراهيم عليــه الــسالم أن خيــف لنجدتــه ممــا يقاســيه مــن أهــوال العطــش  يــستغيث ىف اجلحــيم 
راهيم َِ أىب: "قــائال َإبـ َِ ْــ ىن: "ذلــك بقولــهى ِّ، فيــؤمن إبــراهيم علــ"ِ ِ اب كمــا ). ٢٤/ ١٦/ لوقــا("ْــ

 Struggle to": كتابــــه املـــسلم، ىفى األمريكــــى النــــج األســـتاذ اجلــــامعى أشـــار جيفــــر

Surrender "ـا  إىل ا  ت قريبـة مـرمي ومعاصـر " ابنـة هـارون"وصف العهد اجلديد ألليـصا
ومــا دام النــصارى يقبلــون هــذا فكيــف . مــع مــا يفــصل بينهــا وبينــه مــن نفــس املــسافة الزمنيــة

ا بـسبب مـا جـاء ىف القـرآن رغـم أن األمـرين واحـد؟ احلـق أن هـذا رد  يقيمون الـدنيا ويقعـدو
  . مفحم كما يرى القارئ

بتوســع " أخــت"وملــاذا نــذهب بعيــدا، وعنــد الكتــاب املقــدس نفــسه يــستخدم كلمــة 
ّشديد ال تـعد عبارة  َ ْلقيـاس إليـه شـيئا مـذكورا؟ تعـالوا نطـالع معـا "  أخت هـارون"ُ قـاموس "َ
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هــد الع  ىفًاتــستخدم هــذه الكلمــة كثــري": "أخــت"مــادة  ونقــرأ مــا يقولــه ىف" الكتــاب املقــدس
  :، لإلشارة إىل"أبوت"العربية  ىفى القدمي، وه
  . أخت شقيقة من نفس األبوين- ١
  ).٩: ١٨، ال ١٢: ٢٠تك ( أخت من أحد األبوين - ٢
  ).١١: ٤٢ى ، أ٦٠: ٢٤تك ( امرأة من نفس العائلة أو العشرية - ٣
  ).٢٨: ٢٥عدد ( امرأة من نفس البلد أو الناحية - ٤
ما أختان إسرا  يقال جماز عن مملكىت- ٥   ).٤: ٢٣حز (ئيل ويهوذا إ
  ).٤٥: ١٦حز ( تعترب املدن املتحالفة أخوات - ٦
 تستخدم نفس الكلمة العربية لوصـف أشـياء ذات شـقني أو أشـياء مزدوجـة، مثـل - ٧

ختـه"العربيـة  وىف" (بعـضها موصـول بـبعض: "يقال عنها الستائر أو الشقق الىت  - "موصـول 
  ).١٣: ٣، ٩: ١حز (أزواج األجنحة ى  عل، كما تطلق أيضا)٦ و٣: ٢٦خر 

لــشخص مثــل- ٨ أم ("أنــت أخــىت: قــل للحكمــة: " لوصــف بعــض الفــضائل املرتبطــة 
  ). ١٤: ١٧ى ، أ٤: ٧

: ٨، ١: ٥، ٩: ٤نــش ( لوصــف العالقــة بــني حمــب وعروســه كتعبــري عــن اإلعــزاز - ٩
٨.(  

نية  وىف  : اآلتية ىناملعا ىف) أخت" (أيلف"العهد اجلديد تستخدم الكلمة اليو
لدم - ١ جلسد أو  : ١٠، لـو ٢٩: ١٩، ٥٦: ١٣، ٥: ١٢مت ( لوصف القرابة 

  ).١٦: ٢٣، أع ٢٥: ١٩، ١: ١١، يو ٢٦: ١٤، لو ٣٩
ى  تــ١، ١٥: ٧ كــو ١، انظــر أيــضا ١: ١٦رو ("أختنــا فيــىب:" املــسيح أخــت ىف  - ٢

  ).١٥: ٢، يع ١: ٥
وهـــو نفـــسه مـــا تقولـــه . )"١٣ يـــو ٢" (أختـــك املختـــارة: "كنيـــسة  قـــد تـــشري إىل- ٣

"International  Standard Bible Encyclopedia " حتت عنوان"Sister ."  
ّالعزيز، تقـوم بنفـسك بتـسكني أخوة مـرمي هلـارون حتـت مـا تـراه ى واآلن أتركك،  قارئ ُـ ُ

ملناسبة ال يقتـصر ذلـك التوسـع ىف. مناسبا من هذه البنود " أخـت"كلمـة ى االسـتعمال علـ و
ملناسـبة فواضـعو ". أب"و" ابـن"و" أخ"ككلمـة ى ألفاظ القرابـة األخـر  ميتد إىلوحدمها بل و

 هـــذه املوســـوعة ليـــسوا جمـــرد كتـــاب نـــصارى، بـــل مـــن كبـــار رجـــال الـــدين واملتخصـــصني ىف
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حسن حنفى ىف كتابـه الـذى معنـا هـذه املـسألة ملـسا . وقد ملس د. الدراسات الدينية الكتابية
 جمـــازا إلشـــارة إىل أخـــت هـــرون، أى املـــشاركة معـــه ىف ويـــستعمل هـــارون): "٩٨٢ص(فقـــال 
  ".العقيدة

ر األستاذ الدكتور قضية أخـرى لـدن كالمـه عـن  ىف القـرآن الكـرمي هـى " اإلعـادة"وقد أ
 L’Éternel"، وىف الفرنـــسية "Eternal return"ىف اإلجنليزيـــة " (د األبـــدىْوَالعـــ"عقيـــدة 

retour(" نيـةهـى تكـرار ال" اإلعـادة"، إذ قال إن أمـا إعـادة الفعـل اإلهلـى ... فعـل األول مـرة 
ـذا والكـالم ). ٦٨٣ص" (فتكـرار الفعـل ممكـن ىف إطـار العـود األبـدى. مثل اخللق فإنـه ممكـن

ن الـشكل فهـل هــو كـذلك؟ علينــا أن نعـرف أوال معــىن . عقيـدة قرآنيــة" العـود األبــدى" يــوهم 
ْالعــود األبــد: "حتــت هــذا العنــوانالعربيــة " الويكيبيــد"تقــول موســوعة . تلــك العقيــدة َيـعرف (ى َ ْــ ُ
سم   تتكـرر، وسـوف الطاقـة والوجـود وكـل الكـونهـو نظريـة تـرى أن ") التكـرار األبـدي"ًأيضا 

ـــائ تواصـــل التكـــرار، ىف ـــه وبعـــدد ال  ـــل لذات مـــن املـــرات عـــرب زمـــان أو مكـــان ال ى شـــكل مماث
إلضـــامـــصر القدميــــة  وىفالفلــــسفة اهلنديـــة ُِعثـــر علــــى النظريـــة ىف.ىـــائ فة إىل أدب احلكمــــة  

ى طــ ذهبــت النظريــة ىف.  فيمــا بعــدالرواقيــون والفيثــاغوريون، وتناوهلــا ")اجلامعــة"ســفر (اليهوديــة 
ســتثناء  العــامل الغــرىب النــسيان ىف إىل حــد كبــري مــع انتهــاء العــصور القدميــة وانتــشار املــسيحية 

ربــط الفكــرة مــع العديــد مــن املفــاهيم ى فيلــسوف القــرن التاســع عــشر فريــدريك نيتــشه، الــذ
يـرتبط . حـب القـدر يعـىنى ، الـذ"amor fati":تعبـري الالتيـىنذلـك ال األخرى اخلاصة به مبا ىف

َّتـــرى أن النـــاس مقـــدر هلـــم مواصـــلة تكـــرار نفـــس  بفلـــسفة احلتميـــة املـــسبقة الـــىتى العـــود األبـــد َ ُ
ًاألحداث مرارا وتكرارا  ىف"ىالعـود األبـد"يستكشف الكاتب والفيلسوف ألبري كامو مفهوم ... ً

ت ،"أسطورة سيزيف "مقاله عن الطبيعة املتكـررة للوجـود لتمثـل عبثيـة احليـاة، وهـو األمـر ى إذ 
". لكينونــةشــجاعة ا: "يــسعى البطــل إىل مقاومتــه مــن خــالل إظهــار مــا أمســاه بــول تيلــيشى الــذ

ايـة أمـرا ال  ًوعلى الرغم من اعتبار تـدحرج احلجـر مـن أعلـى اجلبـل بـشكل متكـرر دون وجـود 
  ".يواجه سيزيف هو أال يصل لليأسى الذى ذاته فإن التحد معىن له ىف

، بل كل ما قالـه هـو أن هنـاك حيـاة أخـرى بعـد املمـات  واحلق أن القرآن مل يقل هذا بتا
بشر على ما صنعوه ىف دنياهم، وثواب للصاحلني وعقـاب لآلمثـني، سوف يكون فيها حساب لل

ر مث ال يوجـــــد ىف القـــــرآن وال ىف احلـــــديث بعـــــد هـــــذا أى كـــــالم عـــــن تكـــــرار احليـــــاة . وجنـــــة و
ايـــة لـــه َفلـــم أقحـــم األســـتاذ الـــدكتور كلمـــة . واملخلوقـــات واألحـــداث تكـــرارا أبـــد ال  ْالعـــود "ِ َ
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ــا فكــرة ال عالقــة هلــا ىف ســياقنا هــذا وعلــى حنــو يــ" ّاألبــدى ــا عقيــدة إســالمية ىف حــني أ وهم 
إلسالم على أى حنو من األحناء؟ وىف الصفحة السابعة بعد السبعمائة يلمس األستاذ الـدكتور 

ُِأم مـن يبـدأ اخللـق مث يعيـده؟"هذا املوضوع ملـسا سـريعا فيقـول تعليقـا علـى آيـة  َْ ْ ويبـدأ اخللـق ": "َ
  ". انية القيام بنفس الفعل أكثر من مرةمث يعاد مما يدل على إمك

، "َّـامللة"ومن قـضا الكتـاب اهلامـة أيـضا مـا وضـعه األسـتاذ الـدكتور، خـالل حديثـه عـن 
هل ملة اإلسالم أساس الرتابط االجتماعى أم دين الفطرة لكل الناس؟ يعىن : "على هيئة سؤال

). ٧٣٨ص"..." (ى بـن يقظـانحـ"أن الفطرة ليست دينا عقائد شـعائر مؤسـسيا كمـا هـو ىف 
أن خيـرتع دينـا " حـى بـن يقظـان"هـل قـصد صـاحب : وهذا السؤال يـستدعى سـؤاال مثلـه، وهـو

ىف فيه من الدين؟ وخيلو من العقائد والشعائر واملؤسسات؟ فأى دين ذلك  ترى؟ وماذا يبقى 
 ىف تــدور حوادثهــا حــول شــخص نــشأ" حــى بــن يقظــان"الــرتاث العــرىب أكثــر مــن قــصة بعنــوان 

ويعــد ابــن ســينا أول . والــدين لكــونٍجزيــرة منعزلــة منقطعــا عــن عــامل البــشر، وتــصور عالقتــه 
 كتابتهـا، ليـصوغها بعـد ذلـك شـهاب الـدين الـسهروردي أعـاد منشئ لقـصة حـى بـن يقظـان، مث

ــدة، مث كــان ابــن طفيــل األندلــسيالفيلــسوف  ــن النفــيس صــياغة جدي  آخــر مــن قــدمها علــى اب
  . ابن طفيلوأشهر مؤلف بني هؤالء األربعة هو . طريقته للقراء

 برواية ابن طفيل على النحو" املوسوعة العربية العاملية"ىف " حى بن يقظان"ِّوتعرف مادة 
أمنـاط فهـم النـاس للـدين،  اسم قصة عربيـة أصـيلة تـربز: حى بن يقظان: "التاىل، ولكن بتصرف

طـة ىف القـرن كتبهـا فيلـسوف. كما تظهر آراء صاحبها ومفهومه ىف قضا العقل والـشريعة  غر
). م١١٨٦ -هـــ٥٨١تـوىف (الـسادس اهلجــرى أبـو بكــر دمحم بـن عبــد امللـك بــن طفيـل القيــسى 

ّوقد صب ابـن طفيـل ىف هـذه القـصة آراءه القائلـة بعـدم التعـارض بـني العقـل والـشريعة، أو بـني 
ُنـشأ بطـل القـصة حـى بـن يقظـان ىف جزيـرة. الفلسفة والدين، ىف قالب روائـى قصـصى ُّ َ ولـة، معز ُ

ـا ـا وترا ِوكان قد أْلقى فيهـا طفـال، أو نـشأ بـشكل طبيعـى مـن ماد مـل . ُ وبعـد أن منـا وترعـرع 
لفطـــرة وينتقـــل إىل جزيـــرة أخـــرى فيلتقــــى . الكـــون الـــذى حولـــه فوصـــل إىل حقيقـــة التوحيــــد 

ًيعلم األول منهمـا أهـل اجلزيـرة، الـذين يتـدينون تـدينا سـطحي: بشخصني مها سالمان وأبسال َ ُ ا، ِّ
َاحلقائق اإلهلية والوجودية عن طريق ضرب األمثال، بينما مييل الثاىن إىل التأمل والنظـر العقلـى،  َ َ

  .وفيه نزعة صوفية
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ٍأبــسال، أن مــا توصــل إليــه مــن إدراك حلقــائق الوجــود  ّويــدرك حــى، بعــد أن يتفــاهم مــع
لفطــرة ومــا ورثــه أبــسال عــن طريــق النبــوة إن مهــا إال وجهــان حلقي فــالكون : قــة واحــدةوالكــون 

إليــه عــن  قــد نــصل. واحــد، واخلــالق واحــد، وهــو رب الــسموات واألرض وصــانع املوجــودات
طريق التأمل الذاتى كأفراد، لكن اجلماعات حباجـة إىل طريقـة أبـسال ىف ضـرب األمثـال احلـسية 

ردة الىت قد يـصل إليهـا أصـحاب  التأمـل ملعرفة ذلك ألنه ال قدرة للعامة على إدراك احلقيقة ا
والنبــوة حــق، وال بــد منهــا، واخلليقــة حباجــة إليهــا للوصــول إىل معرفــة . الــذاتى والنظــر العقلــى

حلقيقة كلها، ويعود مع. اخلالق اجلزيـرة األخـرى  إىل أبـسال َإال أن حيا ال يكاشف أهل اجلزيرة 
تيهما اليقني   .ليعبد هللا عبادة روحية خالصة حىت 

لفطرة والتأمل بعـد ومتثل القصة العقل اإلنس اىن الذى يصل إىل حقائق الكون والوجود 
علـى أمهيـة التجربـة الذاتيـة " حـى بـن يقظـان" وتؤكـد قـصة .أن تلقاها اإلنسان عـن طريـق النبـوة

  ".ىف اخلربة الفكرية والدينية
ما الرواية ىف بدايتها تفـسران لنـا جمـىء حـى بـن يقظـان إىل الوجـود : وهناك روايتان أورد

َتولد من الطني ىف جزيـرة جنـوب خـط االسـتواء تـسمىىل تقول إنه األو الواقـواق، وهـى جزيـرة : ٍ
نــه قــد ولــد ألمــرية تزوجــت علــى غــري إرادة  ُِخياليــة كمــا هــو واضــح، علــى حــني ختــرب األخــرى 
أخيهــا امللــك مــن قريــب هلــا امســه يقظــان، مث أجنبــت منــه طفــال خافــت أن يفتــضح أمرهــا بــسببه، 

بـوت وأسـلمته إىل فيعاقبها أخو ها هى وزوجها ألنه مل يكن يريد هلا أن تتزوج، فألقـت ابنهـا ىف 
ــيم، الــذى محلــه إىل جزيــرة مهجــورة ــابوت .ال ملكــان الــذى اســتقر فيــه الت  وتــصادف أن مــرت 

ــة ــه، فــسمعت صــوت بكــاء فاجتهــت حنــوه، وكــان أن كانــت تبحــث عــن ابنهــا الــغزال ْذى فقدت َ 
 وربتــه، وكانــت حتملــه هنــا وهنــاك أينمــا عثــرت علــى الطفــل الرضــيع فأخذتــه وأرضــعته وحــضنته

ـا اجلـنس البـشرى إىل . اجتهت ومن الواضـح أن الـروايتني ترمـزان إىل الطريقـة الـىت جـاء وجيـىء 
مـــن الطـــني، والثانيـــة تـــشري إىل التوالـــد الـــذى فـــاألوىل تـــشري إىل خلـــق اإلنـــسان األول : الوجـــود

مــرأة َحيــدث كــل يــوم جــراء التقــاء رجــل  َّ كمــا متثــل القــصة أيــضا مــسرية اجلــنس البــشرى، إذ . َ
استطاع حى أن يصل إىل كل ما وصلت إليه البشرية من علم وطب ودين وفلـك ومـا إىل ذلـك 

أمــا إذا نظــر إىل . انــت عبقريتــهجبهــده الــذاتى، وهــو مــا ال يــستطيعه إنــسان وحــده أبــدا مهمــا ك
ل وقائعهــا وإجنــازات بطلهــا دون  ّــالقــصة نظــرة رمزيــة فــإن أمورهــا تــستقيم لنــا، ويــسهل علينــا تقب

 .مشاكل
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جلزيرة من نقطة الصفر، إذ بدأ أمره فيها  وكان على حى بن يقظان أن يبدأ رحلة عمره 
ىن فوقهــا مــسريته هنــاك، بــل كــان ىف خامــا عــار مــن أيــة خــربة ســابقة ميكنــه أن يعتمــد عليهــا ويبــ

ــا دون معونــة خارجيــة ال ميلــك مــن أمرهــا شــيئا، وال  م عــن جمــرد ممارســة احليــاة ذا حالــة عجــز 
يستطيع تـدبريها، بـل وال ميكنـه أن يفكـر فيهـا جمـرد تفكـري، لـسبب بـسيط جـدا هـو أنـه مل يكـن 

بعـد السـتخدام أعـضائه وعـضالته، قادرا على التفكري وال كانت لديه آلة التفكري وال كان مهيأ 
وقد صوره ابن طفيل طوال عمـره . إذ كان ال يزال رضيعا، ومل تكن هناك امرأة ميكن أن ترضعه

س البتة ٍمنذ نضج ووعى بال خماوف أو حرية أو  ٍ َ . 
وبطبيعة احلال ال  ميكـن أن يعـيش طفـل ىف ظـروف حـى بـن يقظـان دون أن يرعـاه بـشر، 

ضــعه، وحباجــة إىل مــن ينظفــه كلمــا تبــول أو تــربز أو اتــسخ جــسده أو إذ هــو حباجــة إىل مــن ير
ّملبسه، وحباجة إىل من يهدهده كلما بكى، وحباجة إىل من يهيئ له فراشه كى ينـام، وحباجـة إىل 
ّمن يشخص مرضه ويعاجله كلما تعب، وحباجة إىل من يناغيه ويعلمه الكـالم والـسلوك، وحباجـة 

طــأ بــل حــىت دون أن خيطــئ كــيال خيطــئ، وحباجــة إىل مــن يــزوده إىل مــن يوجهــه ويرشــده كلمــا أخ
ملالبس واألقمطة واألغطية، وحباجة إىل من يضعه ىف الفراش ويطمئن عليه ويـستيقظ لـه كلمـا 

خذ بيده ويلقنه واجباته وحقوقه . وهلم جـرا... بكى لريضعه أو يعطيه الدواء، وحباجة إىل من 
ن البـشر منـذ جميئـه إىل الوجـود؟ مث كيـف ختلـت عنـه أمـه فكيف إذن جعله ابن طفيل يستغىن ع

ه لرمحــة األقــدار دون أن حتــاول االطمئنــان علــى مــصريه؟ قــد جييــب  ركــة إ فوضــعته ىف قــارب 
ا  ا مل تكن خمتارة بل كانت مضطرة أن تتخلص من الولد كيال ينفضح أمرها ويـنزل  ِأحدهم  ُْ

نــه . حــد القتــلأخوهـا العقــاب الــصارم الــذى قــد يــصل إىل  إال أنــه ميكــن الــرد علــى ذلــك الــرد 
كــان مبــستطاعها مــثال أن تعهــد بــه هــى وزوجهــا إىل أى إنــسان يطمئنــان إليــه كمــا وقــع ألوديــب 
ٍحني أمر أبوه امللك أحد كبار رجال الدولة بقتله فلم تطاوعه نفسه وأسـلمه لـراع يرعـاه ويربيـه،  َ ُ

 . دَّوكذب على امللك وأومهه أنه نفذ ما يري
لنسبة للرواية األوىل الىت تفسر لنا كيف أتى حى إىل الوجود من الطبيعة مباشرة فمـن  و
املستحيل ىف الواقع، طبقا ملـا نعرفـه مـن سـنن الكـون، أن يتخلـق اآلن إنـسان أو أى كـائن حـى 

صحيح أن هللا خلـق آدم مـن الطـني، لكـن هـذا وضـع آخـر ال يقـاس عليـه، إذ . آخر من الطني
من الطني على هذا النحو مل حيدث سوى مرة واحدة ىف بداية خلق اإلنسان، وبعـدها إن اخللق 

مل يعد خلق الكائنات احلية يتم إال من خالل ذكر وأثىن كما حيدث كل يوم بل كل حلظة، وكمـا 
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نقــول . حــدث مــع أخــت امللــك حــني تزوجــت مــن خلــف ظهــر أخيهــا وأجنبــت مــن زوجهــا طفــال
لـق األول مـن الطـني، إذ هـو مـن أمـور الغيـب الـىت مل يـشاهدها ذلك وحنن ال نعرف كيف مت اخل

م خلق الــسماوات واألرض وال خلق أنفــسهم: "أحــد ِمــا أشــهد َ ْــَ َْــ َ ، فــضال عــن أننــا ال ينبغــى أن "ُ
نقيس أفعال هللا على أفعالنا حنن العباد فال نظن أن هللا قد أحضر قطعـة مـن الطـني مث أمـسكها 

ا من فمه مث نفخ  ُّكذلك لو كان ختلق . فيها كما ننفخ حنن، فانقلب الطني بشرا سوبيده وقر
ٍّاإلنسان، بعد اخللق األول آلدم وحواء، من الطني ممكنا فلماذا مل يتكرر قبل حى وبعده؟  َ 

ٍّوقال ابن طفيل إن غزالـة حنت علـى حـى الـصغري وصـارت ترضـعه وحتملـه علـى ظهرهـا  َ َْ َّـ
َوتـعىن به ْ ـا لـو بقيـت . يف مت ذلـكلكنه مل يشرح لنا ك. ُ تـرى كيـف كانـت الغزالـة ترضـع حيـا؟ إ

واقفـة أثنـاء ذلـك مـا اسـتطاعت أن توصـل ضــرعها إليـه، ولـو بركـت لكـان عليهـا أن تـربك فوقــه 
ـا حتمـل ابنهـا علـى . حىت تستطيع أن تلقمه حلمة ضرعها، ولقتلتـه بربوكهـا أمـا األم البـشرية فإ

ل مث فلنفـــرتض أن الغزالـــة . بـــاقى طبقـــا ملـــا فطـــره هللا عليـــهصـــدرها وتلقمـــه ثـــديها، مث يقـــوم هـــو 
على تلك العقبة، فكيف ميكنها أن تلقم حيـا ضـرعها؟ ) كيف؟ ال أدرى(استطاعت أن تتغلب 

م  حيــتهم ميــدون أفــواههم إىل ضــروع أمهــا ٍإن الغــزالن ليــست هلــن أيــد، وصــغار الغــزالن مــن 
ٍّومـن مث فقيـاس حـى . هن كما تفعل أمهات البـشرمباشرة، وال حتتاج األمهات إىل إلقامهم أثداء َ

ْعلى خـشف هـو قيـاس ىف غـري حملـه متامـا وعلـى نفـس الـشاكلة مـن املـستحيل أن حتمـل غزالـة . ِ
رضيعا على ظهرها، وإال فكيف تنقله من األرض وتقعده ىف ذلك املوضع مـن جـسدها، وكيـف 

ــة كمــا ن ــه ال يــسقط دون أن ميــسكه أحــد، والغزال عــرف ال ميكنهــا هــذا وال ذاك، يبقــى ىف مكان
وغىن عـن البيـان أنـه هـو أيـضا ال يـستطيع ذلـك؟ مث كيـف تنزلـه حـني جيـوع أو ينـام أو يبكـى أو 

  حني تضيق هى ويعرتيها اإلرهاق؟
ت  ت متعددة تـنسب لبعض العلماء عـن نـشوء أطفـال ىف الغـا َقد يقال إن هناك حكا ُْ

ت، لكن ينبغـى أ. ىف رعاية هذا احليوان أو ذاك ن نعـرف أن هنـاك مـن يـشكك ىف تلـك احلكـا
وإن كان من املمكن أن يكون بعضها صحيحا بشرط أن يكون الطفل قد وصل إىل الغابة وقد 
كرب بعض الشىء واستطاع األكل واملشى وتسلق األشجار وتدبري احتياجاتـه األساسـية بطريقـة 

خرى َأما أن يـلقـى فيهـا وهـو رضـيع ال يـزال فـال أدرى. أو  ْ َ كيـف يكتـب لـه البقـاء وينجـو مـن ُ ْ ُ
شة ذئب أو قرسة ثلج أو ضربة مرض  . إخل... لدغة ثعبان أو نقرة نسر أو 



 
١٧١

َكما أن اإلنسان إذا ما أْلقى ىف غابة كـ
ِ مـثال فإنـه ال ميكنـه التطـور علـى " حى بـن يقظـان"ُ

لـىت كـان إنـه سـوف يبـدأ حينئـذ مـن نقطـة الـصفر ا. النحو الذى تطوره حـى ىف قـصة ابـن طفيـل
ت مـن حولـه، وميـشى ويعـدو علـى أربـع  عليها اإلنسان األول، فيصدر أصوا كأصوات احليوا
كــل، وإذا  ــذيب مثلمــا  ت واللحــم نيئــا ودون تقــشري أو ســلخ أو  كــل النبــا كمــا تــصنع، و

: اكتسى فسوف يكون كساؤه بدائيا كأكسية اهلمج املتوحـشني حبيـث ال يتميـز، أو علـى األقـل
ُِولقــد كــان كــل األطفــال الــذين عثــر . ميــز كثــريا، عــن العجمــاوات الــىت يبــصرها ىف الغابــةال يت

ـــري مـــن العلمـــاء  ـــصدقها كث ـــىت ي ت ال ـــروا ت ىف العـــصور املختلفـــة، حـــسب ال ـــيهم ىف الغـــا عل
ــتهم  م وســلوكهم وهيئ ويــشكك فيهــا الــبعض كمــا ســلفت اإلشــارة، يــشبهون ىف نطقهــم ونظــرا

ت تمعـــات وســـريهم وجـــريهم احليـــوا  الـــىت يعيـــشون معهـــا، وكـــان صـــعبا علـــيهم التكيـــف مـــع ا
البــشرية حــني مت العثــور علــيهم وحــاول العلمــاء نقلهــم مــن تلــك البيئــة الطبيعيــة الفطريــة إىل بيئــة 

بل إن بعضهم كان يفر ممن عثروا عليه وأرادوا ترقيته وحتضريه إىل حيث كـان . متحضرة إنسانية
ًيعيش مع العجماوات كـرة أ َّ ومـن هنـا ال ميكـن أن نوافـق ابـن طفيـل فيمـا كتبـه ىف رسـالته . خـرىَ

لـسهولة  ن هـذا أمـر عـادى ميكـن أن يقـع، ودعنـا مـن أن يقـع  إذا ما كان املقصود هو القول 
ـا ىف حكايتـه ن هـذا حمتمـل الوقـوع . والسالسة والبساطة الـىت وقـع  ولنفـرتض أنـه كـان يعتقـد 

مكـــان فـــإن اعتقـــاده هـــذا ال يلزمنـــا ىف  شـــىء، وتبقـــى احلكايـــة الـــىت أوردهـــا والـــىت ال نـــصدق 
َّـحـدوثها جمـرد مـشجب تـعلق عليهـا اآلراء الفلــسفية املبثوثـة ىف الكتـاب، وتكـون ىف هـذه احلالــة  َ ُ

 .قصة رمزية ال واقعية
وابن طفيل حينما يتحدث عن نشوء حى بن يقظـان ىف الغابـة بـني الوحـوش ترعـاه غزالـة 

تــى بــ ومــع . شىء مــن عنــده، إذ البــشر قــدميا كــانوا يعتقــدون بــصحة هــذا األمــرمــن الغــزالن ال 
َهــذا فقــد قلــت، وال أزال أقــول، إنــىن ال أتــصور أن يعــيش طفــل رضــيع يـلقــى بــه ىف الغابــة دون  ْ ُ

ــة بــشرية ــة دون راع . رعاي لغاب ــذين يرتكــون  كــذلك أميــل إىل تــصديق مــا يقــال عــن األطفــال ال
م ال يستطيعون النط ق كما ينطق البشر، وال ميكنهم أن يكتسبوا الـسلوك البـشرى بشرى من أ

تمـــع وأصـــول الـــذوق واللياقـــة، بـــل ال ميكـــن أن يرتقـــى  أو يعرفـــوا شـــيئا عـــن مراعـــاة أعـــراف ا
وحيتــاج األمــر مـنهم كــى يــصلوا إىل املــستوى . تفكـريهم إىل املــستوى اإلنــساىن حــىت البـسيط منــه

تمعــات اإلنــسانية، إذا مــ ا بقــوا علــى هــذا الوضــع ىف الغابــة، مــا احتاجــه اإلنــسان املعــروف ىف ا
  . األول كى يبلغ ما بلغه من احلضارة اآلن، أى أحقا متطاولة
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بعت ىف السنني األخرية أحفادى ىف منوهم اجلـسدى والعقلـى والنفـسى . أقول هذا وقد 
 لـو كـان فمثال أخذ األمر وقتا جد طويل قبل أن يتعلم أى منهم إصـدار أى صـوت لغـوى حـىت

قــصة مــشوهة ومــع . وكــان ال بــد مــن التكــرار مــن جانــب كــل واحــد ىف األســرة. كلمــة مكــسرة 
هــذا فهــا قــد مــر عامــان بــل أكثــر مــن عــامني ومل يــستطع أى مــنهم الــتلفظ بكلمــة ســليمة كاملــة 
ل  ّــرغــم أننــا مجيعــا نــساند ونوجــه وننطــق أمــامهم مث نطلــب مــنهم التقليــد واإلعــادة ونــصفق ونقب

غانيــه ومتثليلياتــه ونغــىن و لــل وحنتــضن ونكــافئ، ونفــتح هلــم التلفــاز  ّــنربت ونبتــسم ونــضحك و
ت ونعمل البدع املتخيلة وغري املتخيلة فماذا كانت النتيجة لتكون لـو مل . ّونشغل هلم اإلسطوا

َيكن شىء من هذا كله، وبقى كل واحـد مـن هـؤالء احلفـدة بـال أنـيس أو  رفيـق أو  مالحـظ أو  ََ
 نساىن؟ ٍراع إ

كيـف نتوقـع مـن أى إنـسان يعـيش وحـده ىف الغابـة : وحىت يطمئن قلب القـارئ أقـول لـه
دون أن يكون قد عرف االجتماع اإلنـساىن أن ينطـق الكلمـات واجلمـل؟ إنـه لـيس حباجـة إليهـا 
أبدا، فكيف نتصور أنه ميكن أن يتكلم؟ وكيـف نتـصور أنـه ميكـن أن ينتـصب علـى قدميـه وهـو 

ت متشى علـى أربـع؟ صـحيح أن اإلنـسان األول قـد غـادر الزحـف يرى كل ما حوله  من احليوا
م فــال . لكــىن أرى أن هــذا قــد اســتغرق وقتــا طــويال. علــى أربــع وانتــصبت قامتــه ىف يــوم مــن األ

ينبغى أن نقيس حال ذلك الطفل املتـوحش بنظـريه الـذى ينـشأ بـني أفـراد أسـرته وىف جمتمـع مـن 
ها ألن األمرين خمتلفان متاماالبشر الناضجني الذين يورثون م ويعلمونه إ   . ه خربا

لنــسبة إىل  فــإذا كــان األمــر هكــذا ىف مــسألة النطــق واملــشى، ومهــا مــا مهــا ىف البــساطة 
ّأشياء أخرى أعقد وأشد وأكثر تشابكا، فكيف نظن أن مثل ذلـك الطفـل ميكـن أن يفكـر مثـل 

واجلامعــات وقــرأ الكتــب ومسعنــا احملاضــرات تفكــري حنــن املتحــضرين الــذين ذهبنــا إىل املــدارس 
ــا حبــو وقمنــا بتجــارب وخــضعنا ملراقبــة  واخلطــب ودخلنــا فيمــا ال حيــصى مــن املناقــشات وكتبن
م وأخـذ اجلـوائز مكافـأة لنـا علـى مـا  م وتـصحيحا م واستفد من مالحظا اآلخرين ومراجعا

ه وتشجيعا لنا كى نستمر ىف تلك اإلجنازات، فـضال  عمـا يرفـد مـن فكـر بـشرى اسـتغرق أجنز
  دهورا ودهورا واشرتك ىف إبداعه مجيع األمم والشعوب واجلنسيات؟ 

تى شيئا مـن  أويظن القارئ الكرمي أن طفال ينشأ بني العجماوات املتوحشة يستطيع أن 
هذا بتلك البساطة الـىت يـصورها ابـن طفيـل ىف رسـالته عـن حـى بـن يقظـان؟ صـحيح أن هللا قـد 

ـا أن يطـري ىف اجلـو ويغـوص ىف وهب  ت هائلـة يـستطيع  مكـا اإلنسان هبات عجيبـة، وزوده 
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املــاء وينقــب األرض ويــصنع الــسيارة والطيــارة والــصاروخ وســفينة الفــضاء والتلفــاز والكــاتوب 
ِوآالف بل ماليني األشياء املذهلة، بيد أنه سـبحانه وتعـاىل قـد رتـب األمـر ) اإلنرتنت(واملشباك  َ َ
 ميكن أن يتم ذلك إال على سبيل التدرج والرتاخى ىف األزمـان املتطاولـة وتعـاون النـاس حبيث ال

بعـــضهم مـــع بعـــضهم وارتكـــاب مـــا ال حيـــصى مـــن األخطـــاء قبـــل بلـــوغ الـــصواب، وإال فكيـــف 
خرت البشرية كـل تلـك األحقـاب املتناوحـة الـىت ال حيـيط مبـداها سـوى هللا واحتاجـت إىل كـل 

 الــىت ال تعــد وال حتــصى علــى مــدى تلــك الــدهور الــشاسعة ىف الوصــول تلــك العقــول واإلرادات
تـى عليـه بـدوره يـوم  إىل ما وصلت إليه ىف العصر احلديث من تقدم علمـى وتكنولـوجى سـوف 
َيـنظر إليه فيه على أنه شىء متخلف عفا عليـه الـزمن؟ أمـا حـى بـن يقظـان فلـم تكـن هنـاك أيـد  ُْ

فـسه فيـه وال أحقـاب طويلـة تـستغرقها إجنازاتـه، ودون أن ُّأخرى تتعاون معه وال ختصص حيصر ن
  . جيرتح أخطاء تذكر

إن ابــن طفيــل ال حيكــى لنــا قــصة وقعــت أو ميكــن أن تقــع، وال أظنــه قــصد أن يوقــع ىف 
ِروعنا أن شيئا من ذلك حقيقـى َُّّوهـو ىف هـذا جيـرى علـى نفـس الـسنة الـىت جيـرى عليهـا مؤلفـو . ُ

ت، وعلى ما جرى  لكـالم قصص احليوا ِعليه مثال هانز كريستيان أندرسون حينما كان يـنطق  ُْ
إبريـق الـشاى والكــستبان والدميـة ومــا إىل هـذا وجيعلهــم يتـصرفون ويفكــرون وينفعلـون كالبــشر، 

ولو مل نتبع هـذا املبـدأ لرفـضنا كثـريا مـن . فهذا مثل هذا. ويكاد القارئ جين من فرط اإلعجاب
ت، وم ت واحلكا ت القصص والروا ـرت الـدنيا كلهـا "ألف ليلة وليلـة"نها مثال حكا ، الـىت 

ئنـا القـدامى نفـس األثـر الـىت تركتـه ىف نفـوس الغـربيني، مث ىف  ا مل ترتك لدى مفكرينـا وأد رغم أ
ا م   . نفوس العرب ىف العصر احلديث بتأثري اهتمام الغرب وافتتا
رض منذ خلق هللا اإلنسان إىل والقصة تعكس، كما قلت، تطور اجلنس البشرى على األ

ذه الطريقة  العصر الذى كان يعيش فيه ابن طفيل، إذ من املستحيل أن يتطور الفرد اإلنساىن 
وتلك السرعة، وعلى هذا النحو السلس الذى تطورت به حياة ابن طفيل ىف القصة فيكتـشف 

آلخـرة النار مثال ويعرف التشريح والتفكـري العلمـى املنهجـى والتأمـل ىف الكـ ون واإلميـان  و
ــذا . وبــضرورة األخــالق الفاضــلة ومــا إىل هــذا بتلــك البــساطة وىف ذلــك الــزمن القــصري فهــى 

رضـاع طفـل بـشرى أو تنظيفـه مـن وسـاخاته  قصة رمزية، ولوال رمزيتها ملـا قبلنـا أن تقـوم غزالـة 
ت أو ّوفضالته أو محايته من اآلفات الطبيعية واهلوام واحلـشرات والزواحـف ـا الغـا ّ الـىت تعـج 

  . ببساطة ألن هذا أمر مستحيل... محله على ظهرها من مكان إىل مكان



 
١٧٤

ّوقد صب ابن طفيل ىف هذه القصة آراءه القائلة بعدم التعـارض بـني العقـل والـشريعة أو 
وهـى فكـرة كـان يتبناهـا بعـض الفالسـفة واملتكلمـني . بني الفلسفة والدين حـسبما سـلف القـول

ٍ، إذ كـانوا يقولـون إن العقـل اإلنـساىن كـاف وحـده لوصـول اإلنـسان إىل احلقيقـة بـشأن املسلمني
آلخــــرة، ومــــن مث وجــــوب حتملــــه املــــسؤولية واســــتحقاقه  وجــــود هللا ومعرفــــة صــــفاته واإلميــــان 

َللحــساب اإلهلــى ومــا يرتتــب عليــه مــن الثــواب والعقــاب حــىت لــو مل يـبـعــث إليــه رســول وكــانوا . ُْ
ُوما كنا معذبني حىت نـبـعث رسوال: "ىف قوله تعاىل" الرسول"يفسرون  َ َ َ َْ ََ َّ َ ُ َِ ِّ َّ ُ نـه هـو ) ١٥/ اإلسـراء( "َ

وهذا التفسري يعكس شططا ىف التفكري، إذ ال تـساعد عليـه اللغـة العربيـة وال النـصوص . العقل
  . القرآنية واحلديثية وال حقائق التاريخ

مبعــىن العقــل، " الرســول"ا يومــا كلمــة فمــن الناحيــة اللغويــة مل نــسمع أن العــرب اســتخدمو
وإال فليأتنــا ابــن طفيــل أو غــري ابــن طفيــل بــنص شــعرى أو نثــرى يقــول إن الرســول يعــىن، فيمــا 

ت قرآنيــة مثــل قولــه تعــاىل. يعنيــه، العقــل حيــة النــصوص الدينيــة فــال ريــب أن آ َّإ : "أمــا مــن  ِ
ك كمــا أوحيـنــا إىل نــوح و َأوحيـنــا إلي ٍَ ُ َ ِ َِ َْ ــ ْ َْ ْ َ َْ ََ َ راهيم وإمساعيــل وإسحاق َ ده وأوحيـنــا إىل إبـ ني مــن بـع َالنبي َ ــ ْ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ َِ َْ َ َِ ــ ْ َ ْ ََ ْ ََ ِ ِ ــ ْ ْ َِِّّــ

ًويـعقـوب واألسباط وعيــسى وأيوب ويـونس وهــارون وسـليمان وآتـيـنـا داوود زبــورا  ُُ ُ ََ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ََْ َ ََ ُ َ َْ ُ َ َُّـَ َ ِ ِ َ ْـ َ ْورسـال قــد * ُ َ ُ ُ َ
ُقصصناهم عليك من قـبل ورس ُْ َْ ُ ْ َْ َِ َ َ َ َُ ْ ًال مل نـقصصهم عليك وكلم ا موسـى تكليمـا َ ِ ْ َ َ ُ َُّ َ َّـ ََ َ َْـ َ ْ ُ ْ ُ ْْ َ َرسـال مبـشرين * َ ِ ِّ َُ ُ ُ

ًومنذرين لئال يكون للناس على ا حجة بـعد الرسل وكان ا عزيزا حكيمـا  َِ َِ َ ُ َ ًُ ِ َ ََُّ ََّ َََ ِ ُ ُّ َ ْْ ٌ َّ ِ َ ِ َّ ِ ُِ َّ َ َ ُلكـن ا يـشهد * ِ َ ْ َ َُّ ِ ِ َ
ْمبا أنـزل إليك أنـ َْ ََ َِْـ َ َ ًزلـه بعلمـه واْلمالئكـة يـشهدون وكفـى  شـهيداَِ ُِ َ َِّ ِ َ ََ َ َ ْ َ ُ َ ِ َ َ ِ ِ ْ ِِ ُ ، )١٦٦ -١٦٣/ النـساء" (ََ
ـم بـينـة مـا ىف الـصحف األوىل : "أو قوله عز شأنه ية من ربه أومل  تينا  َوقالوا لوال  ُ ِ ُ ُّ ِ َ َ َُ َ َِّ ْ َِِ ِ ٍْ َْ ْ َّ َ ََ ِ ْ ِ َ َِ ِ َ َْ ََّولـو أ * ُ ْ ََ

َِأهلكناهم بع ْ ُ َ ْ َ ْ تـك مـن قـبل أن نـذل َ َّذاب من قـبله لقالوا ربـنـا لـوال أرسـلت إليـنـا رسـوال فـنـتبـع آ ِ َِ ْ َ َِ ْـ ْ َْ َْ َ ُ َ ِْ َِ ِ َ َ َِّ َ َ ََ َ ََ َ ُ َِ َ ْ ْ ْ َّ َ ِ ٍ َ
ََْوخنزى السابقة، تدل داللة قاطعة على " اإلسراء"، إىل جانب آية سورة )١٣٤ -١٣٣/ طه" (َ

مــن العقــل حــسبما يقــول بعــض أنــه ال حــساب وال ثــواب وال عقــاب دون رســل مــن البــشر ال 
  . الفالسفة واملتكلمني املسلمني

َمث لــو كــان العقــل وحــده كافيــا ىف مثــل تلــك األمــور فلمــاذا مل يكــل هللا عبــاده إليــه؟ ومــن  ُ ِ ِ َ
املعروف لنا مجيعا من جتـارب التـاريخ والواقـع األليمـة أنـه رغـم إرسـال األنبيـاء فمـا زال وسـيظل 

مردون ومتـشككون وظلمـة ومـستبدون وطغـاة ولـصوص وقتلـة هناك عصاة وكفار ومنافقون ومت
ــابون ة وكــساىل وســبابون ومغت ــردة دون أن يبعــث . وز ــا لــو تــرك هللا البــشر لعقــوهلم ا لن فمــا 

خـذ بيـد تلـك العقـول وتـشري هلـا إىل الطريـق وتعينهـا علـى التفكـري الـسليم؟ لــيس  إلـيهم برسـل 
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ء خمتلفـون اختالفـا ذلك فحسب، فكبار ذوى العقول من العلماء  واملفكـرين والفالسـفة واألد
شديدا ىف عقائدهم، وكل منهم يستعني بعقله وعلمه وتفكريه وفلسفته إلثبـات صـحة مـا يعتنقـه 

. ويـــذهب إليـــه مـــن ديـــن أو مـــذهب أو فلـــسفة أو نظـــام أو وضـــع، ومـــا يـــراه مـــن إميـــان أو كفـــر
فـأى عقـل ذلـك . دليل علـى مـا نقـولواالنقسامات والنزاعات احلاصلة بينهم هى أكرب شاهد و

الذى يقصده ابن طفيل حني يقول إن العقل ال ميكن أن يضاد الدين؟ بل إن الشخص الواحد 
لعقـل ولـو كـان كالمـه . قد يكون ملحدا اليوم ومؤمنا غدا، وهو ىف كـل مـرة يـدافع عـن موقفـه 

م بعمــق، علــى ديــن ّالنــاس الــذين يــشغلون عقــوهل: صــحيحا فلمــاذا ال جيمــع النــاس، علــى األقــل
على صوته أن هذا هو املستحيل بعينه   . واحد؟ لكن الواقع يصيح 

ًلكـل جعلنـا مـنكم شـرعة ومنـهاجـا : "كيف ال، وهللا سبحانه هو نفـسه الـذى يقـرر ذلـك ََ ْ ِْ َِ ً َ َْ ِْ ُ ُْ َ ٍّ ِ
َولــو شــاء ا جلعلكــم أمة واحــدة ولكــن ليـبـلــوكم فيمــا آ َ َ َ َِ ِْ ُْ َ ُ َْ َِ ْ َ ًَ َ ِ ً َّــ ُُ َََ َُّ َ َ ْكــمْ َولــو شــاء ربك "، )٤٨/ املائــدة( "ُ َـُّـ َ َ ْ ََ

َجلعل الناس أمة واحدة وال يـزالون خمتلفني  َُِِْ َ ُ َ َ ََ ًَ َ ِ ً َُّ َ َّ َ َ ْإال من رحم ربك ولذلك خلقهم* َ َ َُ ََ َ َ َِ َ َِ ُّ َ ِ ْ َ َّ  -١١٨/ هـود" (ِ
تـشري بكـل وضـوح إىل أن القـرآن الكـرمي مييـز " النـساء" مـن سـورة ١١٥؟ كما أن اآليـة )١١٩

ومعىن هذا . ّ إنسان يشاق الرسول من بعدما يتبني له اهلدى وإنسان ال يتبني له ذلك اهلدىبني
أن االخـتالف ىف نتيجـة التفكـري أمـر طبيعـى، واملهـم أال يتبـني للـشخص اهلـدى مث يعانـد ويكفــر 

وكل مـا عليـه هـو أن يبـذل قـصارى جهـده، مث لـيس عليـه بعـد ذلـك مـن تثريـب . متردا وعصيا
كـذلك فالنـاس متفاوتـة ىف عقوهلـا مـا بـني ذكـى وغـىب، ورئـيس ومـرؤوس، . تبني له اهلـدىإذا مل ي

وواســـع األفـــق وضـــيقه، ومـــتعلم وجاهـــل، وعـــامل تـــرىب ىف جـــو معـــني وآخـــر تـــرىب ىف جـــو آخـــر، 
كمـــا أنـــه عليـــه الـــسالم، ىف . إخل... ومتخـــصص ىف فـــن مـــن الفنـــون ومتخـــصص ىف فـــن خمتلـــف

د يــصيب وجمتهــد خيطــئ مبينــا أن لكليهمــا أجــره، وإن حــديث لــه مــشهور، قــد حتــدث عــن جمتهــ
وهـو مـا . وهذا أيضا معناه أننا، بعد االجتهاد، ميكـن جـدا أن خنطـئ. اختلف األجران وتفاضال

ّمل جيرمــه الرســول، بــل توقعــه وبــني أنــه أمــر طبيعــى لــيس فيــه شــذوذ عــن الطبيعــة البــشرية ونظــام 
  . الكون

مــن العلمــاء الــذين يقولــون إن العقــل يــستطيع مــن هــذا كلــه نقــول إن ابــن طفيــل وغــريه 
وملـاذا الـذهاب . َّبنفسه، ودون معاونة من الـدين، الوصـول إىل حقـائق الـدين مل يوفقـوا ىف رأيهـم

بعيـــدا، ولـــدينا ابـــن طفيـــل نفـــسه، فهـــل يرافئـــه مجيـــع علمـــاء املـــسلمني ومفكريـــه علـــى آرائـــه 
ن هنـاك عقـل واحـد لكـل البـشر، عقـل الفلسفية؟ إن كالم ابن طفيل وأمثالـه إمنـا يـصدق لـو كـا
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وأيـن مثــل ذلــك . صـاف نقــى قـوى قــادر ال خيطـئ وال يتــأثر بظــروف صـاحبه، عقــل جمـرد مطلــق
العقل ىف دنيا اإلنـسان؟ إنـه غـري موجـود إال ىف عـامل  املثـل، وحنـن ال نعـيش ىف عـامل املثـل بـل ىف 

أوضـاعنا وبيئتنـا، وأننـا جمبـورون وليس معىن هذا أننا حمكومون متاما بقيـود ظروفنـا و. عامل األرض
ىف تفكري ال نستطيع استقالال، إذ قد وهبنا هللا قدرا من احلرية نـستطيع بـه صـنع العجائـب ىف 
عامل الفكر والتصرف، وهو ما تشهد به تلك اإلجنـازات الـىت حققتهـا البـشرية وال تـزال وسـتظل 

ـــاالت وامليـــادين منـــا يقظـــة ووعيـــا دائمـــني دائبـــني، إال أن ذلـــك يتطلـــب . حتققهـــا ىف خمتلـــف ا
ننـا عرضـة  واجتهادا مستمرا، ومراجعة متصلة ملا نفعـل، وحرصـا علـى إتقـان مـا نـصنع، وإميـا 
للوقوع ىف األخطـاء ىف كـل وقـت، مـع االطمئنـان أيـضا إىل أن هللا سـوف يكافئنـا علـى كـل هـذا 

ْومـن : "ك شـيئا دون أن نعملـهبغض النظر عن مثرة ما نفعل مـا دمنـا قـد اسـتفرغنا وسـعنا ومل نـرت َ َ
َيشاقق الرسول من بـعد ما تـبـني له اهلدى ويـتبع غيـر سبيل اْلمؤمنني نـوله ما تـوىل ونصله جهـنم  ََّ َْ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ِْ ُ ُْ َُ ُ ََّ َ ََ َّ َ ْ َِ ِ ِْ ِ ِ َِ ْ َُ ْ َّ َ ُ َ َّ َ َ َّ ِ َ

ًوساءت مصريا ِ َ ْ َ َ لشىء من كـل جوانبـ). ١١٥/ النساء" (َ تيهـا إن احلقيقة املطلقة احمليطة  ه وال 
ومـا حنـن سـوى جمتهـدين، . الباطل من بـني يـديها وال مـن خلفهـا ليـست لـدينا، بـل هـى عنـد هللا

ــدائم والتواضــع واملراجعــة  ــه هــو اإلخــالص واليقظــة املــستمرة والبحــث ال وكــل مــا ينبغــى مراعات
يــــاة الدءوبـــة واملرونــــة وإســـالم األمــــر ىف النهايـــة  ســــبحانه، مـــع احــــرتام حـــق اآلخــــرين ىف احل

  . واالعتقاد والعبادة على النحو الذى يقررونه ما داموا ال يبغون على أحد
كذلك هنـاك شـىء ال بـد مـن التوقـف إزاءه قلـيال، وهـو أن ابـن طفيـل قـد قـدم لنـا حـى 

تــرى هــل هــذا ممكــن؟  إنــه خيــالف . بــن يقظــان صــحيح البــدن والــروح مل تعــرته علــة طــوال حياتــه
لغا ما بلـغ حرصـه وتـوقيـه، ألن اإلنـسان املعهود، إذ األمراض ترتبص  ِّإلنسان من كل جانب  َ َ

َِّال ميلك أزمة كل شىء ىف الكـون حـىت يـستطيع النجـاح ىف االبتعـاد عـن األمـراض متامـا، عـالوة  َ
ْولكــن هــذا هــو حــى بــن يقظــان طــوال حياتــه ال . علــى أن الواقــع يقــول إن ذلــك مــستبعد جــدا

َو ميغص أو يسهل أو يصدع ولو مرةميرض وال حىت بنزلة برد أو يعطس أ ْ ُ ُِ ْ َ كيف ذلك؟ هذا ما . ُْ
ال ميكــن أن يكــون إن كــان حــى بــن يقظــان شخــصا واقعيــا، أمــا إن رأينــا فيــه رمــزا علــى البــشرية 

. كلهــا منــذ أول الوجــود إىل عــصر ابــن طفيــل فــإن غرابتنــا قــد تــذهب وحيــل حملهــا رضــا مبــا نقــرأ
ان رمــزا كمــا تقــول علــى البــشرية مجعــاء، أليــست لكــن حــىت لــو كــان ابــن يقظــ: ســيقول الــبعض

ب املــرض، لكــان علــى ابــن . البــشرية تعــرف األمــراض؟ بلــى لكــن لــو أننــا فتحنــا هــذا البــاب، 
طفيل أن يصيب حـى بـن يقظـان بكـل األمـراض الـىت عرفتهـا البـشرية منـذ فجـر اإلنـسانية حـىت 
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ـذا ا. رخيه إمنـا هـى رميـة مـن غـري . لـذى أقـولعلى أىن ال أقصد أن ابن طفيل قـد كـان واعيـا 
أما لو أرد أن نكرب من شـأنه ونقـول إن هـذه الفكـرة مل تكـن غائبـة عنـه ألمكننـا أن نقـول . رام

ا كانت هناك مستكنة ىف أطواء ضمريه دون أن يكـون واعيـا هلـا وكثـري مـن أفكـار ال يكـون . إ
كـم مناقـشتنا وختطيطنـا وردود واضحا لنا وحنن نتكلم ىف موضوع ما، ومع هـذا فـإن الفكـرة حت

ــا . ٍوهــذه هــى املعرفــة التطبيقيــة الــىت ميارســها كثــري منــا وهــو غــري دار. وشــروحنا دون أن نتنبــه إ
  . معرفة جترى ىف الدم دون أن نعيها

كــذلك هــل يعقــل أن شــهوة اجلــنس مل تتحــرك ىف كيــان حــى بــن يقظــان ولــو مــرة واحــدة، 
يدا ال يفكر إال ىف الطب واألفالك ووجود هللا واجلنـة والنـار ََفكان طوال العقود الىت قضاها وح

ت والطيور تتـسافد مث ال يلتفـت إىل هـذا األمـر؟ ال  وما أشبه؟ أمن املعقول أنه كان يرى احليوا
أظن إال أن اجلنس سوف يـشغل اإلنـسان املنعـزل ىف مثـل جزيرتـه مثلمـا يـشغله اجلـوع والعطـش 

قها هللا فينا كى حتركنا وتدفعنا إىل إشباعها، ومن مث إىل االجتهاد إن هذه كلها غرائز خل. والنوم
ولــوال هــى مــا . فمــا الغرائــز إال الوقــود الــذى يــدفع قــاطرة البــشرية إىل األمــام. ىف بنــاء احلــضارة

كانت هناك حركة بشرية ىف أى اجتاه وال كانت هناك حـضارة مـن مث، ولظـل اإلنـسان ىف مكانـه 
ا الــذى ســوف يدفعــه إىل احلركــة واالنتقــال مــن موضــعه إىل موضــع آخــر إذا َِال يرميــه أبــدا، إذ مــ

َّكــان ال حيتــاج شــيئا وال يتطلــع إىل حتقيــق شــىء بــسبب أن هللا قــد فرغــه مــن الغرائــز والــشهوات 
فـــإذا مل توجـــد حاجـــات . واألهـــواء؟ إن احلـــضارة هـــى االجتهـــاد ىف إشـــباع احلاجـــات اإلنـــسانية

  . إنسانية مل توجد احلضارة
حلـديث عـن طعـام مث ّ إن املسألة ال تقف عند هذا احلد، إذ إن ابن طفيل مل يـعـن نفـسه  َ ُ

كـل أو يـشرب أو يقلـق وخيـاف ويرتعـب . ابن يقظان وشرابه وكيفية تدبريه هلمـا، وكأنـه مل يكـن 
ٍّكما أنه مل يهتم بتغري الفصول وما يستتبعه مـن تغـري اجلـو ووجـوب اجتهـاد حـى ىف التكيـف مـع  َ ِ

ى شــىء . صل ومواجهتــه مبــا يتطلبــه منــهكــل فــ ٌّلقــد اســتحال حــى عقــال حمــضا فلــم يعــد يهــتم  َ
حـى بـن "مث إن رسـالة . لقد صار عاملـا فيلـسوفا مث ال شـىء آخـر. سوى التفكري والعلم والتأمل

خلطوط العامة وال تتعرض للتفاصيل غالبا إال مـا نـدر" يقظان َال تـعىن إال  ْ لنـسبة ألبـساالن . ُ و
تمع العمراىن حىت يصمم فقد  كان مسلما مثل حى، وما إن يرتك االثنان اجلزيرة ويعودان إىل ا

حى بن يقظـان علـى العـودة إىل اجلزيـرة املقفـرة مـرة أخـرى لعـدم انـسجام فهمـه للـدين مـع فهـم 
تمع الذى انتقل هو وأبساالن إليه  . الناس ىف ا
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ابـن طفيـل قـد قـدم لنـا الـدين الفطـرى ومن هـذا كلـه فـإن كـالم األسـتاذ الـدكتور عـن أن 
ــن  ــة أراد اب ــة ال واقعي ــد والــشعائر واملؤســسات هــو كــالم نظــرى، فالقــصة رمزي اخلــاىل مــن العقائ
ن اإلنـــسان يـــستطيع أن يـــصل بنفـــسه إىل مـــا وصـــل البـــشر إليـــه  طفيـــل مـــن خالهلـــا أن يقنعنـــا 

بيـاء والـدين الـذى تتوصـل مبساعدة الرسل، وأن هذا هو كل الفرق بني الدين الذى أتـى بـه األن
ولكن قد تبني لنا من خـالل مناقـشة الرسـالة أن كـل مـا جـاء . إليه العقول بدون عون من أنبياء

لغـا مـا بلغـت عبقريتـه أن يـصل إىل مـا وصـل إليـه حـى  فيها مستحيل الوقـوع، وال ميكـن أحـدا 
دون تعـــاون مـــع بـــن يقظـــان فيهـــا مـــن علـــم وحتـــضر وتطـــور ىف تلـــك الفـــرتة الزمنيـــة احملـــدودة وبـــ

يعيش وحده كما كان حى يعيش لن يهتم بتطوير نفـسه وترقيـة ى بل إن الشخص الذ. اآلخرين
  . حياته ألن وضعه ال يتطلب سوى احلد األدىن من كل شىء

وعلى كل حال فال ميكن أن يعيش كل فرد من البشر وحده طوال العمـر كمـا فعـل حـى 
ومـىت كـان هنـاك عمـران كـان ال بـد . ران حيـيط بـهبن يقظان ىف رسالة ابن طفيل، وال بد من عم

من شعائر ومؤسسات دينية، شأن الدين ىف ذلك شأن جوانب احلياة األخرى الىت ال مناص هلا 
ا؟ ألــيس لالقتــصاد . مــن الــشعائر واملؤســسات ا وشــعائرها ومؤســسا ألــيس للــسياسة معتقــدا

ا وشــع ضــة معتقداتــه وشــعائره ومؤســساته؟ ألــيس للــشرطة معتقــدا ا؟ ألــيس للر ائرها ومؤســسا
ا؟ أليس للتعليم، أليس للطـب، ألـيس للجـيش معتقداتـه وشـعائره  ا وشعائرها ومؤسسا معتقدا

َومؤسساته؟ فلم يظن الظانون أن الدين ميكن أن يوجد دون معتقدات وشعائر ومؤسسات؟   ِ  
رهــا األســتاذ الــدكتور كعادتــه جبملــة  واحــدة ســريعة ومث قــضية أخــرى شــديدة األمهيــة أ

والــدعوة إىل قتــل املــشركني فيهــا نظــر ألن اإلشــراك صــعب حتديــده نظــرا : "عارضــة حــني قــال
لقتــال بــل فقــط للــدفاع عــن الــنفس والــوطن. وعمــال فأمــا ). ٨٢٨ص" (واملؤمنــون ال يبــدأون 

عــن حتديــد الــشرك وصــعوبته فهــى مبالغــة مفرطــة مــن جانــب األســتاذ الــدكتور، وإال فهــل القــول 
إذن فلــيس ىف الــدنيا . ٌادة األصــنام أو األبقــار أو الفرعــون أو النجــوم شــرك أمــر صــعبن عبــ

فمـاذا عـن : مث من قال إن ىف القرآن أمرا بقتـل املـشركني؟ سـيقول املتـسرعون. شىء سهل البتة
فاقتلوا املشركني حيث وجـدمتوهم وخـذوهم واحـصروهم واقعـدوا ": "التوبة" ىف سورة قوله تعاىل
َهلم كل م َرصدَّ ليـوم اآلخـر وال : "وقوله هلالج لج من ذات السورة" ْ ِقـاتلوا الـذين ال يؤمنـون  وال 

َحيرمون ما حرم هللا ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عـن  ُ َ ُُ ُ َ ِ َ ُ َّ ِّ
ِْوفـات مـن يـشري إىل تـينـك اآليتـني وأمثاهلمـا قولـه ". ٍيـد وهـم صـاغرون ُِوقـاتلوا ىف ســبيل : "تعـاىلَ َ
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ل مــــا "، "إن هللا ال حيـــب املعتــــدين. هللا الـــذين يقـــاتلونكم، وال تعتــــدوا ْـــوإن عـــاقبتم فعــــاقبوا مبث ِ ِ َ
ِْعوقبتم به ٌوإلن صربمت هلو خري للصابرين. ُ َُ َ ْ ْوإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على هللا"، "َِ َّ ُ َ َ ْ ."  

ْليــوم اآلخـر وال : ""التوبة"كما أن قوله تعاىل ىف سورة  َقاتلوا الذين ال يـؤمنـون  وال  َ ََ َِ ِ ِْ ِ ْ َ ِ َِِّ َ ُ ْ ُ َ ِ َّـ ُِ َ
ذين أوتــوا اْلكتــاب حــىت يـعطــوا اجلزيــة  َحيرمــون مــا حــرم ا ورســوله وال يــدينون ديــن احلق مــن ال َ ُ َ َ َ َ َ ُْ َ ُِْ ــ ُْ ْ َّ َ ُِ ِ ُِ ُ َ َ َّــَ ِ ِّ ِ َ َُ ََ َُ ُ َ َّ َ َّ ِّ َُ

َعن يد وهم صاغرون ُ ِ َ ْ ُ َ ٍ َ ْ بقتال أهل الكتاب ليس ىف األمر بقتـاهلم مـن البـاب للطـاق، بـل اخلاص " َ
ّىف قتال الروم، الذين كانوا يعدون العدة للهجوم على املسلمني والقضاء على ديـنهم ودولـتهم ُِ .

ث : "أمـــا اآليـــة اخلامـــسة مـــن ذات الـــسورة رم فـــاقـتـلوا اْلمـــشركني حي هر احل سلخ األش ُفـــإذا ان ْـــ ََ ُِِ ْ ُْـــ ُ َُ ْ َ َُ ُ ْـــُ ُ َ ْ َ َ ْـــ َ ِ
بـوا وأقـاموا الـصالة وآتــوا الزكـاة َو َجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقـعدوا هلم كل مرصـد فـإن  َ ََ َُّ ُ ََ َ َ َ َ ََّ ُُ ُ َ ََ َ َ ْ َِ ٍ َ ُ ُْ ْ ْ ْ َّْ ُ ُ ُ َُ ُْ ُ ْ ُ ُ ُ ْ

ٌفخلوا سبيلهم إن ا غفور رحيم َ ِْ ٌ َُ ََّ َّ ِ ُ َ ِ َ ُّ َ فهى ىف املشركني الذين كانت بيـنهم وبـني املـسلمني معاهـدة " َ
ملوادعــ ملــسلمني وحلفــائهم بعــد توقيعهــا بقليــل وقتلــوا مــنهم سياســية  ة ملــدة معلومــة، فغــدروا 

ْعلــى أن لــيس هــذا كــل . طائفــة دون أن يكــون املــسلمون ومــن حــالفوهم قــد أســاؤوا هلــم قــط
ِشىء، إذ القـرآن يوجـب علـى املـسلم أن يعامـل، مبنتهـى الـرب واإلقـساط، غـري املـسلم مـا دام مل 

ّمث إن اإلســالم حيــرم علــى املــسلمني .  عليــه أو خيرجــه ظلمــا مــن وطنــهيقاتلــه ىف الــدين ومل يعتــد
لعدوان الغشوم  ِاالعتداء على أى أحد ألن هللا سبحانه وتعاىل ال حيب املعتدين، أما إذا بدئوا  ُ ّ

 . ّوهذا مما ال ميكن أن يشاح فيه عاقل منصف. فعندئذ فمن حقهم رد العدوان مبثله
ـا بنـاء علـى عبـارة عارضـة ومث قضية أخرى مل يثرها األ ر ستاذ الـدكتور، بيـد أننـا ميكـن إ

قال فيهـا عـن اآليـة الـىت تـشري إىل رغبـة بـىن إسـرائيل بعـد عبـورهم " البقول"جاءت حتت عنوان 
والعجيـــب أن تـــذكر : "إىل ســـيناء ىف أن يـــوفر هللا هلـــم البقـــل والقثـــاء والفـــوم والعـــدس والبـــصل

لبــصل ىف بيئــة صــحراوية إال إذا كانــت البيئــة الــىت نــزل فيهــا البقــول والفــول والقثــاء والعــدس وا
النص زراعية أو كانت الزراعة جزءا من الفكر الديىن منذ قدماء املصريني كما هو منقوش على 

وكعــادة أســلوب األســتاذ الــدكتور جنــد العبــارة مــضطربة ). ٨٥٣ص" (احلــوائط كالــسمك واملــاء
لــضبط ــذا ولكــن دعنــا. فــال نــدرى مــا املــشكلة   مــن ذلــك ولنتنــاول بعــض املــسائل املتعلقــة 

وهـذه أول مـرة . ، فهـو عنـده الفـول"ُالفـوم"وأول شىء أتعرض لـه هـو تفـسري سـيادته لــ. الكالم
  ".الفول"هو " الفوم"أمسع أن 

وهــذا مــا جــاء ىف تفــسري ابــن كثــري عــن هــذه الكلمــة، وقــد عــرض كــل مــا قالــه املفــسرون 
ا ُاْلفوم"ََّأما : "قال. بشأ ِفـقد اختـلف السلف ىف" ُ ُ َ َْ ََّ َ ِ َ ُمعناه َ َْ ِفـوقع ىف: َ َ َ َ ٍقراءة ابن مـسعود  َ ُ ْ َ ِ ْـ ِ َ َوثومهـا"َِ ِ ُ َ "
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اء، وكـذلك فـسره ُلث َ َّ َ َ ِ َ ََ ِ َّـ ِجماهـد ىف ِ ٌ ِ َِروايـة ليث بن أىب َُ ِ ْـ ِ َْـ ِ َ ِسـليم عنه بــ َِ ُ َْـ ٍ َْ ِالثوم"ُ ٍ، وكـذا الربيـع بن أنـس، "ُّـ ََ ُ ْـ ُ َِّ َ ََ
ن جبـــري ٍْوســعيد ب َ ُ ُ ْــ ُ ِ َ َ وقــال.َ َ ن أىب َ َِاب ُ ٍِحــامت ْــ َِحــدثـنا أىب: َ ََ َّ ن رافــع، حــدثـنا أبــو عمــارة ، َ ََحــدثـنا عمرو ب ََ ُ َ َ َُ َ ْــ ََ َ ََّ ٍَّ ِ ُ ْــ ُ

ِيـعقوب بن إسحاق اْلبـصر ْ َْ ََ ْ ِ ُ ْ ُ ُ ْعـنى َ ِيـونس عـن احلسن ىف َ ِ َِ َْـ َُ َ ِقـولـه ُ ِ ْ َوفومهـا: "َ ِ ُ َقـال "َ ٍقـال ابن عباس: َ ََّـ ُ ْـ َ َ :
وم ُالث ُ قــالوا.ُّــ ِوىف: َ ِاللغــة اْلقدميــة َ ِ َِ َ َ ُفـومــوا: "ُّ ِّ َلنــا مبعىن" َ َِْــ ُاختبــزوا: ََ َِ ن جريــر. ْ ٍوقــال اب ِ َ ُ ْــ َ َ َفــإن كــان ذلــك : َ َِ َْ َ َِ

ه مـن احلروف اْلمبدلـة كقـوهلم ْصـحيحا فإن ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ ْ ُ ِ ُ ُْـ َ ِ ُ َّـ َِ ً ِوقـعـوا ىف: َ ُ َ ّعـاثور شـر،" َ َ ىف ُ ِوعـافور شـر، وأ َََ ٍَّ َ ِ ُ ثـ َ ِوأ ى، َََ
َومغــافري وم ََ َِ ِغــاثريَ باه"َ ُ وأش َ ــ ْ ََ

اء فــاء لتـقــارب خمرجيهمــا، وا أعلــم  ء والث ا تـقلــب اْلفــاء  ُذلــك مم ََ َْ َ َُّ َ َ َِ ْ َ َْ َِ ُ َ َِ ًِ ُ ً ُ َُ ـ ـَّ َ َ ْ ُ ـ ـَّ ِ َ. 
َوقال آخرون ُ َ َ َ ِاْلفوم احلنطة، وهو اْلبـر الذ: َ َّ ُّ ُ َ ُ َ ُ َ ِْْ ُ ُيـعمل منه اخلبـزى ُ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ َ ْ َِ قال ابن أىب.ُ ُ ْـ َ ٍِحـامت َ ُحـدثـنا يـ: َ َََ ُونس َّ ُ

َبن عبد األعلى ْ َ ْ ِ َْ ُ َِقراءة، أنـبأ ابن وهب قراءة، حدثىن ْ َّ َ ً ًَ ََ َِ ٍِ ْ َ ُ ْ َِفع بن أىب ََََْ ُ ْ ُ ِ ْنـعيم أن ابن عباس سـئل عـن  َ َُ َِ ٍ َّ َ ْ َّ ٍَ َْ ُ
ــول ا َِّقـ ِ ْ َوفومهــا: "َ ِ ُ َ مــا فومهــا؟ قــال":َ َ َ ُ ُاحلنطــة: َُ َ اس. ِْْ ن عب ٍقــال اب ََّــ ُ ْــ َ ــول أ: َ ت قـ ُأمــا مسع ََ ْ َ َ ــ ْ َِ ن َ ِحيحــة ب ْــ َ َ ْ َ

ُاجلالح وهو يـقول ُ َ َُ ُ َ ِ َ ْ:  
ْت أغـــْد كنـــَق َ َّىن النــُ ًاس شخصــــَ ْ َ ِا واحــِ   ًداــَ

ـــــــــــة عـــــــــــن ز    ِورد اْلمدين ْ َ َ ََ ِ َ ِراعـــــــــــة فـــــــــــوم؟ََ ُ َ  

    
َوقال َ ٍابن جرير َ ِ َ ُ َِحدثـنا عل: ْ ََ َّ ٌبن احلسن، حدثـنا مسلمى َ ِ ْ ُ َ َََ َّ ِ َ ْ ُ ْـحـدثـنا عيـسى بى، َِْْاجلرمـ ْ َ ِ ََ َّ َن يـونس َ ُ ُ ُ

ِعن رشدين بن ْ َ ِ ْ ِ ْ ِكريب عن أبيه عن ابن عباس ىف َ ٍ ََّـ َ َِ ِْ ِْ َِ ْ َ َقــول ا تـعـاىل ُ َ َ َِّ ِ ْ َوفومهـا: "َ ِ ُ َقـال "َ ُاْلفـوم احلنطـة : َ َ ِْْ ُ ُ
َِبلسان بىن ِ َ َِ وكـذا قـال علـ.هاشـم ِِ َ َ َ َِبن أىبى ََ ُ ُطلحـة والـضحاك ْـ َّ َّ َ َ َ َّوعكرمـة عـن ابن عباس أن َْ َ ٍ ََّـ َِ ْـِ ُ َِ ْ ِ َ اْلفـومَ ُ :

ُاحلنطة َ ِ وقال سفيان الثـور.ِْْ ْ َّ ُ َ ْ ُ َ َ ٍعن ابن جـريج عـن جماهـد وعطـاءى َ َ َ َ ََ ٍ ِ َُ ْ ْ َْـ ُ ِ َوفومهـا": ِ ِ ُ َ قـاال"َ َِوخبزهـا: َ ْ ُ َ وقـال .َ َ َ
َِهشيم عن يونس عن احلسن وحصني عن أىب ْ َْ َ ٍَ ْ َ ُ َ َُ ِ َِ َ ُ ْ َ ٍمالك ُ ِ َوفومها": َ ِ ُ َقال "َ ُاحلنطـة: َ َ ْ وهـو قــول عك.ِْْ ِ ُ ْ َ َ ُ َرمـة َ َِ

ِّوالــسد ُّ ِواحلسن اْلبــصرى َ ْ َ ِ َ َْــ ن أسلم وغــريهم، وا أعلــمى َ د ب ن زي د الــرمحن ب ُوقـتــادة وعب ََ َْ َ ََُّ َ َ َ َْ ِِْ ََ ْــَ ِ ِ ْــِ ْــ ِْــ َِ ْ َّ َْــ َ َوقــال . ََ َ َ
وهر ِاجل َ ْ ـــ ُاْلفـــوم":ىَْ ُاحلنطـــة": ُ َ د. ِْْ ن دري ٍوقـــال اب ْـــ َْـــ ُ ُ َ َ ُاْلفـــوم: "َ ُالـــسنـبـلة": ُ َ ُ ْ ُِوحكـــى اْلقـــرطىب. ُّ ْ ُ َ َ ٍن عطـــاء َعـــ َ َ َ ْ

ُوقـتــادة أن اْلفــوم كــل حــب خيتـبـــز َ َ َُْ ٍُّ َ ُّ ُ َ َّ َ َ َ َ َقــال. َ ْوقــال بـعضهم: َ ُ ُ ْــ َ َ َ ٌهــو احلمص، لغــة شــامية: َ ٌَّ ِ َ َ ُ ُ َّــ ِْ َ ه يـقــال . ُ ُومن َُ ُ ْــ ِ َ
ِلبائعــه ِِ ٌّفــامي: "َِ ِ ر عــن  ،"َ ْمغيـ َ ٌ ََّــ ٍّفــومي"ُ ِ ِوقــال اْلبخــار". ُ َ ُ َ َ ْوقــال بـعضهم:ىَ ُ ُ ْــ َ َ َ ىت: َ َّــِاحلبــوب ال ُ ُُ ْتـؤ ْ َكــل كلهــا ُ ُّ ُ َُ

ٌفوم ُ."  
ألشــياء الــىت" العــدد"وىف اإلصــحاح احلــادى عــشر مــن ســفر  طلبهــا بنــو إســرائيل  قائمــة 

هـا علـى املـن وهم ىف ّالبـرية، مفـضلني إ َِّّ ى ؟ لقـد تـذكر الـسمك الـذاًمـن يطعمنـا حلمـ: قـالوا: "َ
كله ىف " الفـوم"غلـب الظـن أن وأ".  والقثـاء والبطـيخ والكـراث والبـصل والثـومًمصر جمـا كنا 

ا القرآنية متقاربتان صـوتيا، وكـان "الثوم"هو  أحـد التفـسريات " الثـوم"، فالكلمة الكتابية ونظري
ت ذكـره ال هنـا وال ىف القـرآن" الفول"، أما "الفوم"الىت قدمها املفسرون لـ لنـسبة إىل . فلـم  و
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، "ails"ترمجـت ىف ترمجـة دى رييـه بــالرتمجات الفرنسية واإلجنليزية الـىت عنـدى جنـد الكلمـة قـد 
َْوىف تـرمجىت ، "de l'ail"كازميريسـكى وبالشـري وأبـو بكـر محـزة وماسـون بــسـافارى ووىف ترمجات  َ

أى " (son grain"، وىف ترمجــة دمحم محيــد هللا بـــ"son ail"إدوار مونتيــه وزينــب عبــد العزيــز بـــ
، وىف ")de l'ail" آخـر للكلمـة هـو ، وإن كان قد ذكر ىف اهلامش أن هناك معـىن"من حنطتها"

، وىف الرتمجـة "en ail"، وىف ترمجـة مالـك شـبل بــ"de son ail"ترمجـة صـالح الـدين كـشريد بــ
ســة العامــة إلدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء والــدعوة واإلرشــاد الــسعودية  الــىت نقحتهــا الر

ملـر وعبـد ، وىف "garlic"، وىف ترمجة جورج سـيل بــ"son ail (ou blé)"بـ ترمجـات رودويـل و
، وترمجة دمحم حمـسن "corn"، وترمجىت آربرى وداود بـ"its garlic"هللا يوسف على ودمحم أسد بـ

كمـا نـرى، وبعـضها علـى أنـه " الثوم"واألغلبية على أنه ". its corn"خان وتقى الدين اهلالىل بـ
  ". الفول"، ولكن ليس هناك أية ترمجة تقول إنه "احلنطة"

ذكـــر البقـــول والفـــول والقثـــاء والعـــدس ثانيـــة قـــول األســـتاذ الـــدكتور إن مـــن العجيـــب وال
تـــرى مـــا وجـــه العجـــب؟ ومـــا وجـــه العجـــب ىف أن : والـــسؤال هـــو. والبـــصل ىف بيئـــة صـــحراوية

؟ )٨٥٧ص(يتحدث القرآن ىف تلـك البيئـة الـصحراوية أيـضا عـن احلـدائق كمـا تعجـب سـيادته 
ــ ــاء والفــوم؟ وإن : ساءلإن القــرآن لــيس نتاجــا دمحم حــىت نت لفــول والعــدس والقث ــه  ــن ل مــن أي

القرآن ليحتوى على أشياء ومناظر وظواهر طبيعية وجتارب وأطعمة وقـصص وتـواريخ ال يعرفهـا 
مى والقــصور  ــار والبحــار والــسفن الــضخام واحلنطــة والــسمك والطوفــان والتــسو العــرب كاأل

ملثل فـإن ال. وقصص نوح وأنبياء بىن إسرائيل قـرآن يتنـاول ويـصور أشـياء وأمـورا وأحـواال مـن و
أى أن القــرآن لــيس مقــصورا . جمــاالت الرعــى والزراعــة والــصناعة والتجــارة والنحــت واألســفار

ومل يكن دمحم يعرف . على البيئة الصحراوية أو البيئة املكية والبيئة املدنية اللتني كان ينزل فيهما
لتفـصيل الـذى ورد ىف القـرآن الكـرميمل يكن : أشياء كثرية من هذا، على األقل ولـيس . يعرفها 

ىف هذا أدىن عجب ألن دمحما رسـول مـن رب العـاملني يـوحى هللا لـه هـذه األشـياء دون أن يكـون 
ا ويضيف األستاذ الدكتور أن العجب يزول إذا كانت البيئة الـىت نـزل فيهـا الـنص . عنده علم 

يىن منــذ قــدماء املــصريني كمــا هــو منقــوش علــى زراعيــة أو كانــت الزراعــة جــزءا مــن الفكــر الــد
فهــل يبقــى العجــب . والبيئــة الــىت نــزل فيهــا الــنص هــى البيئــة العربيــة. احلــوائط كالــسمك واملــاء

 عنده كما هو دون أن يزول؟
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قـــد يقـــول الـــبعض إن دمحما قـــد عـــرف موضـــوع األطعمـــة الـــىت كـــان اليهـــود يتطلعـــون إىل 
فمــن أنبــاه بــذلك؟ : رعان مــا ينتــصب الــسؤال منتفــضاولكــن ســ. توافرهــا هلــم مــن العهــد القــدمي

فينــتفض الــسؤال مــرة أخــرى ىف . حبــريا أو أى راهــب أو قــسيس التقــاه دمحم ىف أســفاره: ســيقال
ومن  ترى رأى ذلك، ودمحم ىف أسفاره مل يكن وحده بـل كـان يـسافر ويتـاجر ىف قافلـة؟ : احلال

ىت وردت ىف القــرآن بتفاصــيلها وهــل ميكــن أن حيكــى راهــب أو قــسيس كــل تلــك القــصص الــ
ــه شــىء؟ مث ملــاذا  ــا فــال يتفلــت من ــا دمحم الــسنوات الطــوال دون مراجعــة إىل أن يــصري نبي وخيتز
سكت الراهب أو القـسيس الـذى علمـه فلـم ينـبس ببنـت شـفة، وهـو يـراه نبيـا يـزعم أنـه يـوحى 

رة املـرارة ىف إليه من السماء وينكر معاونته وتعليمه له ويلغيه إلغاء من حياته، وه ذا من شأنه إ
ِّنفس املعلم بل احلقد والغيظ والرغبة ىف الفـضح واالنتقـام؟ مث إن القـصص الـىت حكاهـا القـرآن 
عن بىن إسرائيل وأنبيائهم لتختلف ىف كثري من املفاصل اهلامة عما ىف العهد القدمي علـى مـا هـو 

ـــة والنـــص. معـــروف ـــد اليهودي ئ بعـــض العقائ ـــل إن القـــرآن ليخط ــب ـــة واضـــحة ّـ ـــة ختطئ رانية احملوري
دة املـرارة واالحتقـان . صرحية، ويـدعو اليهـود والنـصارى إىل اعتنـاق اإلسـالم وهـذا مـن شـأنه ز

خلـرس التـام؟ . والرغبة ىف االنتقـام عنـد املعلـم املزعـوم لـصمت بـل  َفلمـاذا الذ املعلـم املـدعى  َّ
مـصدر : "مفـصلة مستقـصية ىف كتـاىبوهذا وغريه قد نـوقش مناقـشة . ألنه ال وجود له: اجلواب
، الــذى حللــت فيــه حتلــيال مستقــصيا مرهقــا شخــصية القــرآن وشخــصية الرســول عليــه "القــرآن

الــسالم، فألفيــت أنــه ال ميكــن إال أن يكــون دمحم رســوال مــن عنــد هللا، وإال أن القــرآن وحــى مــن 
لفيـت األســلوبني كمـا درسـت أســلوب القـرآن وأسـلوب احلــديث النبـوى وقارنـت بينهمــا فأ. هللا

، " مقارنـة أسـلوبية-القـرآن واحلـديث: "خمتلفني متام االختالف وسجلت هذا إحـصائيا ىف كتـاىب
. الــذى يقــع ىف ســتمائة صــفحة كلهــا شــواهد مــن القــرآن واحلــديث علــى كــل العناصــر األســلوبية

لقـرآىن كثريا جدا مـن مالمـح األسـلوب ا" من ينابيع الثقافة اإلسالمية: "كذلك دونت ىف كتاىب
  .  املتميزة

ن: وقـــد يقـــول متنطـــع ًأســـلوب للقـــرآن حمتفـــى بـــه وأســـلوب : ومل ال يكـــون حملمـــد أســـلو
ـا  للحديث أقرب إىل التلقائيـة؟ والـرد هـو أن مـسألة البـصمة األسـلوبية الـىت صـر علـى وعـى 

لنسبة لـه ألنـه مل يكـن شـاعرا وال خطيبـا قبـل  م دمحم، وخباصة  النبـوة كـى اآلن مل تكن معروفة أ
كمـا أن املوضـوعات بـني . يقال إنه كان يتعمـد أن خيـالف بـني األسـلوبني حـىت ال ينكـشف أمـره

تـى فيهـا  القرآن واحلديث واحدة، واملخاطبني واحد، والسياق واحد، والظروف الـىت كـان دمحم 
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بنــصوص القــرآن أو بنــصوص األحاديــث واحــدة، واملــشاكل الــىت كــان عليــه مواجتهــا واألســئلة 
لقد كان الـسؤال يوجـه حملمـد أو تقـع . لىت كان ينبغى الرد عليها ىف القرآن وىف احلديث واحدةا

أمامه واقعة فيتم التعليق على ذلك ىف احلال سواء ىف نص قرآىن أو نص حـديثى دون تريـث أو 
وكما يرى القراء فال وجود ألى اختالف بني القـرآن واحلـديث هنـا إال ىف أن دمحما سـاعة . تعمل

زول القرآن عليه كان يغيب بعض الوقت عن الوعى مبا حوله مث سرعان مـا يعـود وعيـه ويكـون ن
أول شــىء يفعلــه هــو اجلــواب علــى صــاحب الــسؤال أو التعقيــب علــى احلادثــة خبــالف األمــر ىف 

وىف ضـوء هـذا كلـه ال ميكـن أن يكـون القـرآن إبـداعا . األحاديث، فإنه ال يغيب عما حوله أبدا
يابه عـن الـوعى مبـا حولـه فـسببه انفتـاح وعيـه علـى عـامل الغيـب خـالل تلقيـه الـوحى أما غ. دمحم

  . من جربيل
نفس الشاكلة ملس األستاذ الدكتور ملـسا عارضـا القـصة القرآنيـة اخلاصـة خبـروج وعلى 

غـراء مـن  ٍآدم وحواء من اجلنة، قائال إن آدم إمنا عصى نـهى هللا له عن األكل من الـشجرة 
َ ْ َ

والواقع أن القرآن مل يقل قط إن آدم قد . ، وهو ما يردده العامة وأشباههم)٠٨٦ص(حواء 
عصى ربه وأكل من الشجرة بتحريض من حواء بل قال إن الشيطان قد دأب على الوسوسة 
امهــا عــن  صــح هلمــا أمــني وأقــسم علــى أنــه يريــد هلمــا اخلــري وأن هللا إمنــا  نــه  هلمــا متظــاهرا 

 يكـو مـن اخلالـدين، وأنـه ظـل يوسـوس هلمـا حـىت أزهلمـا، وكانـت األكل مـن الـشجرة حـىت ال
لـذنب وحتمـل املـسؤولية . النتيجة خروجهما من اجلنة ًأما حني يفـرد القـرآن أحـدمها صـراحة 

مث اجتبـاه ربـه فتـاب * وعـصى آدم ربـه فغـوى : "وغفران اخلطيئة فإنه حينئذ يذكر آدم وحـده
 خـــالف مـــا يقولـــه العهـــد القـــدمي ىف هـــذا وذلـــك علـــى). ١٢٢ - ١٢١/ طـــه" (عليـــه وهـــدى

جلنس البشرى ألنـه ال يعقـل أن يتحمـل آدم . الصدد وميكن بكل سهولة أن نفسر آدم هنا 
وحــده الــذنب كلــه، وإال فــإذا كــان آدم هنــا هــو آدم الــشخص فقــط فلــم عوقبــت معــه حــواء 

َّوأخرجت من اجلنة وقال القرآن عن إبليس إنه أزل االثنني ال آدم و ْ َ ِ ْ   حده؟ُ
ِوكانت ١": "التكـوين"جاء ىف اإلصحاح الثالث من سفر . وهذا ما يقوله العهد القدمي َـ َ َ

ت اْلبـرية الىت َِّاحلية أحيل مجيع حيـوا َِِّّ َ َ َِ َ َ َ َِ َِ َ ْ َ ُ َّ َِْعملها الرب اإلله، فـقالت للمرأة ْ َ ْ ِ ْ َ َ َ ُ ِ ُّ َّ َ َ ِ َأحقا قال هللا ال «: َ ُ َ َـ َ َ
َْكال من كل شجر اجل ِ َ َ ِّ ُ ُْ ِ َ ِنة؟َْ ة٢» َّ ِفـقالت اْلمرأة للحي َّـ َ ْ ِ ُ َْ َـ ِ َـ َ كل، «: َ ة  ُمن مثر شجر اجلن ُـ َْ ِ ََّـ ْ ِ َِ َـ ََـ ْ ر ٣ِـ ا مث ََـُوأم ََّـ َ

ىت ِالــشجرة ال َّــ ِ َ َ ة فـقال هللا ِىف َّ ُوسط اجلن َ َــ َ ِ ََّــ ْ ِ َــ و: َ ئال مت ه وال متساه ل كال من َال  ُــَ ََــ ََّ ِــَ ُ َّ َ ََ ُ ْــ ِ َ ُــ ة ٤. »ْ ُفـقالت احلي ََّــ ْ ِ َــ َ َ
َِْللمرأة َ ْ َلن متو«: ِ َُ ْ ن كا عارفـني ٥! َ ه تـنـفتح أعيـنكما وتكو كالن من ِبل هللا عامل أنه يـوم  ْ َ ِ َـ ُ َِ َـ ُِـ َِ ُـَ َُ ََ َـ ُ ْ ْ َْـ َُ ِ َـ ُ ُِ َ ْ َ ٌْ َ ََّ ِ ُ ِ
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َّاخليـر والشر َّ َ َ جة للعيون، وأن الـش٦. »َْْ دة لألكل، وأنـها  َّفـرأت اْلمرأة أن الشجرة جي ََّّ ََّ َ َ َ ََ َ َِ ُـِ َـ َُ ْ ِ ٌِ َِ َـ َّ ِ ْـ َ ٌ َ ِّـ َ َ َُ َْ َجرة َ َ َ
ر هية للنظ ِش َــ َّ ِ ٌ َّ ِ ل. َــ ا فأك ضا معه ا أي ت رجله ت، وأعط ا وأكل ن مثره ذت م َفأخ َــ ََ ََ َــَ ََــ َ ًُ ْــَــ َ َ ََ َــ ــ ََ ْ ْْ َ َ َــ ِ ََ ْ ــ ِ ْ ت ٧. َ ْفانـفتح َــ َ َ ْ َ

ن ِأعيـنـهما وعلما أنـهما عر َ َ ْ ُ َ َُ َ َ َُ ََُّ َِ ُ َفخاطا أوراق تني وصنـعا ألنـفسهما مآزر. ْ َِ َ َْ َِ ِ ُ َْ َ ََ ٍ ِ َ َ َ َ َ.  
َومسعا صوت٨ ْ َ َ َِ ِ الرب اإلله ماشيا ىفَ ًِ ِ َِ ِ ّ ه  َّ ُاجلنة عند هبوب ريح النـهار، فاختـبأ آدم وامرأت ََُـَ ْ َ ُ َ َ َْ ُْ َ ِ َِ َّ َِّ ِ ُ َ ْ ِ ِ َ

ِمن وجه الرب اإلله ىف ِِ ِِ ّ َّ ْ َ ْ ِوسط شجر اجلنة ِ ََّ ْ ِ َ َ ِ َ ُفـنادى الرب اإلله آدم وقال له٩. َ َُ َ َ َُّ َ َ َ َِ َّ َأين أنت؟«: َ َْـ ََ ْ« .
ال١٠ َفـق َــــ و«: َ ت ص ْمسع َــــ ُ ْــــ ِتك ىفَِ َ شيت، ألىن َ ة فخ َِّاجلن ُ ِ َــــِ َ ََّــــ أت ْ ن فاختـب ر ُع ْ َــــ َ ْ َ ٌ َ ْ ال١١. »ُــــ َفـق َــــ ن «: َ ْم َــــ

ىت ن الــشجرة ال ن؟ هل أكلت م ك عر ِأعلمك أن َّــ ِ َ َ َّ َ ِــ َ ْــ َ َ َ َْ َــ ٌ َ ْ ُــ َ ـَّـَ َــ َ ا؟ ْ كل منـه َــأوصيـتك أن ال  ْ ِ َ ُــ َْ َ ْ َ ََ ُ ْ َــ ال ١٢» ْ َفـق َــ َ
ُآدم ىت«: َ رأة ال ِاْلم ـ ـَّ ُ َْ ا مع َــ ِــجعلتـه َ َــَ َْ ْأعى ِــهى َ ىنَ ِطت ت َْــ ن الــشجرة فأكل ُم ْــ َ ََ ِ َ َ َّ َ ال الــرب اإللــه ١٣. »ِــ ُفـق ِ ُّ َّ َ َــ َ

رأة َِْللم َــ ْ ذ«: ِ ا هــذا ال ِم ـَّـ َ ِفـعلت؟ى َــ ْــ َ رأة» َ ت اْلم ُفـقال َْ َــ ِ َــ َ رتىن«: َ ة غ ِاحلي َّْ َــ ُ ََّــ ت ْ ُفأكل ْــ َ ال الــرب ١٤. »ََ ُّفـق َّ َ َــ َ
ِاإلله للحية َّ َ ْ ِ ُ ة أنت من «: ِ ْألنك فـعلت هذا، ملعون ِـ ِ َْـِ ٌ َـ ُ َْ َْ َ َ ِ ةََّ َِّّـِمجيـع اْلبـهائم ومن مجيـع وحوش اْلبـري َ َِ ُـ ُ َِ ِِ َِ َْ ِـ ِِ . َـ

م حياتك كلني كل أ ِعلى بطنك تسعني وتـرا  ِِ َِ َ َِ َّ َ َّ ُ َُ َِ َْ ً َ ُ ََ ْْ َ ْ َ ني ١٥. َ َوأضع عداوة بـيـنك وبـني اْلمرأة، وبـ َ ْْ َـْ َ ََ َ َ َ َِ َ َْ ِ َ ًَ َ ُ َ
َنسلك ونسلها ِ ِْ َ َْ َهو يسحق رأسك، وأنت تسح. َِ َْ َ َـْ ِ َْـ ِ َ َْ ُ َ َ هُ ُقني عقب َـ ِ َِ ال للمرأة١٦. »َ َِْوق َـ َْ ِ َ ر «: َـ ُتكثريا أكث ِـ ِّـ َ ُ ً ْ َ

دين أوالدا ع تل ْلوج ك،  اب حبل ًأتـع َ ْ ــ َ ََ ََ ِ ِــ َِــ ِ َ ِ ِ َ َ ــ َ ك. ْ سود علي و ي تياقك وه ون اش ك يك ِوإىل رجل ِ َْــِ ََ ُ ُ ـ َـ َ َُ ــ ُ َ َُ َِ ــ ْ ُ ــ ُ ِــ َ ِ« .
ال آلدم١٧ َوق َ َ َــ ن ا«: َ ت م ك وأكل ول امرأت ك مسعت لق َألن ِــ َ ْــَ َ ََــ ََ َ ِــَ َِ ْ ِ ْ ِ ْــ َ ـ ىتَـَّ ِلــشجرة ال ـَّـ ِ َ َ ائال َّ ًِأوصيـتك ق َــ َ ُ ْ َــ ْ َال : َ

َكل منـها، ملعونة األرض بسببك ِ َِ َْ ُ ََ ٌَ ُ ْ َ ْ ِ ْ ُ م حياتك. َْ كل منـها كل أ َلتـعب  ِـ َ َ ِ َّ َ َّ ُ َُ ْ ِ ُ َْ ِ َ َّ ًوشوكا وحسكا ١٨. ِ َ َـ َ ْ ًَ َـ
كل عشب احلقل ِتـنبت لك، و َْْــ َ ْ ُــ ُ ُــ َْ َُ َ َــ ِْــ زا ح١٩. ُ كل خبـ َــبعرق وجهك  ً ــ ْ ُ َُ ُــ َْ ِــ ْ َ ِ َ َــ ىتِ َّــِىت تـعود إىل األرض ال ِ ْ َ َ ِ َ ُــ َ َّ 

َأخذت منـها ْ ِ َِ ْ ُألنك تـراب، وإىل تـراب تـعود. ُ ُ َ ُ ٍُ َ ََ ِ َ ٌ َ ََّ«. 
ََِِودعا آدم اسم امرأته ٢٠ َْ ْ ُ َ َ َ َحواء«َ َّ َألنـها أم كل ح» َ ِّ ُ ُّ ُ َ ه ٢١.ىََّ ََِـِوصنع الرب اإللـه آلدم وامرأت ْ َ ََ ََ َُ ِ ُّ َّ َ

َأقمصة من جلد وأْلبسهم َُ َ َ َ ٍَ ْ ِ ْ ِ ً َ ِ  .اْ
ُوقال الرب اإلله٢٢ ِ ُّ ََّ َ ر والـشر«: َ ا اخليـ ا عارف َّهوذا اإلنسان قد صار كواحد من َّ َ َ َْْـ ًـَّـ ِ َ ِ ٍِـ َ ََ َ َـ ْ َـ ُ َ ْ ِ َ َواآلن . ُ َ

د ا إىل األب كل وحيي خذ من شجرة احلياة أيضا و ِلعله ميد يده و َـ َ ََ َ ِ َـ َ ََْ َ َ َُ ُ ْ َْ ًَ َُْ ِ ِْ َ َ ْ ِ ُ ُ َ ُّ َُ ُ َّ َ ُفأخرجه الـرب اإللـه٢٣. »َ ُِ ُّ َّ َـ َ ْ ََ 
ىت ل األرض ال دن ليـعم ة ع ن جن ـَّـِم َ ْ ََ َ َــ ْ ِ ٍ ْ َــ ِ َّــ َ ْ ا ِــ ذ منـه َــأخ ْ ِ ــ َِ رق٢٤. ُ ام ش سان، وأق رد اإلن ِفط ْ َــ َ َــ َ َ َ َ ْــ ِ َ َــَ دن ى َ ة ع ٍجن ْ َــ ِ َّــ َ

ِاْلكروبيم، وهليب سيف متـقلب حلراسة طريق شجرة احلياة َِ ََ ُْ َ َ َ َُ ِ ِ َ ِ ِ َِ َِ ٍ ِّ َ َ ٍ ْ َ َ َ ِ َ." 
بع، وهـو عـن الـوعى والطبيعـة، نقـرأ من الباب الـسا" الوعى الطبيعى: "وىف الفصل الثاىن

ة : "قــول األســتاذ الــدكتور" القــوانني الطبيعيــة"حتــت عنــوان  َِّّــوقــد عــرض املتكلمــون لقــانون العلي ِ
هــل النــار حتــرق بنفــسها أم بعامــل خــارجى إذا توقــف توقفــت النــار عــن اإلحــراق؟ : متــسائلني
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ـا خـرب مبتـدإ" ونمنكر"الصواب (أشاعرة وصوفية، وهم منكرين : وانقسموا فريقني لقـانون ) أل
ــه حيــة أخــرى، وهــم مثبتــون ل حيــة، ومعتزلــة وحكمــاء مــن  ة مــن  َِّّــالعلي واآلن رأت األشــعرية . ِ

ة هــو الــسائد، ويتفــق مــع مقامــات الــصوفية مثــل التوكــل َِّّــالــسائدة ىف ثقافــة األمــة إنكــار العلي ِ .
بتـة ومطـردة مساهـا  وبـذلك ". الـسببية: "فالسـفة العلـوموظواهر الطبيعة الكربى ختضع لقـوانني 

 ).  ٨٧٠ -٨٦٩ص" (فإن علم الطبيعة التجريىب التقليدى يقوم على السببية
ملعتزلـــة  ّويـعـــد ابـــن رشـــد مـــثال مـــن الفريـــق الثـــاىن الـــذى يـــشري إليـــه األســـتاذ الـــدكتور  َ ُ

 .ولــسوف ننــاقش مــا قالــه د. واحلكمــاء، إذ هــو معــدود بــني الفالســفة، فهــو إذن مــن احلكمــاء
ن عـدم الـربط بـني األسـباب  حسن حنفـى مـن خـالل حتليلنـا لـرأى الفيلـسوف القـرطىب القائـل 
ألســباب، ومــن مث  خــذ  وبــني مــا يرتتــب عليهــا يفــسد علينــا أمــور حبيــث ال يــستطيع أحــد أن 

ُافـت التهافـت"يقول ابن رشـد ىف كتـاب . تضطرب أمور وتلتوى علينا فال نصل إىل شىء ُ :"
واملــتكلم . َ وجــود األســباب الفاعلــة الــىت تــشاهد ىف احملــسوسات فقــول سوفــسطائىأمــا إنكــار"

َبذلك إما جاحد بلسانه ملا ىف جنانه وإما منقاد لشبهة سوفسطائية عرضـت لـه ىف ذلـك ومـن ". َ
ّــالواضــح أنــه قــد محل األشــياء مــا ال حتتمــل، وال أريــد أن أقــول إنــه مل يفهــم مــا قالــه املتكلمــون 

ـــرو ْالـــذين ال يـ ن أن األســـباب بطبيعتهـــا العاريـــة تـــؤدى إىل النتـــائج الـــىت نراهـــا ترتتـــب عليهـــا ىف ََ
الواقــع، بــل هللا ســبحانه هــو الــذى أراد هلــا ذلــك حبيــث إذا قفــز اإلنــسان مــن فــوق مكــان عــال 
شم جـسده ومـات، وأنـه سـبحانه لـو كـان قـد أراد خـالف ذلـك مـا كـان  لسقط على األرض و

ــشم أو ســقوط مــن األمــاكن العاليــة حنــ ْو األســفل أصــال، أو كــان لكــن دون أن يرتتــب عليــه 
ملثــل لــو كــان عــز وجــل أراد للمــاء أال يــروى ملــا أروى بــل لــزاد العطــشان عطــشا، ولــو . مـوت َْو َ َ ِ ْ ُ

فــــأين . وهكــــذا... أراد للنــــار أال حتــــرق ملــــا أحرقــــت بــــل صــــارت بــــردا وســــالما علــــى صــــاليها
ألشـياء السوفسطائية هنـا؟ هـل يـستطيع ابـن رشـد أن  يثبـت هـو أو غـريه أن األسـباب مرتبطـة 

ن احلــدثني الفالنيــني يتتابعــان  ارتباطــا حتميــا مــن تلقــاء نفــسها؟ إن كــل مــا نــستطيعه هــو القــول 
ن احلدث  فـال " ب"هـو الـسبب ىف وقـوع احلـدث " أ"دائما ىف ظل ظروف معينة، أما أن جنزم 

ول ابــن رشــد إن مــن يقــول بــذلك إمنــا ومــع هــذا يقــ. يــصلح، وال ميكننــا التــدليل علــى صــحته
  . يسفسط

يتلـوه " أ"كان يكون لكالمه معىن لو قال قائل ممن ينتقدهم إنه ىف كل مـرة يقـع احلـدث 
ًأى أننا إذا ألقينا بصخرة من فوق قمة جبل فمرة تسقط علـى . وقوع حدث خيتلف ىف كل مرة
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ًاألرض بسرعة معينة، ومرة تسقط بسرعة أبطأ أو أشد، ومرة ت قف ىف اهلواء قريبا من القمة فال ً
ًتنزل وال تصعد، ومرة تصعد إىل فوق، ومرة متضى ميينا، ومـرة تتجـه مشـاال، ومـرة حتـرن فـال تـرمي  ً ً ً

. وهلـم جـرا رغـم أن الظـروف الـىت مت فيهـا سـقوط الـصخرة واحـدة ىف كـل احلـاالت... موضعها
ليـست هـى الـسبب ىف حـدوث مـا أما أن يعرتض على ما يقوله بعض املتكلمني من أن األشـياء 

ــاز،  ّيتلوهــا مــن أحــداث، بــل هللا هــو الــسبب احلقيقــى، ومــا عــداه إمنــا يـعــد ســببا علــى ســبيل ا َ ُ
بعنــاه ىف مقولتــه أفلــيس أن هللا هــو مــن أودع ىف األشــياء . فاعرتاضــه ال معــىن لــه ولنفــرتض أننــا 

ن األشــياء هــى علــة مــا ي َعليـتهــا؟ فمــا الفــرق بــني القــول  َِّّ تبعهــا مــن أحــداث وأن هللا هــو الــذى ِ
ن هللا هــو الــسبب ىف وقــوع األحــداث التاليــة لألشــياء كمــا  أودع فيهــا تلــك العليــة وبــني القــول 

، مبعـىن أن النـار قـد "فـاعال ومفعـوال: "يقول ابن رشد؟ إن ابن رشد مثال يسمى النار ومـا حترقـه
 ليـست هلـا إرادة وال قـدرة، إن هـى أحرقت بنفسها ما أحرقته، مع أن أى عاقل يعرف أن النـار

إال شىء فاقد للعقل والتصرف، فهـى مـن مث ال فعـل هلـا وال انفعـال، بـل هللا هـو الـذى شـاء أن 
إخل مـا مل تكـن مث عوائـق ... يكون هناك احرتاق مىت المست النـار ثـو أو قطعـة ورق أو خـشبا

هــو الــذى شــاء ذلــك أن النــار ولــيس معــىن قولنــا إن هللا . متنــع حــدوث احلريــق ىف هــذه الظــروف
ميكـــن أن حتـــرق مـــرة وال حتـــرق أخـــرى، فـــضال عـــن أال حتـــرق أبـــدا، بـــل معناهـــا أننـــا نقفـــز فـــوق 

ــازات إىل احلقــائق، إذ هللا هــو الــسبب احلقيقــى ىف اإلحــراق ولــيس شــيئا آخــر وىف احلــالتني . ا
  .  سوف حترق النار الثوب أو الورق أو اخلشب مىت توافت شروط اإلحراق

نه ليس هناك تتابع الزم بني احلدثني اللذين دائما مـا نرامهـا متتـابعنيإ كـل . ننا ال نقول 
ما نفعله هو أننا نعزو وقوع األشياء إىل هللا سبحانه وتعاىل، ىف حني يعزوها ابن رشد وأمثالـه إىل 

ــا لــسفته وىف تعليــق دمحم عبــده علــى مــا قالــه فــرح أنطــون ىف حبثــه عــن ابــن رشــد وف. األشــياء ذا
ن : يوضــح األمــر مــشريا إىل أن املتكلمــني ينقــسمون بــشأن هــذه القــضية فطائفــة مــنهم يقولــون 

، مبعــىن أننــا إذا "ب"ترتــب عليــه حــدوث " أ"هنــاك أســبا بثهــا هللا ىف األشــياء حبيــث إذا فعلنــا 
رى أمــا الطائفــة األخــ. وهكــذا... شــربنا املــاء زال العطــش، وإذا اشــتعلت النــار ىف شــىء أحرقتــه

ن املاء ىف ذاته ال يزيل عطشا، وكذلك النار ال حترق من تلقاء نفسها، بل هللا سـبحانه  فتقول 
وتعــاىل هــو الــذى رتــب هــذا علــى ذاك، وأنــه إذا كــان املــاء بنــاء علــى الوضــع الــذى نعرفــه هــو 
 السبب املباشر للرى، والنار هى السبب املباشر لإلحراق، فا هو السبب األصلى هلذا وذاك

وهـــذه الطائفـــة، . إنـــه ســـبب األســـباب أو املـــصدر األول جلميـــع األســـباب. ولكـــل شـــىء آخـــر
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ــيس هــو الــذى  بكالمهــا هــذا، ال تقطــع العالقــة بــني األســباب ونتائجهــا، بــل تقــصد أن املــاء ل
ِيـروى، وال النار هى الىت حترق، بل هللا هو الـذى أراد لكـل منهمـا ذلـك ْ ومـن مث فلـيس . إخل... ُ

ألســباب، بــل التعمــق ىف األمــور ونــسبة كــل شــىء ىف الكــون إىل معــىن كالمهــم  اطــراح األخــذ 
حلـساب والثـواب والعقـاب. خالقه ومصدره األول ولـو كـانوا يريـدون . ومن هنـا نـراهم يقولـون 

  . قطع الصلة بني الشىء أو الشخص وما يصدر عنه ما قبلوا مبدأ احلساب أصال
رب ىف العــصر احلــديث، ومــنهم مــن ال يــؤمن ونزيــد علــى هــذا أن عــددا مــن فالســفة الغــ

، ينفون السببية أصال ويقتصرون على القول بتالزم تتابع احلوادث فقط، وال جيدون فيه مـا 
مينـع مــن إجـراء التجــارب العلميــة أو يرتتـب عليــه إمهـال األســباب، ومــنهم بريكلـى وديفيــد هيــوم 

خـــذ مـــا نقـــ. وبرترانـــد راســـل وغـــريهم رؤه ىف املـــادة املخصـــصة للفيلـــسوف ومثـــاال علـــى ذلـــك 
جومـه : "، الـىت قالـت"املوسـوعة العربيـة العامليـة"الربيطاىن التجريىب ديفيد هيـوم بــ اشـتهر هيـوم 

ُويقرر هذا املبدأ أنه ال ميكـن أن حيـدث أو يظهـر إىل عـامل الوجـود شـيء مـن . على مبدإ السببية
لـرغم مـن أن حـد. غري سبب ًيـسبق دائمـا حـد آخـر، إال ... ً واحـداًوكان هيـوم يعتقـد أنـه،  ً
إن التـزامن املتواصـل : وقال هيوم كذلك.ّيثبت أن احلدث األول سبب احلدث الثاىن أن هذا ال

ن احلدث الثاىن ًولكن مل يكن هذا شـيئا . سوف يتم حدوثه بعد األول ًبني حدثني ينشئ توقعا 
هـا  يـربهن أن هنـاك  اخلـربة، ومل يـستطع أحـد أنأكثر من اعتقاد راسخ أو عادة عقليـة علمتنـا إ

  ". ارتباطات سببية بني االنطباعات
لــ" املوسوعة العربية العاملية"وبعد  ِّنـثـىن مبا قالته املـادة اخلاصـة بـه  َُ"Encyclopaedia 

Britannica "م ىف عقيدتـه وصـارت لـه مسعـة سـيئة . عن هذه املسألة ملناسـبة، قـد ا ُِّـوهيوم، 
يقول فيلسوفنا الربيطاىن إن كل ما ميكن مالحظته ىف هـذا املوضـوع هـو أن هنـاك . بسبب ذلك

ن دائما حبيث يقع أحدمها بعد وقوع اآلخر، لكن دون أن يكون هنـاك دليـل علـى  حدثني يقرت
ثر ىف هذا، مباشرة أو بطريقة غري مباشرة، مبا . أن األول هو سبب الثاىن وأغلب الظن أنه قد 

غـــزاىل ممـــا مل يعجـــب ابـــن رشـــد وظـــن أنـــه يـــؤدى إىل التخـــبط واالضـــطراب وعـــدم قالـــه اإلمـــام ال
ن أمور الكون تنقصها احلكمة فعة أو الظن  إال أن الفرق بـني هيـوم . التصرف بطريقة علمية 

ـــا  ـــوم عنـــد ذلـــك مكتفي والغـــزاىل هـــو أن الغـــزاىل أرجـــع ذلـــك إىل مـــشيئة هللا ىف حـــني توقـــف هي
أن يعـــزو هـــذا التتـــابع إىل أن الـــسبب كـــامن ىف احلـــدث األول أو مبالحظـــة تتـــابع احلـــدثني دون 

ا   :وهذا نص ما قالته املوسوعة. راجع إىل مشيئة هللا ذا



 
١٨٨

"The idea of causality is alleged to assert a necessary connection 
among matters of fact. From what impression, then, is it derived? 
Hume states that no causal relation among the data of the senses can 
be observed, for, when a person regards any events as causally 
connected, all that he does and can observe is that they frequently and 
uniformly go together. In this sort of togetherness it is a fact that the 
impression or idea of the one event brings with it the idea of the other. 
A habitual association is set up in the mind; and, as in other forms of 
habit, so in this one, the working of the association is felt as 
compulsion. This feeling, Hume concludes, is the only discoverable 
impressional source of the idea of causality". 

ال الطائفة الىت تقـول إن هللا أودع ىف : ِّوأ ىف الواقع ال أحب أن أخطئ أ من الطائفتني
األشــياء أن يكــون بعــضها ســببا لبعــضها اآلخــر وال الطائفــة الــىت تقــول إن األشــياء ليــست هــى 

ن يـد هللا هـى الـىت تـدبر .  نعده حنن نتيجة هلا بل هللا سبحانهالسبب فيما ِغـري أىن أوثـر القـول  ُ
ُّـأليس هو خالق كـل شـىء؟ ألـيس هـو قـيوم . ّكل شىء وحتفظه وتسريه وتقوم عليه طول الوقت َ

خــذه ســنة وال نــوم؟ ألــيس هــو مــن ىف  ْالــسماوات واألرض؟ ألــيس هــو مــن نغفــل وال يغفــل وال  َ
والـــسماوات مجيعـــا؟ فهـــذا، عنـــدى، أفـــضل مـــن أن يكـــون مرجـــع األســـباب إىل قبـــضته األرض 

ـــصيخ إىل دعـــاء مـــستغيث  حـــد أو ت ـــاىل  ـــق دون أن تب ـــة العميـــاء الـــىت تنطل ـــك اآلل ٍالكـــون، تل ِ ُ
ًمكروب أو جتيب حمرو أو متأملا ً ، وهـو يـتكلم ىف هـذا املوضـوع، . ٍ مث هل يـصح أن يبـدو أحـد

سبحانه وتعاىل كل أمور الكون بيده الكرميـة تـصريفا مباشـرا؟ تـرى ّوكأنه يستكثر أن يصرف هللا 
َهل حيتاج سبحانه إىل معاونني له؟ وهل من خلق هذا الكون اهلائل الذى ال يستطيع إنـسان أن  َ ْ َ
ن األسـباب  بعاده ولـو عـن طريـق اخليـال، ميكـن أن يظـن ظـان بـه ذلـك؟ وهـل لـو قلنـا  ٌّحييط 

عامـل معهـا سـهال ومنطقيـا، خبـالف مـا لـو قلنـا إن الـسببية إمنـا ترجـع كامنة ىف األشياء يـصري الت
ًإىل هللا، إذ يصري ذلك التعامل وعرا أو مستحيال؟  ْ َ 

زكـــى جنيـــب حممـــود مـــن أن العـــرب . حـــسن حنفـــى ود. وعلـــى هـــذا فلـــيس ملـــا قالـــه د
ري ما كتبـه واملسلمني قد تقهقروا علميا وحضار جراء تركهم ما قاله ابن رشد عن األسباب بتأث

ُّواعتقــادهم ىف اخلــوارق والكرامــات أى موضــع مــن اإلعــراب كمــا " افــت الفالســفة"الغــزاىل ىف 
فمـا كتبـه ابـن رشـد ". ابـن رشـد وعلـوم الـشريعة اإلسـالمية: "محـادى العبيـدى. جاء ىف كتاب د

ــا . موجــود مل يــضع مثلمــا مل يــضع مــا كتبــه الغــزاىل ُوالغــزاىل مل يــدع إىل إقامــة حياتن ْ علــى خــوارق َ
العادات ووقوع الكرامات، بـل كـل مـا قالـه هـو أن األسـباب ليـست مـن فعـل األشـياء، بـل مـن 
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فعل هللا سبحانه وتعاىل، وهو ما يؤمن به كذلك ابن رشد كما رأينـا، إال أن الغـزاىل يـؤمن بـذلك 
فـالفرق . منذ البداية مباشرة، ىف حني يقول ابـن رشـد إن األسـباب كامنـة ىف األشـياء مبـشيئة هللا

لكبري عند مريد التمحيص ال املماحكة، وال أظنه ميكـن  بني الكالمني، كما يرى القارئ، ليس 
زكـى جنيـب لـه كتـاب عـن ديفيـد هيـوم يـربز فيـه . ود. أن يؤدى إىل النتيجة الىت ذكرهـا الكاتبـان

كيده أن ما نتصوره سببا ونتيجة لي سا سـوى نفى الفيلسوف الربيطاىن وجود أسباب حتمية، و
ــيس إال ــه هــو ود. حــدثني يتتابعــان حــىت اآلن بــصفة دائمــة ل حــسن حنفــى يعرفــان أن . كمــا أن

عـــددا مـــن الفالســـفة الغـــربيني احملـــدثني يـــرون هـــذا الـــرأى، وليـــسوا مـــن أصـــحاب اخلرافـــات وال 
بـل مل يرتتـب علـى قـوهلم . املعجزات، ومل يدعوا إىل التنكر للمذهب التجريىب ىف العلوم الطبيعية

  . ا سوء فهم من أى غرىب ىف هذا الصددهذ
أما املـشكلة ىف حـضارتنا املاضـية فهـى أن املـسلمني انـصرفوا منـذ وقـت طويـل عـن بـذل 

فهة ذليلة قريبة املنـال ْاجلهد احلقيقى، سواء كان جهدا عقليا أو بدنيا، وصاروا يـرضون حبياة  َ ْ َ .
ادت وارتقـت إال ضـعفت وهانـت وهم ىف هذا ليـسوا بـدعا بـني البـشر، فمـا مـن أمـة قويـت وسـ
ايـة املطـاف بعـد زمـن يطـول أو يقـصر : ومـن الواضـح أن األمـم كـاألفراد. وتفسخت قواهـا ىف 

وون شـــيئا فـــشيئا إىل أن يبلغـــوا إىن نـــضجهم وجمـــدهم مث  َيكونـــون ضـــعفاء ىف مبتـــدإ أمـــرهم مث يـق ِ َ ْ ََ ْـــ
حنـن أوالء قــد صـار عنــد مث هــا . يـشرع الـضعف يــدب فـيهم قلــيال قلـيال حــىت ينتهـوا إىل القـاع

مدارس ومعاهد وجامعات، وصارت حكوماتنا ترسل البعثات العلمية إىل الدول الغربيـة، وتنفـق 
على هذا كله املليارات، وصار الطالب جيرون التجارب العلمية ىف املعامل املدرسـية واجلامعيـة، 

م الغزاىل وابن رشد مج دة على نسيا يعا، ومع ذلك تـرا ال نـزال ويدرسون املنهج التجريىب، ز
ل ــا العقــل أو ىف دنيــا البــدن، وال نبــدع تقريبــا شــيئا ذا  . ننفــر مــن بــذل اجلهــد احلقيقــى ىف دني

م إىل بــالد أخــرى متقدمــة  والعجيــب أن طالبنــا وعلمــاء اخلــاملني هــؤالء مــا إن يرتكــون أوطــا
ع الغربيون وميتلئون حيوية علميا ويشتغلون هناك حىت يصريوا أشخاصا آخرين يبدعون كما يبد

تمـــع عنـــد هـــى روح اهلزميـــة . كمـــا ميتلـــئ الغربيـــون ـــروح املـــسيطر علـــى ا والـــسبب هـــو أن ال
والالمبــاالة واليــأس ال روح التوثــب واحليويــة واألمــل، وهلــذا عواملــه املتعــددة الــىت ال تنحــصر ىف 

  .  ال ميكن رأبهاخلالف بني الغزاىل وابن رشد إن كان هناك فعال خالف جذرى بينهما
ر؟ ألـيس  ومرة أخرى أليس هللا هـو الـذى خلـق األشـياء ومـا يرتتـب عليهـا مـن نتـائج وآ
َهللا مطلق اإلرادة حبيث ميكنـه مـىت شـاء أن يغـري تلـك النتـائج كمـا حـدث حـني أْلقـى إبـراهيم ىف 

ِ ُ
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لقــرآن ميكــن أن النــار ولكــن النــار مل حترقــه بــل كانــت عليــه بــردا وســالما؟ أم تــرى املــؤمن  وا
ت واألحاديـث، ومـن  ّيكذب بذلك؟ ويوم القيامة ألن تتغري قوانني الكون طبقا ملا خترب بـه اآل

ا؟ وأيهما أفضل أن نعزو األسـباب  تعـاىل أم أن نعزوهـا لألشـياء؟ : مث تتغري األسباب ومسببا
ــا فمــن  تــرى وإذا كانــت األشــياء ال تــستجيب ملــن يتجاهــل األســباب أو املــسببات املرت بطــة 

جعلها ال تستجيب؟ هل هى ترفض ذلك من تلقاء نفسها أو إن هللا هـو الـذى جعلهـا كـذلك؟ 
ال فـرق ىف احملـصلة النهائيـة بـني الـرأيني إال ىف أن مـن ينـسبون األسـباب إىل : وأخريا فكما قلـت

م بــرب العــاملني، فــضال  عــن أن القــول هللا هــم أبعــد نظــرا وأوســع أفقــا، وأكثــر اتــساقا مــع إميــا
ن  بذلك يتسع لوقوع املعجزات الىت يذكرها القرآن واحلديث لألنبياء والرسل، ويتـسع للقـول 

ن مــا يــؤمن بــه الغــزاىل . وضــع األســباب واملــسببات ســوف خيتلــف ىف العــامل اآلخــر أمــا القــول 
لــم يقــل واألشــاعرة معنــاه أن األمــور ستــصري فوضــى ال ضــابط هلــا وال رابــط وال حيكمهــا نظــام ف

ـذا فالعيـب فيـه . َبذلك ال الغزاىل وال األشاعرة، وال أحد عاقل ميكن أن يعتقـده ومـن يـتهمهم 
ذلك أن هللا قد رتب دنياه علـى . إما ألنه ال يفهم ما يقولون وإما ألنه ال يقول احلق عنهم: هو

ا ال أحــد نعــم هللا هــو الــذى فعــل هــذ". املــسببات: "مبــا نــسميه" األســباب: "ارتبــاط مــا نــسميه
ـا، بـل  آخر، وما األشياء سوى أداة ىف يده سبحانه ال تقدر أن تفعـل أو ال تفعـل مـن تلقـاء ذا

، أمــا اجلاحــد فموضــوع . هللا هــو الــذى يــسوقها إىل مــا يريــد منهــا لنــسبة ملــن يــؤمن  وهــذا 
لنسبة البن رشد نراه جعل املادة األوىل الىت يتشكل منها العـامل مـساوية . آخر  ىف الوجـود و

األزىل رأسا برأس، فلرمبا ال يكون مـن الغريـب أن يـصر علـى إسـناد األسـباب إىل األشـياء، وإن 
وهــذا اضــطراب ىف فكــر . عــاد ىف بعــض كالمــه فقــال إن هللا هــو الــذى نظمهــا علــى هــذا النحــو

ملناســبة فمــن تالميــذ ابــن رشــد ىف أور إســكندر أشــيلليىن، الــذى كــان يعــيش . ابــن رشــد ىف و
، وفيــه "الظــواهر الطبيعيــة العجيبــة أو كتــاب التعــازمي"ولــه كتــاب بعنــوان القــرن الــسادس عــشر، 

بعــه فيــه تلميــذه ســريار كرميــونيىن، وهــو مــن أهــل  يقــرر أن املعجــزات ظــواهر طبيعيــة، وهــو مــا 
  ".مفارقة ابن رشد: "مراد وهبة ىف كتابه. القرنني السادس عشر والسابع عشر طبقا ملا كتبه د

": آل عمـران"واآلن إىل قضية أخرى، فقد فهم األستاذ الدكتور أن قوله تعـاىل ىف سـورة 
يقــرر أن آدم ) ٩٤٧ص" (إن هللا اصــطفى آدم ونوحــا وآل إبــراهيم وآل عمــران علــى العــاملني"

ْوهذا، واحلق يقال، دليل قوى، فقد ذكره هللا بني طائفة من املصطفني، وكلهم أنبياء. نىب ََ كما . ُْ
بعـدما أكـل " طـه"قـال تعـاىل ىف سـورة . ، وهى مبعىن االصطفاء"اجتىب"مل القرآن له كلمة استع
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أيــضا مل " اجتــىب"ولفظــة ". مث اجتبــاه ربــه فتــاب عليــه وهــدى: "آدم وحــواء مــن الــشجرة احملرمــة
ْوهـذه قـصة ولـدى آدم كمـا وردت ىف سـورة . تستخدم ىف القرآن إال ألنبيـاء هللا علـيهم الـسالم َ

ىن": "املائــدة" ل علــيهم نـبــأ ابـ َوات ْــ َ ََ ْ ِ ْ َ َ ُ ْــ ل مــن  َ ل مــن أحــدمها ومل يـتـقب ــر فـتـقب ــر قـ حلق إذ قـ َآدم  ِ ِْ َّــ َ َُ ُُ َ َْ ََ َ َ ِ ِ َ ْ َ ــ ِّ َ ً َ َْ ُ ََّ ْ ِ ِّ ــ ْ َِ َ
َاآلخر قال ألقـتـلنك قال إمنا يـتـقبل ا من اْلمتقني  َِّ ُ َ ِ َُّ ُ َّ َْ َ َُ ََِّ َ ََ ََ َََّ ْ َ َ ِ َلئن بـسطت إىل) ٢٧(َ ِ َ ْ َ َ ْ َِيـدك لتـ َِ َ َ ِقتـلـىنَ َ ُ ََمـا أ  ْ َ

ِبباســط يــد َِ ٍ ِّإليك ألقـتـلــك إىنى َِ ِ َِ ََ ُ ْ َ ِ َأخــاف ا رب اْلعــالمني  َْــ ِ َ َ َّ َ ََّ ُ َ ِّإىن) ٢٨(َ مث ِ ــأريــد أن تـبــوء  ِْ ِِ َ ُ َ ْ َ ُُ َوإمثك ى ِ ــ ِْ ِ َ
المني  ار وذلــك جــزاء الظ َفـتكــون مــن أصحاب الن ِ ِ ـَّـِ ُ َ َ َ َ َ ِ َّــ ِ َ ْــ َ ْ ِ َ ُ ْــفطوعــت لــه نـفسه قـت) ٢٩(ََ َ ُ ُُ ْــ ََ َ ْ َ ُل أخيــه فـقتـلــه ََّ ََ َ َ ِ ِ َ َ

َفأصبح مــن اخلاســرين  َِ ِ َْ ِ َ َ ْــ ِفـبـعــث ا غــرا يـبحــث ىف) ٣٠(ََ ُ ََ ََْ ً َ ُ َُّ َ ِاألرض لرييــه كيف يـــوار َ َ ُ ََ ْــ َُ ُ ِ ِ ِ ْ َ ِســوأة أخيــه ى ْ ِ َ ََ ْ َ
ِقال  ويـلتا أعجزت أن أكون مثل هذا اْلغراب فأوار َ ََُ ِ َُ َْ َ َ ِ َ ُ َ َ َْ ُ ْ ََ َ َ ْ َ َ ِسوأة أخى َ َ ََ ْ ِفأصبح مـى َ َ َ ْ ادمني ََ َن الن ِ ِ َّـ َ)٣١ (

َِمن أجل ذلك كتـبـنا على بىن َ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ْ َ ْ ِإسرائيل أنه من قـتل نـفسا بغـري نـفس أو فـساد ىف ِ ٍ َ ًَ ْـ ْْـ ََ ٍَ َ َِْ َ ِ َ ََ َُ ْ َّ ِ َ ْ َََّـاألرض فكأمنا  ِ َ َ ِ ْ َ ْ
َقـتل الناس مجيعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا ولقد جاء َ َْ َ ََََ ًَ ًِ َِ ََّ ََّ َْ َْ ََََّ َ َ َ ْ َ ْلبـينات مث إن كثـريا ََ ًتـهم رسلنا  ِ َ َّ ِ َُّ ِ َ َِّ َ ِ ُ ُ ُ ْ ُ ْ

ِمنـهم بـعد ذلك ىف َ َِ َ ْْ َ ْ ُ َاألرض لمسرفون  ِ ُ ِ ْ ُ َ ِ ْ َ ْ)٣٢ ."(  
ن"وفيهــا جنــد  إلمث"و" ُّــتقبل هللا مــن املتقــني"و" تقريــب القــر ْالبـــوء  ، "مــواراة الــسوءة"و" َ

وهـى عقائــد ومفـاهيم وعبــارات ". جـزاء الظــاملني"و" أصـحاب النــار"و" أخـاف هللا رب العــاملني"
َال تـعرف خــارج الــوحى ْــ ر لنــاس مل . ُ بــل مــن املــستبعد متامــا أن نتــصور وجــود حــساب وجــزاء و

وتقـدمي القـرابني شـعرية . م دين يرشد ويوجـه ويبـشر وينـذر لـئال يكـون للنـاس علـى هللا حجـة
ــذه العقائــد وا. دينيــة ملفــاهيم والتــشريعات، ولــيس ومعــىن هــذا أنــه قــد ســبق ابــىن آدم نــىب أتــى 

ِ رســول هللا، أ: ُقلــت: قــالذر  عــن أىب"و. أمامنــا إال آدم أبومهــا : ؟ قــالُأول كــان ِاألنبيــاءى َ
ِ رسول هللا، ونىب: ُقلت. ُآدم ٌمكلم نعـم نـىب: ؟ قالكان َ َّـ َ رسـول هللا، كـم املرسـلون؟ : ُقلـت. ُ ِ َ
ًثالمثائة وبضعة عشر مجا غفريا: قال َ َ ٍ من هنا أراىن لست مقتنعـا بتفـسري علمـاء القـرآن لقولـه  و."ُ

". قـد"معناهـا " هـل"ن " هل أتى على اإلنـسان حـني مـن الـدهر مل يكـن شـيئا مـذكورا؟: "تعاىل
أى إن اإلنسان، حسب تفـسريهم، قـد أتـى عليـه حـني مـن الـدهر مل يكـن شـيئا مـذكورا بـل كـان 

ك أن الـسؤال هنـا سـؤال إنكـارى مبعـىن وأرى علـى العكـس مـن ذلـ. شيئا مهمال غـري ذى قيمـة
ــه مل حيــدث أن مــر علــى اإلنــسان حــني مــن الــدهر مل يكــن شــيئا مــذكورا ألن هللا ســبحانه قــد  أن
اختــار أول إنــسان نبيــا حيمــل رســالته إىل البــشر ىف بدايــة التــاريخ اإلنــساىن، ومل يــرتكهم مهــال بــال 

 أى له قيمة، ومل يرتكه هللا على عماه بـل هداية وتنوير، فكان اإلنسان منذ البداية شيئا مذكورا،
أخـــذ بيـــده وأقالـــه مـــن عثرتـــه واختـــار أول إنـــسان نبيـــا حيمـــل إىل جنـــسه البـــشرى رســـالة اهلـــدى 
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ولكــن لألســف فــإن األســتاذ الــدكتور رجــع عــن تقريــر نبــوة آدم، وإن كــان بطريــق غــري . والنــور
). ٩٤٨ص" (م إبـــراهيم؟نـــوح أ: مـــن هـــو أبـــو األنبيـــاء: "مباشـــر، إذ تـــساءل بعـــد عـــدة أســـطر

ومـع هــذا . والـسؤال ىف حـد ذاتـه يعـىن أن آدم لـيس نبيـا مــا دام نـوح أو إبـراهيم هـو أ األنبيـاء
يعود بعد أسطر قالئل ىف نفس الصفحة فيجعل آدم نبيا رئيـسيا، وبعـد أسـطر أخـرى جيعـل منـه 

لنبـــوات إن األســـتاذ الـــدكتور ال يـــؤم: وإن كنـــت أرجـــع فـــأقول). ٩٤٨ص" (أول األنبيـــاء" ن 
قــش مــا هــو موجــود أمــامى مــن كــالم ســيادته وأحــاول أن أســتخلص منــه . أصــال بيــد أنــىن إمنــا أ
  . وهذا يكفيىن. داللته
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 نبذة عن املؤلف
 إبراهيم حممود عوض

 م١٩٤٨/ ١/ ٦ مصر ىف - غربية -من مواليد قرية كتامة الغابة 
  م١٩٧٠خترج من آداب القاهرة عام 

  م١٩٨٢الدكتورية من جامعة أكسفورد عام حصل على 
  أستاذ النقد األدىب جبامعة عني مشس

 )ibrahim_awad9@yahoo.com: (الربيد الضوئى
 :املؤلفات

 معركة الشعر اجلاهلى بني الرافعى وطه حسني
  دراسة جديدة حلياته وشخصيته-املتنىب

  دراسة حتليلية-لغة املتنىب
زاء القـــرن اإلمســـاعيلى ريـــخ اإلســـالم املتنـــىب  مـــرتجم عـــن الفرنـــسية مـــع تعليقـــات ( ىف 

 )ودراسة
 املستشرقون والقرآن

ت الشيطانية؟ ماذا بعد إعالن سلمان رشدى توبته  دراسة فنية وموضوعية لآل
  منهج جديد-الرتمجة من  اإلجنليزية 

   قضا إنسانية وفنية-عنرتة بن شداد 
 النابغة اجلعدى وشعره

 عربيةمن ذخائر املكتبة ال
 )مرتجم عن اإلجنليزية مع تعليقات ودراسة(السجع ىف القرآن 

ئق مل تنشر من قبل -مجال الدين األفغاىن   )مرتجم عن الفرنسية( مراسالت وو
 فصول من النقد القصصى

  دراسة لغوية وأسلوبية مقارنة-سورة طه 
 )مرتجم عن اإلجنليزية مع تعليقات ودراسة(أصول الشعر العرىب 

 دراسـة نقديـة –ءات الكاتبة البنجالديشية تسليمة نسرين على اإلسالم واملـسلمني افرتا
 "العار"لرواية 
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  دراسة لشبهات املستشرقني واملبشرين حول الوحى احملمدى-مصدر القرآن 
ته حىت  م١٩٨٠نقد القصة ىف مصر من بدا

قدا ومفكرا إسالميا. د  دمحم حسني هيكل أديبا و
جرا  أست-ثورة اإلسالم   )ترمجة وتفنيد(اذ جامعى يزعم أن دمحما مل يكن إال 

  "الرد على النصارى"مع اجلاحظ ىف رسالة 
   قراءة ىف فكره اإلسالمى–دمحم لطفى مجعة : كاتب من جيل العمالقة

 خطــاب مفتــوح إىل الــدكتور حممــود -إبطــال القنبلــة النوويــة امللقــاة علــى الــسرية النبويــة 
   سرية ابن إسحاقعلى مراد ىف الدفاع عن

   دراسة أسلوبية فنية مقارنة-سورة يوسف 
   دراسة أسلوبية فقهية مقارنة-سورة املائدة 

   دراسة حول الشعر العرىب ىف ضوء االجتاهات النقدية اجلديدة-ِّاملرا املشوهة 
   حياته وفنه-القصاص حممود طاهر الشني 

   حتليل وتذوق-ىف الشعر اجلاهلى 
   حتليل وتذوق-ى واألموى ىف الشعر اإلسالم
   حتليل وتذوق-ىف الشعر العباسى

   حتليل وتذوق-ىف الشعر العرىب احلديث 
  موقف القرآن الكرمي والكتاب املقدس من العلم

ا من القرآن الكرمي     دراسة حتليلية-سورة النورين الىت يزعم فريق من الشيعة أ
از ىف القرآن واألسس الفكرية الىت يست   ندون إليهامنكرو ا

ء سعوديون   أد
   دراسة فنية حتليلية-شعر عبد هللا الفيصل 

  دراسات ىف املسرح
  دراسات دينية مرتمجة عن اإلجنليزية

  دمحم مندور بني أوهام االدعاء العريضة وحقائق الواقع الصلبة. د
طيل-دائرة املعارف اإلسالمية االستشراقية     أضاليل وأ

  شعراء عباسيون
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   دراسات ىف مناهج التفسري ومذاهبه-ىل سيد قطب من الطربى إ
   مقارنة أسلوبية-القرآن واحلديث 

  اليسار اإلسالمى وتطاوالته املفضوحة على هللا والرسول والصحابة
  دمحم لطفى مجعة وجيمس جويس

   قراءة نقدية-بني قيم اإلسالم وحرية اإلبداع " وليمة ألعشاب البحر"
ئمون الر-لكن دمحما ال بواكى له    سول يهان ىف مصر وحنن 

  مناهج النقد العرىب احلديث
   الدعوة إىل العامية تطل برأسها من جديد-دفاع عن النحو والفصحى

  عصمة القرآن الكرمي وجهاالت املبشرين
   فضيحة العصر-الفرقان احلق 

  لتحيا اللغة العربية يعيش سيبويه
  التذوق األدىب

  "ليجالمية اخل"الروض البهيج ىف دراسة 
  املهزلة األركونية ىف املسألة القرآنية

   فصول مرتمجة ومؤلفة-سهل بن هارون وقصة النمر والثعلب 
مـــع ( عـــرض وحتليـــل ومناقـــشة -للـــدكتور خورشـــيد أمحـــد فـــارق ” ريـــخ األدب العـــرىب"

  )النص اإلجنليزى
   شخصية زكى مبارك من خالل أسلوبه-األسلوب هو الرجل

  فنون األدب ىف لغة العرب
  )نصوص ودراسات(اإلسالم ىف مخس موسوعات إجنليزية 

   مباحث واجتهادات-ىف األدب املقارن 
  خمتارات إجنليزية استشراقية عن اإلسالم

  )مرتجم عن الفرنسية(نظرة على فن الكتابة عند العرب ىف القرن الثالث اهلجرى 
  فصول ىف ثقافة العرب قبل اإلسالم

  )نصوص وردود(؟ اذا يقولون عن اإلسالم م٢٠٠١بعد احلادى عشر من سبتمرب 
  دراسات ىف النثر العرىب احلديث
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  )مع النص اإلجنليزى( قراءة نقدية -هلاملتون جب" مدخل إىل األدب العرىب"
   الضوابط واملناهج واالجتاهات-مسري التفسري 

  )مع النص اإلجنليزى(عرض ومناقشة : لبيري كاكيا"  نظرة عامة-األدب العرىب "
ْن بـرد بشار ب    الشخصية والفن-ُ

   نصوص من القرآن واحلديث وحملات من التاريخ-احلضارة اإلسالمية
  ىف التصوف واألدب الصوىف

ركــى للقــرآن -النــساء ىف اإلســالم  ْ نــسخ التفــسري البطر الــنص اإلجنليــزى مــع دراســة (َ
 )موازية

تقريــر مؤســسة "مجــة تر( الــشركاء واملــوارد واإلســرتاتيجيات -اإلســالم الــدميقراطى املــدىن 
  )عن اإلجنليزية" م عن اإلسالم واملسلمني ىف أرجاء العامل٢٠٠٣راند األمريكية لعام 

رانـــد األمريكيـــة عـــن  مـــن سلـــسلة تقـــارير مؤســـسة(صـــعود اإلســـالم الـــسياسى ىف تركيـــا 
 ) مرتجم عن اإلجنليزية-لمني ىف العاملساإلسالم وامل

 رانـــد األمريكيـــة عـــن تقـــارير مؤســـسة سلـــسلة مـــن (بنـــاء شـــبكات االعتـــدال اإلســـالمى
  ) مرتجم عن اإلجنليزية-لمني ىف العاملساإلسالم وامل

  حماضرات ىف األدب املقارن
  من قضا الدراسة األدبية املقارنة
ت مصرية مثرية للجدل   ست روا

  لفيليب حىت" ريخ العرب"هوامش على 
ت بعض العلمانيني العرب-أفكار مارقة    قراءة ىف كتا

  د على ضالالت زكر بطرسالر
تــيس "ليوســف القعيــد و" قــسمة الغرمــاء" مــع -موســم اهلجــوم علــى اإلســالم واملــسلمني 

  ليو" عزازيل ىف مكة
 الــــنص اإلجنليــــزى مــــع ســــت دراســــات عــــن النــــسوية -ألمينــــة ودود " القــــرآن واملــــرأة"

  اإلسالمية
   صوىف من زماننا-عبد احلليم حممود 

  لى عامله الفكرى إطاللة ع-ثروت عكاشة . د



 
١٩٧

  ثروت عكاشة بني العلم والفن
النــضال مــن أجــل : " قــراءة ىف كتابــه-التــداعيات والــدالالت : جيفــرى النــج. إســالم د

  "االستسالم
  دراسات ىف اللغة واألدب والدين

   عرض وتقومي-لروجر ألن "  مدخل إىل األدب العرىب"
  "احلضارة العربية: "على هامش كتاب جوزيف هل

   نظرة مغايرة-ابن رشد 
اية العصر األموى   ريخ األدب العرىب من العصر اجلاهلى إىل 

  من ينابيع الثقافة اإلسالمية ىف العصرين اإلسالمى واألموى
هر" مقدمة ىف فقه اللغة العربية: "كتاب لويس عوض   حتت ا

   دراسة ىف األدب املقارن-" روبنسون كروسو"
  فنية نفسية اجتماعية أخالقية دراسة -أبو نواس احلسن بن هانئ 

ور " لو كان البحر مدادا"  -) نـدوىحـوار مـع الـشيخ أكـرم(للصحفية األمريكية كـارال 
  إبراهيم عوض. عرض وحتليل د

  اإلسالم والتنافس احلضارى
   العصر العباسى-ريخ األدب العرىب 

  مباحث ىف التشريع اإلسالمى
  دراستان ىف األدب املقارن

ت أخذت أك ت عربية –ثر من حقها روا   )رؤية جديدة( مثاىن روا
اية العامل"    عرض ومناقشة وتفنيد–لبول كازانوفا " دمحم و

   دراسة أسلوبية أدبية-سورة الرعد 
  )دفاعا عن الكتاب الكرمي(ىف حتليل النص القرآىن 

ت طه حسني     نصوص وحتليالت-من األدب املقارن ىف كتا
  )شعراوى ىف تفسريهمع ال(خواطر على اخلواطر 

َْمع روايىت  تى القمر"ألمحد شوقى و" عذراء اهلند"َ   )نقد قصصى(للسعيد جنم " رمبا 
  " حماولة لفهم عصرى-القرآن : "جولة ىف كتاب مصطفى حممود



 
١٩٨

ت ابن حزم وابن رشـد وابـن مـضاء حـول النحـو والنحـاة مـع حماولـة تيـسري  قراءة ىف كتا
  بعض املسائل النحوية

  نظرية القراءة ىف نسختها العربية اإلسالميةالقرآن و
  )قراءة تكاملية( حلمى القاعود روائيا -ىف النقد التطبيقى

  )يميةيدراسة حتليلية تق (دكتور حسن حنفى لل"التفسري املوضوعى للقرآن الكرمي"مع 
   مقتل ابن أىب احلقيق

   مقتل كعب بن األشرف
   مقتل األسود العنسى

  نشورة ىف املواقع املشباكية املختلفةعالوة على الدراسات امل
  
  

  الفهرست
  ٥ الدراسة ِىَدَبني ي

  ٩حسن حنفى بني كتب التفسري . تفسري د
  ٧٤حسن حنفى ىف هذا الكتاب . أسلوب د
  ١٤١حسن حنفى ىف تفسريه للقرآن . قضا ملسها د

  ٢٠١نبذة عن املؤلف 
  
  
  
  
  
 


