
مقال خليل عبد  

الكريم عن كتابى 

 عنه
منطقه   سخف  بينت   مما  شىء  أى  على  يرد  أن  يحاول  لم  الكريم  عبد  أن  القصة  فى                                                                                الشاهد 

وتدليسه فيه )أو باألحرى: منطق الذين كتبوا له الكالم وتدليسهم(، وهو كثير كثرة فادحة، بل اكتفى  

القا  بأنى... وأنى... مما سيطالعه  بين                                                       بالثناء على  والقول  كامال  المقال  أن أضع  اآلن. وقد تعمدت  رئ 

له   انتقاداتى  على  لرد   وإال  الحجة،  من  شيئا  يملكون  ال  الكريم  عبد  أمثال  أن  يعرف  كى  القارئ                                                                                            يدى 

اسمه تحمل  التى  الكتب  فى  جاء  لما  العنيفة   .وتفنيداتى 

 

يد أن يقوله مما لم يحن                                                                      بل بالعكس أ ق ر  بأننى قد نجحت فى فهم مرامى كالمه ووضعت يدى على ما ير 

                                                                                              الوقت بعد للتصريح به، وهو إقرار غريب ألن أمثال عبد الكريم دائما ما يد عون أنهم أفهم لإلسالم ممن  

يغارون على الدين وأحرص على الدعوة إليه وانتشاره. كما أود أن ألفت القارئ إلى التدليس الذى لجأ 

كتاب  بعنوان  تالعبه  فى  والمتمثل  أيضا  هنا  )هكذا  إليه  وتطوراته.."  اإلسالمى  "اليسار  سماه:  إذ  ى، 

والصحابة"   والرسول  المفضوحة على هللا  وتطاوالته  اإلسالمى  بدال من "اليسار  والنقطة(،  بالحرف 

على   يشجعونه  من  ومرامى  مراميه  ويفضح  يفضحه  الذى  الحقيقى  العنوان  عن  القارئ  يضلل  كى 

 .هالكه

 

ك "فى  وعنوانه:  المقال،  نص  هو  وتطوراتهوهذا  اإلسالمى  اليسار  عوض:  إبراهيم   :"..تاب 

جامعى  " وأستاذ  كأكاديمى  به  يليق  والسمو   الروعة  بالغ  حضاري ا  سلوك ا  عوض  إبراهيم  د.  أ.                                                                                          سلك 

                                                                                        بخالف من عداه من "اإلسالمويين". أصدر، مشكور ا، كتاب ا يقرب من ثالثمائة صفحة قد م فيه عرض ا  

ريعة ال للحكم"، "الجذور التاريخية للشريعة اإلسالمية"، "قبيلة قريش                               نقدي ا لمؤلفاتى: "لتطبيق الش

بين  العالقة  لليسار اإلسالمى"، "مجتمع يثرب:  الفكرية  المركزية"، "األسس  الدولة  إلى  القبيلة  من 

الرجل والمرأة فى العهدين المحمدى والخليفى"، "شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة". ويتضاعف  

له   و"العرب  امتنانى  المدنية"  والدولة  الدينية  والدولة  "اإلسالم  باقيها:  يتناول  بآخر  تفضل  لو 

األمين  الصادق  حياة  فى  التكوين  و"فترة  أخباره"  وفى  الوفود  عام  فى  و"بصائر   ."والمرأة" 

 

أذكر منها  أمور  يتمثل فى عدة  الفاضل والذى فهمت ه بعد قراءة كتابه  األستاذ  الرقى  فى منحى                                                                                             ووجه 

الحصر:    على ال  المثال   1سبيل 



 

أنه لم يجنح إلى التكفير كبعضهم، ولم يعمد إلى الرمى بالردة، ولم يسارع إلى االتهام بالخروج عن  - 

االتجاهات.   هذه  يدين  العكس  على  بل  القتل،  على  يحر ش  ولم  الدم،  باستحالل  ي ف ت   ولم    -2                                                                                      الملة، 

صية بين العبد والرب، وأن هللا جل شأنه هو وحده  وبالتالى فهو يؤكد أن اإليمان عالقة شديدة الخصو

الجمهورية )كما فعل أحدهم، ومن أعجب األمور أن    -3الذى يحاسب عليه.   لم يستنفر فخامة رئيس 

 .                                                                                     البعض حتى هذه اللحظة يعد ه مفكرا مستنيرا( وال غيره من المسؤولين وال حر ض أحدا منهم ضدى

 

أن السلوك األمثل هو الرد والتفنيد والتعقيب، ومبدؤه: "كتاب   ال يقر اللجوء إلى القضاء، إذ يرى4- 

مقابل كتاب"، وهو ما حدث إبان الحضارة اإلسالمية الزاهرة. وهو ذاته حقق ذلك فى هذا الكتاب الذى 

                                                                                                    نقد فيه طائفة من كتبى، وأنتظر منه اآلخر لتغطية  )أو بمعنى أدق: لن ق د ( باقيها، وله المنة. كما أصدر  

النووية" وغيرهتعقيب القنبلة  النبوية عنوانه: "إبطال  السيرة  د. محمود على مراد عن   .ا على كتاب 

 

إذا قرأ ولم يسمع كلمة من هنا وجملة من هناك ثم  5-  البعض )هذا  لم يقرأ قراءة سطحية كما يفعل 

تحت ضغط    يدبج مقالة(، بل تعمق فى المطالعة، ومن ثم فطن إلى ما هو مخبوء بين السطور وما جاء،

ما  فف ق ه   فيه  ألغزت   وما  به،  للتصريح  قادمة،  لعقود  وربما  بعد،  يحن  لم  الوقت  ألن  تلميحا                                                                                               الظروف، 

إليه.   والمستحدثات   -6             رميت   المتالحقة  المستج د ات  أن  يدرك  الفراسة جعله  م ف ر س خ ا من  قدر ا                                                                                   امتلك 

سلوب التفخيمى التبجيلى عند الكتابة عن  المتوالية والتغييرات المتعاقبة قضت باستحالة استمرارية األ

المواضيع، من  غيره  عن  أو  خالد...إلخ  محمد  وخالد  وهيكل  العقاد  فعل  مثلما   الصحابة 

 

                                                                                             وأنه من الحتم الالزم ظهور األسلوب الموضوعى النقدى المتوازن مثل الذى ألزم نا أنفسنا به، وأن من  

      د ل     -7الساعة إلى الوراء عبث وتضييع وقت.  عقارب ادة                                             الخطإ المنهجى الفادح ق م ع  هذا المنزع ألن إع

الناقد أو نقد ه المكتوب على صبره وتأن  يه، فهو لم يتسرع أو يهرول بل نق ب وح ف ر ونق ر، وبذا                                                                                                       كتاب ه 

التوثيق شديدة  علينا(  هللا  فضل  من  )وهذا  مؤلفاتنا  أن  على  الثبوت  دليل   .                                                                     قد م 

 

عنها حتى من    بل إن هناك من وصفها بالمبالغة فى هذا المضمار. ولعل هذا يفسر إحجام كل من كتب

الهيئات العلمية عن التصدى لنقدها نقدا موضوعيا كما فعل الدكتور إبراهيم عوض. أكتفى بهذه النقاط 

المقال يطول  ال   .حتى 

                                                                                         أما تعد  يه على شخصى الضعيف فى كل صفحة تقريبا فلم يؤذنى ألننى أتأس ى بالحبيب المصطفى عليه 

شتى لسيرته العطرة أنه ما غضب لنفسه قط. إنما آلمنى                                         وآله أزكى السالم، فقد خرجت  من طول معاي

                                                                                            أنه جر ح بسببى أخى وصديقى د. سيد محمود القمنى، ونال من الزميلتين الفاضلتين األستاذتين فريدة  

إليالمهم طريقا  أغدو  أال  آمل  وكنت   النقاش،   .                                              وأمينة 

 

األولى أعل  ق عليهما:  كيما  أ س ت م يحه عذرا  مما   سألت هللا  -                                                   مسألتان  يريح صدره  أن  له  وتعالى  تبارك 

حاك فيه بأن يوفق أحد الدارسين فى حياته ال من بعده ويثبت له أن مؤلفاتى ليست من عملى، ولكنها 

)ص المستشرقين  من  طائفة  تصنيف  فى  260من  ي س وط  الخاطر  هذا  يظل   أن  كثيرا  يؤذينى  ألنه   ،)                                                  

الهريسة س اط   للزمخشرى:  البالغة"  "أساس  )فى  خ ل ط ه                                                صدره  األ ق ط:  وساط   ،                       ). 

 

أفزعنى عندما شكك فى مصريتى ونسبنى إلى الجزيرة إياها البالغة القداسة الشديدة البركة،    -األخرى

البليغة   الن ع م" كما يقول أصحابك الميامين فى أمثالهم                                                                                                  فأنا ال يسرنى يا دكتور أن يكون عندى "ح م ر 

                                                 تعرف لماذا؟ ألن مصر وحدها دون غيرها هى التى عل مت                                          ولغتهم الفصيحة وأن ت ن ز ع عنى مصريتى! أ 

شكرا  عوض،  إبراهيم  د.  أ.  ختاما  والحضارة.  الضمير  أمرين:  بأسرها   ."الدنيا 

http://www.masress.com/city/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8


 

                                                                                               وإذا كان لى أن أ ع ق  ب على هذا الكالم فهو أننى كنت قد اتهمته بالتسرع وااللتواء فى قراءة النصوص  

العجز عن استخالص  والجهل بنصوص أخرى على قدر كبير من األه  لها، فضال عن  التجاهل  أو  مية 

الذى نقل   القمنى،  بالنصوص هو وسيد  االستشهاد  تدليسه فى  إلى جانب  يقرأ،  الصحيحة مما  النتائج 

                                                                                     عن د. جواد على من كتابه "المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم" نص ا طويال  فأسقط بضعة عشر  

كانها نقاطا كى يعرف القارئ أن هاهنا كالما محذوفا )بغض  سطرا منه عامدا متعمدا دون أن يترك م

عقب على  رأسا  ويقلبه  المعنى  يفسد  ألنه  البتة  حذفه  يصح  ال  المحذوف  هذا  أن  عن  اآلن   .(النظر 

 

                                                                                                   ثم زاد على ذلك فل ح م  الكالمين بطريقة خبيثة ال يتنبه معها القارئ إلى عملية التالعب الدنيئة التى تمت  

بالقرآن فى نظم األشعار                بل ي ل! والنص   أبى الصلت، وهل استعان  أمية بن  بالكالم عن  المذكور خاص 

المنسوبة إليه والتى تشبه آى الذكر الحكيم؟ أم هل النبى هو الذى استعان بشعر الرجل؟ أم ترى األمر  

مشترك؟  مصدر  من  االثنين  استقاء  عن  يخرج  ال   كله 

 

ذات أمية  أشعار  أن  إلى  على  جواد  انتهى  اإلسالم،    وقد  بعد  منحولة عليه  الواضحة  القرآنية  الصبغة 

ومن ثم فال تشابه بين شعره وبين كتاب هللا على اإلطالق مما ال يعود معه مجال للحديث عن أثر شعره  

فى  على  جواد  ي ظ ه ر  إذ  عقب،  على  رأسا  القضية  يقلب  القمنى  سيد  تدليس  لكن  المجيد.  القرآن                                                                                          فى 

حدة عصرنا من أن الرسول قد استعان بشعر أمية، وهو عكس ما انتهى  صورة المشايع لما يردده مال

كتابه فى  الرجل   .إليه 

 

ويمكن القارئ الرجوع إلى دراسة مطولة لى فى هذا الموضوع منشورة فى بعض المواقع المشباكية  

صارم القائم على                                                                                      عنوانها: "القرآن وأ م ي ة بن أبى الصلت: أيهما أخذ من اآلخر؟"، بي ن ت  فيها بالدليل ال

وقائع التاريخ وتحليل النصوص واستشفاف الجو النفسى واالجتماعى فى ذلك العصر أن من المستحيل  

                                                                                             القول باقتباس القرآن من شعر أمية، وإال لكان قد فضح النبى  عليه السالم هو ومن يشايعه على موقفه  

اإلسالم ولم نسمع من أى منهم وال                                                            من مشركين ويهود، وبخاصة قوم ه بنو ثقيف الذين دخلوا جميعا  

حتى من أقرب المقربين إليه كأخته أو أبنائه أن هناك تشابها )مجرد تشابه!( بين شعره وبين القرآن  

الكريم، وأنه إذا كان ال بد أن نقول بالتشابه بين شعره وبين كتاب هللا فال بد أن يكون هو المقتبس من  

 .القرآن ال العكس


