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    الشكـر والتقديــــر    �

  . من آالئه إيل أشكر اهللا تعاىل على توفيقه وإمداده، وإحسانه وإكرامه، فهو صاحب كل نعمة وفضٍل علي، ومسدي  •
 .  منارة للعلم والعلماء  الشكر لألزهر الشريف جامعاً وجامعة، وأخص بالشكر كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة، حفظها اهللا مث •
حممد حممد حممد عيسى، األستاذ بقسم األديان / كما أتقدم بالشكر والعرفان لفضيلة األستاذ الدكتور •  .  الذي مشلين برعايته وتوجيهه، وعلمه وكرمه، فتعلمت منه األدب والعلم والدقة يف البحث  األكادميية العاملية لتدريب الدعاة، واملشرف على هذه الرسالة، واملذاهب بكلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة، ورئيس
 .آمني .. وختم يل وله وللمسلمني خبامتة السعادة يف القول والعمل، وبارك له يف نفـسه وأهلـه ومالـه، ومتعـه بالـصحة والعافيـة، وشـفاه مـن كـل داء، وإياه اإلخالص فأفادين وقومين، وصرب علي كثرياً حىت خرج البحـث ـذه الـصورة، فجـزاه اهللا عـين أفـضل اجلـزاء، ورزقـين  •
عبــد املــنعم خمتــار عبــد الــرمحن، عــضو هيئــة التــدريس بقــسم األديــان / والــشكر موصــول لفــضيلة الــدكتور •  .  ، وزادين بذلك تشريًفا فوق تشريفلقاهرة، والذي تطوع بقراءة البحث دون تكليف، فقوى ما فيه من الـضعيف واملذاهب بكلية الدعوة اإلسالمية با
 . يعينه على أمر دينه ودنياه   أن جيزيه عن هذا اهود خري ما جيزي به عاملاً عن تالمذتـه، وأن يهبـه مـن الـصحة مـا �فأسأل اهللا  •
بالـــشكر واالمتنـــان لألســـتاذين الكـــرميني والعـــاملني اجلليلـــني، فـــضيلة وال يفـــوتين يف هـــذا املقـــام أن أتوجـــه  •  .  العلمية، فجزامها اهللا عين وعن طالب العلم خري اجلزاء الثقافة اإلسالمية بكلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة، لتفضلهما بقبول مناقشة البحث على الرغم من كثرة أعبائهما ملـساعد بقـسم حممد رمضان أبوبكر، األستاذ ا/ واألمني العام مع البحوث اإلسالمية ، وفضيلة األستاذ الدكتورنظري حممد النظري عياد أستاذ العقيدة والفلـسفة بكليـة الدراسـات اإلسـالمية بنـات بكفـر الـشيخ / األستاذ الدكتور
 .جيمعين به يف جنات اخللوداإلسـالم ، ومـا قدمـه يل مـن العـون واملـساعدة،  فلـوال مؤلفاتــه وجهـده ملـا كـان هلـذا البحـث وجـود، فأســأل اهللا أن عــن إبــراهيم عــوض علــى مابذلــه مــن جهــد وفــري يف الــدفاع / والــشكر موصــول لفــضيلة األســتاذ الــدكتور •
 .كما أقدم شكراً خاصاً لكل أساتذيت وزمالئي بكلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة  •
 .   ليني رمحهما اهللا وأتقدم خبالص الشكر والدعوات لوالدي الكرميني الغا •
كمـا أتقــدم بالــشكر اجلزيــل لزوجــي الكرميــة الفاضــلة وفـاًء حبقهــا وعرفانــاً بفــضلها، فجزاهــا اهللا عــين خــري  •  .  اجلزاء 
أمحد، وأخيت أم عبد الرمحن، علـى مـا / حممد، وأخي الدكتور/ والشكر والدعاء موصوالن ألخي الشيخ •  . اهلداية والتوفيق قدموه من بٍر وعوٍن، فأسأل اهللا يل وهلم 
ويف اخلتــام أتقــدم بالــشكر لكــل مــن ســاندين ووقــف جبــانيب، ودعــا يل خبــٍري، وأســال اهللا أن جيــزل املثوبــة  •



وصلى اهللا وسـلم وبـارك علـى معلـم النـاس اخلـري، وهـادي البـشرية إىل .. والعطاء ألساتذيت وزمالئي ومجيع إخواين    الباحــــث                                                                                                                                                                                                                              . األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني الصراط املستقيم، سيدنا حممٍد النيب األمي 
�  �  �                                  



  املقدمـــــة  
يَـرث َهــَذا اْلِعْلــَم ِمـْن ُكــل َخلَــٍف ": �تبــاع هـذا الــدين، مـصداقًا لقــول النـىب األمــني األعـداء مـن غبــار وغـشاوة علــى أعـني أفكلمــا مــرت عليهــا الفــنت واحملــن، قـــيض اهللا هلــا دعــاة خملــصني، وأئمــة مهــديني، ومفكـــرين عــاقلني يزيلــون مــا وضــعه هـــؤالء  تكفــل حبفـظ هـذا الــدين وبقـاء هـذه األمــة،  �ولعـل هـؤالء املستـشرقني ومــن تـبعهم قـد جهلــوا أو جتـاهلوا أن اهللا   .دفع عنه الشبهاتغري املباشر كمن انكب على قراءة كتبهم دون أن يكون له علم يوقد تأثر بعٌض من أبناء املسلمني بأفكار املستشرقني، بسبب احتكاكهم املباشر باتمع الغرىب كمن عـاش فيـه، أو   .رة االستشراق، من حيث كونه يعمل على إفساد الدين والعقيدة، بل ورمبا اخلروج من اإلسالم بالكلية وتأتى خطو   .)١(بذلك منهم مصدر قوم وكرامتهم ــ وإما تشويه حقائقه بني املسلمني أنفسهم، واحليلولة بينهم وبني فهمه فهًما صحيًحا وتطبيقه تطبيًقا عمليا؛ لينزعوا   . وإما وضع احلواجز أمامه حىت ال يصل إىل بالدهم وينتشر فيها كما انتشر من قبل ىف بالد األندلس وغريها ــ  .ــ إما القضاء عليه بالكلية إن أمكن   :مل يتهاون الغرب ىف حماربة اإلسالم بكل وسيلة متاحة، وذلك لتحقيق أحد األهداف التالية أحسنوا فهم اإلسالم والعمل به، أصبحوا قوة ال تقهر، وتأهلوا لقيادة العامل كما كانوا ىف عهد اخلالفة الراشدة وماتبعها؛ لذا املـسلمني إذا فقد أدرك الغرب منذ زمن بعيد عظمة اإلسـالم، وقدرتـه علـى التوسـع واالنتـشار، كمـا أدرك الغـرب أن   وبعد،،،  .واليقني اهللا املستقيم، وأصلى وأسلم على النىب األمني،  أرشد الناس إىل أحسن اخلالقني، وأخذ بأيديهم من الضالل املبني إىل النور إليـه الرسـل ليأخـذوا بيـده إىل طريـق أحسن تقومي ومّن عليه باخلري العميم، ووهبه العقل ليميزه بـه عـن خلقـه أمجعـني، وأرسـل احلمــد هللا الــذي خلــق فــسوى وقــدر فهــدى، وأشــهد أال إلــه إال اهللا الواحــد األحــد الفــرد الــصمد، خلــق اإلنــسان يف   � ُفوَن َعْنُه تَْأِويَل اْلَجاِهِليَن، َوانِْتَحاَل اْلُمْبِطِليَن، َوَتْحرِيَف اْلَغالِينَ  كفوا : الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل احلديث فيقول(، باب )الشهادات( قي يف السنن الكربى، كتابأخرجه اإلمام البيه) 2(  .م ١٩٩٢ه ــ ١٤١٣ــ ) ١(مكتبة وهبه ــ ط/٣/عبد العظيم املطعين /ــ د) عرض ونقد(افرتاءات املستشرقني على اإلسالم ) 1(                                                 هيئة مؤلفات وكتب، متيز بعضها بالسري على النهج، والبعض اآلخر باالبتكار ىف الـرد علـى شـبهات املستـشرقني حـول هـذا الفكر العرىب واإلسـالمى، فقـد أحتفتنـا هـذه الشخـصية بالعديـد مـن الـدرر والكنـوز علـى البارز، ووجودها الواضح، ىف ساحة مــن أجــل هــذا فقــد عقــد الباحــث النيــة ىف هــذه املرحلــة البحثيــة علــى دراســة شخــصية إســالمية موســوعية، هلــا أثرهــا   حماولني تتبع طرقها ومجع ما يكتبه املستشرقون وغريهم، والتحقق منه، والرد عليه رًدا شافًيا  حيـث اهـتم ـا عـدد مـن علمـاء املـسلمني، وقد احتلت قضية الطعن يف اإلسـالم مكانـة خاصـة بـني قـضايا العـصر،   .)٢("ُعُدوُلُه، يـَنـْ السنن الكربى ــ أمحد بن احلسني بن علي /  ٢٠٧٠٠/١٠/٢٠٩: ، برقم)عن حديثه، ألنه يغلط أو حيدث مبا مل يسمع، أو أنه ال يبصر الفتيا صححه الشيخ األلباىن يف تعليقه على مشكاة املصابيح . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ مكة، -بيهقي مكتبة دار البازبن موسى ا اخلراساين، أبو بكر ال     .م١٩٨٥الثالثة، : الطبعة  وت بري -  املكتب اإلسالمي -)هـ٧٤١: املتوىف( حممد بن عبد اهللا اخلطيب العمري، أبو عبد اهللا، ويل الدين، التربيزي -مشكاة املصابيح. ١/٨٢)/ولكن بلفظ حيمل هذا العلم)(٢٤٨(برقم



مـــن كليـــة الـــدعوة اإلســـالمية ) املاجـــستري(لـــذي أتقـــدم بـــه لنيـــل درجـــة التخـــصص وقـــد جـــاء موضـــوع هـــذا البحـــث، ا  .إبراهيم حممود عوض / د.الدين، أال وهى شخصية أ قـاالت والكتـب، بـسبب تواصـله املباشـر بـبعض مثـريي يتح لغريه من االطالع على الثقافات املتعددة، وترمجة العديـد مـن املالرغم من كثرة نتاجه العلمي، ومتتعه بثقافة واسـعة الفتـة لألنظـار، فهـو مـتقن للغتـني اإلجنليزيـة والفرنـسية، ممـا أتـاح لـه مـا مل  جمــال االستــشراق ال يعلمــون كثــرياً عــن جهــود الــدكتور إبــراهيم عــوض الفكريــة علــى  ـ إن عــدًدا مــن البــاحثني يف٣  . أساتذته وشيوخهالشخــصيات أمــٌر يتناســب مــع مــا يكنــه األزهــر الــشريف مــن اهتمــام، وتقــدير لكــل مــن خيــدم اإلســالم، وإن مل يكــن مــن الثانويـــة العامـــة ، مث التحـــق بكليـــة اآلداب جبامعـــة القـــاهرة، مث أمت دراســـته يف جامعـــة أكـــسفورد بـــاجنلرتا، ودراســـة مثـــل هـــذه اإلعدادى بطنطا، ولعل هذا كان لـه الـدور يف التأصـيل العلمـي لفـضيلته منـذ مراحلـه التعليميـة األوىل، وانتقـل بعـده ليـدرس كما أنه ليس من أساتذة األزهر الـشريف، وإمنـا كانـت آخـر عالقاتـه التعليميـة بـاألزهر انتهائـه مـن املعهـد األمحـدي   . وغريمها من أعداء اإلسالم والعلمانيني من خرية املدافعني عن اإلسالم من خالل مؤلفاته، ومواقع التواصل اليت رد فيها على شبهات املستشرقني علًما من أعالم الفكر اإلسالمي يف العصر احلديث، حيث إنه -حفظه اهللا- ـ يُعد الدكتور إبراهيم عوض ٢  .  خصائصه، وأهدافه، ومراميه اليت يرمي إليها هــذا الــدين، وإبــراز آراءهــم دراســة مقارنــة تكــشف وجــه الــصواب أو اخلطــأ فيهــا، واجلهــود الــيت بــذهلا العلمــاء يف الــدفاع عــنإا تتناول العصر الذي عاشوا فيه، والبيئة اليت نشأوا فيهـا، وتظهـر مسـاِم وأهـداَفهم ومنـاهجهم الـيت سـلكوها، كمـا تـدرس علومـه املختلفـة، دراسـًة حتليليـة مـن األمهيـة مبكـان، إذ ـ  تُعد دراسة الشخصيات اليت أسـهمت يف خدمـة الـدين، و ١  :أهميـة الموضوع : أوالً   دراسة تحليلية  )جهود الدكتور إبراهيم محمودعوض في الدفاع عن اإلسالم(  :بالقاهرة ـ قسم األديان واملذاهب ـ حتت عنوان احملافظـــة علـــى الـــرتاث وتقدميـــه :  ـــــ اإلســـهام يف حتقيـــق مبـــدأ مـــن مبـــادئ الرتبيـــة العامـــة يف هـــذه األيـــام وهـــو٥  .لكل هذه العلوم، فهو إن مل يتفوق على أفذاذها فال يقل عنهم شأنًاته، وتنوع كتاباته ومؤلفاته بني االستشراق، ومقارنة األديان، والنقد األديب، وإجادته جيذب القارئ إىل متابعة كتاباته ومقاالـ إملام الدكتور إبراهيم عوض الواسع باللغة العربية عامة، والنقـد خاصـة، ممـا سـاعده علـى العـرض والنقـد بأسـلوب ٤  .وحضوره العديد من املؤمترات" أكسفورد"الشبهات من خالل دراسته يف جامعة  ـــ االرتبــاط الوثيــق بــني موضــوع الدراســة ودراســاتى الــسابقة، حيــث إنــىن تلقيــ١  :أسباب اختيار الموضوع : ثانًيا   .فيما يتعلق جبهوده يف الدفاع عن اإلسالم  -حفظــه اهللا-عــن الدكتـــور إبــراهيم عــوض-فيمــا أعلــم-)ماجــستري أو دكتــوراة (ـــ عـــدم وجــود دراســة علميــة ٦  .  غري حتريف أو تبديللألجيال من  ـ  االرتباط الوثيق بني موضوع الدراسة وعملى احلاىل ، حيث إنىن أعمل إماًما وخطيًبا بوزارة األوقاف، وىف ٢  .األزهرية، مث خترجت بكلية الدعوة اإلسالمية ، وبعدها درست  األديان  واملذاهب ىف مرحلة الدراسات العليا ت مراحــل تعليمــى ىف املعاهــد ـ



مللحة ىف وصولنا ألعلى املراتب العلميـة، فقـد ختلـى والـدي عـن معظـم متـع  ــ  رغبة والدي ـــ رمحهما اهللا ــ ا٥   .ـ رغبىت امللحة ىف نشر اإلسالم ىف الدول الىت ال تدين به كديانة رمسية ٤  .ـ حىب للقراءة ىف جمال االستشراق ، ورغبىت الشديدة ىف املسامهة بعمل يفيد اإلسالم واملسلمني ٣  . للعديد من األسئلة الىت هلا صلة وثيقة مبوضوع الدراسة جمتمع منفتح فكريًا، وأتعرض ميـساء علـى / جهود علماء املسلمني ىف توظيف احلوار للدفاع عن بىن اإلسالم وشريعته إبراهيم عوض منوذًجا ــ دــ   .جوانب أخرىالدكتور إبراهيم عوض فيما يتعلق مبوضوع البحث، وإن وجدت بعض الدراسات األخرى الىت تتناول شخصية الدكتور من  عـن -ماجـستري أو دكتـوراه- أنـه ال توجـد أي دراسـٍة علميـٍة -فيما وقفـت عليـه-بعد البحث واالستقصاء تبني يل   :الدراسات السابقـة: ثالثًا  .التفوقمعيًدا، ومنهم من هضم حقه ىف التعيني، فأردت أن أحاكيهم ىف هذا ــ التفوق العلمى جلميع إخوتى، فمنهم من يعمـل ىف اجلامعـة مدرًسـا مـساعًدا  ، ومـنهم  مـن رفـض التعيـني ٦  . الدنيا ليصل بنا إىل هذا اهلدف  حبــث ماجــستري حتــت الدراســة ـــــ مت /ـــــ رقيــة جنيــب )عــرض ودراســة وحتليــل(ـــــــ اجلهــود النقديــة للــدكتور إبــراهيم عــوض   .٢٠١٨بطنطا ــ  ىف حياته وفكره مبناسـبة بلوغـه الـسبعني ـــ حممـود القـاعود ـــ دار النابغـة ـــ إبراهيم عوض األستاذ والفيلسوف تأمالت  .م٢٠١٣ ــــ جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود �عمــر مكــى صقرــــ حبــث مقــدم إىل مــؤمتر احلــوار وأثــره ىف الــدفاع عــن النــىب / رويــدة ، د إلســـــالمية والعربيـــــة بنـــــات إســـــكندرية بتـــــاريخ ــــــــ تـــــسجيله بقـــــسم األدب النقـــــد ـــــــ شـــــعبة اللغـــــة العربيـــــة ــــــــ كليـــــة الدراســـــات ا حبــث / حممـود عــادل )/ دراسـة وصــفية حتليليــة(ــــ التفــسري وعلــوم القـرآن يف كتابــات األســتاذ الـدكتور إبــراهيم عــوض   .ومل تتم مناقشته حىت اآلن. م١/٣/٢٠١٤   :منهـج البحـث: رابًعا  ؟)ما له وما عليه(هل أصاب الدكتور إبراهيم عوض يف اجلهود السابقة أم ال   شريعة اإلسالمية؟ما اجلهود اليت قدمها الدكتور إبراهيم عوض يف الدفاع عن ال  ما اجلهود اليت قدمها الدكتور إبراهيم عوض يف الدفاع عن العقيدة اإلسالمية؟   وأصحابه رضوان اهللا عليهم؟�ما اجلهود اليت قدمها الدكتور إبراهيم عوض يف الدفاع عن النيب   راهيم عوض يف الدفاع عن القرآن الكرمي؟ ما اجلهود اليت قدمها الدكتور إب  :ويتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة متثل تساؤالت البحث، وهي كالتايل  ما اجلهود اليت قدمها الدكتور إبراهيم عوض يف الدفاع عن اإلسالم؟: تتمثل مشكلة البحث يف السؤال التايل  :مشكلة البحث وتساؤالته: ثالثًا  . ٢٠١٨ – ١٠ -١٥ بتــــاريخ – مشــــس  جامعــــة عــــني–ماجــــستري حتــــت الدراســــة  مت تــــسجيله بقــــسم اللغــــة العربيــــة بكليــــة اآلداب 



حفظـه -إبـراهيم عـوض/ علـى كتابـات الـدكتور- الرد على شبهات املستـشرقني يف- ـ اعتمدت بشكل أساسي ١  :خطوات الدراسة   .  )٣() املنهج التكاملى ( ـ اتبعُت يف حبثي هذا   :اعتمد البحث يف مراحل صياغته على اخلطوات املنهجية التالية عه  على سرد قضايا البحث يف إطار منطقٍي متسلسل، ومتوازن حىت ال يشعر القارئ م-قدر طاقيت- ـ عِملت ٢  .    مستعيًنا ببعض الكتب ذات الصلة مبوضوع البحث رغبًة يف املزيد من اإليضاح، وإمتاماً للفائدة-اهللا مي  ـ عزوت اآليات القرآنية إىل سورها مع ذكر أرقام اآليات، كما عزوت ما أوردت من فقرات العهـدين القـد٤  .  ـ التزمت احليدة واملوضوعية يف عرض احلقائق وتناوهلا دون حتامل، أو تعصب٣  .باالنتقال املفاجئ، مع صياغة العرض يف أسلوٍب واضح يعىن بإبراز الفكرة يف سهولٍة ويسر عبـــد اهلـــادي / أصــول البحـــث ــــ د/هــو اســـتخدام أكثــر مـــن مــنهج يف البحـــث حبيــث تتكامـــل مــا بينهـــا يف وضــع وتطبيـــق مــستلزمات البحـــث) 3(                                                   جهود الدكتور إبراهيم عوض في الدفاع عن القرآن الكريم     :الفصل األول  :فصول الرسالة كالتايلمث تتابعت   ).شخصيته، وأهم مؤلفاته، وبعض الرسائل العلمية اليت أشرف عليهاوطلبـه للعلـم، وآثـاره العلميــة، ونبـذة خمتـصرة عـن أثــر احليـاة الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيــة والدينيـة والعلميـة ىف تكــوين مولده، ونشأته، : مفردات العنوان، والتعريف بالدكتور إبراهيم عوض من حيثشرح ( فيشتمل على :وأما التمهيد  . أسباب اختيار املوضوع، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث:  فجاء فيها:أما المقدمة  يشتمل هذا البحث على مقدمة ومتهيد وأربعة فصوٍل وخامتة   :خطة البحث: رابًعا  : قسمُت الفصول إىل مباحث، واملباحث إىل مطالب على النحو التاىل ـ  قسمت الرسالة إىل فصول، و ٨  . ــ ذيلت البحث بفهرٍس للمراجع مرتباً ترتيباً هجائياً، وآخر للموضوعات مرتباً حسب تسلسل البحث٧  .  ألهم األعالم والبلدان واملصطلحات اليت ورد ذكرها يف الرسالة-)٤(ــ ترمجت ـ قدر املستطاع٦  .  ، مع ذكر املرجع، حىت يسُهَل الرجوع إليهذكرت حكم العلماء عليهأو أحـدمها اكتفيــت بعــزوه إىل مــصدره مــشرياً إىل الكتــاب والبــاب ورقــم احلــديث واجلــزء والــصفحة، وإن كــان يف غريمهــا،  ـ خرجت األحاديث النبوية الشريفة الواردة بالرسالة خترجياً علمياً خمتصراً، فـإن كـان احلـديث يف الـصحيحني، ٥  . واجلديد إىل مواضعها ر هلـم علـى ترمجـة، وهـؤالء ســعيت جاهـداً إىل ترمجـة مـن تيــسر يل مـن الـصعوبات الـيت واجهتـين يف البحــث كثـرة أمسـاء املعاصـرين الـذين مل أعثــ) 4(  .دار الكتاب اإلسالمي ــ إيران /٦٣/الفضلي    .ترمجته، وهذا من باب ما ال يدرك كله ال يرتك كله



والـرد " وتلـك نعمـة متنهـا علـى أن عبـدت بـين إسـرائيل" شبهة عدم وضوح املعىن يف قولـه تعـاىل :المطلب الخامس  . شبهة خطأ القرآن الكرمي يف تغيري الضمري للشخص الواحد يف نفس اجلملة والرد عليها: ابع المطلب الر   . والرد عليها " كن فيكون"شاة خطأ القرآن يف استخدام صيغة املضارع يف قوله تعاىل : المطلب الثالث   .والرد عليها" سالم على إلياسني"يف قوله تعاىل " إلياسني"شبهة خطأ القرآن يف مجع كلمة : المطلب الثاني  .والرد عليها" واملقيمني الصالة"يف قوله تعاىل " نياملقيم"شبهة خطأ القرآن يف نصب كلمة : المطلب األول  :ستة مطالبوفيه    جهود الدكتور إبراهيم عوض يف رد الشبهات املتعلقة باللغة العربية :المبحث األول  :ويشتمل على ثالثة مباحث ذلك تقـدير العزيـز .... نكم لتكفرون قل أئ" شبهة اختالط الغموض بالركاكة يف قوله تعاىل : المطلب السادس   .عليها   . وشتمه له والرد عليها� ملعاوية �شبهة عداوة النيب : المطلب الثالث  .ة رضي اهللا عنها  والرد عليها  على أموال خدجي�شبهة سيطرة النيب : المطلب الثاني  .  والرد عليها�شبهة صناعة ورقة وخدجية رضي اهللا عنها للنيب : المطلب األول  .� جهود الدكتور إبراهيم عوض يف رد الشبهات املتعلقة بشخص الرسول :المبحث األول  :وفيه أربعة مباحث    وأصحابه رضي اهللا عنهم�لدفاع عن النبي جهود الدكتور إبراهيم عوض في ا  الفصل الثاني     .والرد عليها" بينهما برزخ ال يبغيان" شبهة عدم إعجاز القرآن يف قوله تعاىل : المطلب الثالث  .والرد عليها" تغرب يف عني محئة" شبهة خطأ القرآن يف قوله تعاىل : المطلب الثاني  .أيديهن والرد عليها نفسه أمام النسوة وتقطيع  عن�شبهة خطأ القرآن يف نقل اعرتاف امرأة العزيز مبراودة يوسف : المطلب األول  :وفيه ثالثة مطالب   جهود الدكتور إبراهيم عوض يف رد الشبهات املتعلقة مبضمون اآليات القرآنية :المبحث الثالث  .والرد عليه" بضربات شديدة كاحلجارة" حجارة من طني"خطأ ترمجة قوله تعاىل: لثانيالمطلب ا  .والرد عليه" أصحاب رائعني متوافقني" كواعب أترابًا بـ " خطأ ترمجة قوله تعاىل: المطلب األول  : وفيه مطلبان  . جهود الدكتور إبراهيم عوض يف رد األخطاء املتعلقة برتمجة القرآن الكرمي :المبحث الثانى  .   والرد عليها" العليم



ــاني   . التطورات االجتماعية للبشرية والرد عليهخطأ تأويل قصة آدم وإبليس بأا رمزية وتعرب عن: المطلب الثاني  .بقوى الطبيعة والرد عليه" وجعلوا بينه وبني اجلنة نسًبا"خطأ تأويل اجلنة يف قوله تعاىل: المطلب األول   .جهود الدكتور إبراهيم عوض يف رد األخطاء املتعلقة بالغيبيات: المبحث الثالث    .  النار والرد عليه يف�خطأ التشكيك يف إلقاء إبراهيم : المطلب الثاني  . والرد عليه�خطأ التشكيك يف معجزات عيسى : المطلب األول  . جهود الدكتور إبراهيم عوض يف رد األخطاء املتعلقة مبعجزات األنبياء عليهم السالم: المبحث الثاني  .  إال يف املدينة والرد عليها�دعوة إىل اإلميان بنبوة حممد شبهة عدم ظهور ال: املطلب الثاين  .شبهة إميان املسلمني بكل ما يف الكتاب املقدس الذي بني أيدي أهل الكتاب اآلن والرد عليها: املطلب األول  . جهود الدكتور إبراهيم عوض يف رد الشبهات املتعلقة باإلميان بالكتب والنبوة: المبحث األول  :وفيه ثالثة مباحث  العقيدة اإلسالميةجهود الدكتور إبراهيم عوض في الدفاع عن   الفصل الثالث        .شبهة وصف جمتمع املدينة بالزنا واهلوس اجلنسي والرد عليها: المطلب الثاني  .شبهة عجز الصحابة عن فهم كثري من ألفاظ القرآن الكرمي والرد عليها: المطلب األول  :وفيه مطلبان   � رد الشبهات املتعلقة بأصحاب الرسول  جهود الدكتور إبراهيم عوض يف:المبحث الرابع  .شبهة إنكار وقوع بيعة العقبة الثانية والرد عليها: المطلب الثالث  .  إىل الطائف والرد عليها�شبهة إنكار رحلة النيب : المطلب الثاني  .والرد عليها شبهة إنكار هجرة املسلمني إىل احلبشة وقصة جعفر بن أيب طالب والنجاشي: ألولالمطلب ا  : وفيه ثالثة مطالب   � جهود الدكتور إبراهيم عوض رد الشبهات املتعلقة بسرية الرسول :المبحث الثالث  .والرد عليها) قصة الغرانيق(  باجلاهلية وسجوده لألصنام �شبهة تأثر النيب : المطلب الثالث  .  للقرآن والرد عليها�شبهة تأليف النيب : المطلب الثاني  .لرد عليها  باليهودية والنصرانية وا�شبهة تأثر النيب : المطلب األول  .رسالته �جهــود الــدكتور إبــراهيم عــوض يف رد الــشبهات املتعلقــة باملــصدر الــذي اســتقى منــه الرســول  :المبحــث الث



شـبهة االدعــاء بـأن فريــضة الـصيام جــزء مـن خطــة حممـد لتهيئــة املـسلمني يف املدينــة للحـرب والــرد : المطلـب الثــاني  .شبهة االدعاء بأن صالة الكسوف واخلسوف من موروثات اجلاهلية والرد عليها: المطلب األول  .عوض يف رد الشبهات املتعلقة بالعبادات جهود الدكتور إبراهيم :المبحث الثالث  .شبهة رفض اإلسالم للفن القصصي ألنه يقوم على الكذب والرد عليها: المطلب الثاني  .شبهة حترمي شهادة الزور ضد املسلم فقط والرد عليها: المطلب األول  . جهود الدكتور إبراهيم عوض يف رد الشبهات املتعلقة بالفقه اإلسالمي:لمبحث الثانيا  .شبهة قبول شهادة الرجل يف اللعان وعدم قبول شهادة املرأة والرد عليها: المطلب الثالث  .شبهة عدم السماح للمرأة بالعمل خارج البيت والرد عليها : المطلب الثاني  .شبهة احتكار الرجال لباب االجتهاد والرد عليها : المطلب األول  .اهيم عوض يف رد الشبهات املتعلقة باملرأةجهود الدكتور إبر : المبحث األول  :وفيه أربعة مباحث  جهود الدكتور إبراهيم عوض في الدفاع عن الشريعة اإلسالمية  الفصل الرابع  .بأا تسعة عشر قوة والرد عليه" عليها تسعة عشر"خطأ تأويل التسعة عشر يف قوله تعاىل : المطلب الثالث   .وصل اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم     ر واملراجع، وفهرس الرسالةمث تأيت اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات مث تليها قائمة املصاد   الدكتور إبراهيم عوض ما عليه:المطلب الثاني    الدكتور إبراهيم عوض ما له:المطلب األول   الدكتور إبراهيم عوض ما له وما عليه: المبحث الرابع  . بأن اإلنفاق على احلج إهدار لألموال العامة والرد عليهاشبهة االدعاء: المطلب الثالث  .عليها
� � �                       



            



    .التعريف بالدكتور إبراهيم عوض: ثانًيا    .  التعريف بمفردات البحث: أوًال     :وفيه      التمهيد            



اُل َأْصُلُه اْلَمَشقُة، ُمث ُحيَْمُل َعَلْيِه َما يـَُقارِبُهُ ) دٌ ُجهْ (  ):جهــود(التعريف بكلمة  . ١  التعريف بمفردات البحث: أوًال  اقَـةُ . اْجلِيُم َواْهلَاُء َوالديـَُقاُل َجَهْدُت نـَْفِسي َوَأْجَهْدُت َواجلُْْهـُد الط . 
[ الشيء القليل الذي يعيش به املِقل علـى جهـد العـيش، ويف القـرآن الكـرمي : واجلهد  . تفراغ ما يف الوسع والطاقة من قول أو فعلٍ حماربة األعداء، وهو املبالغة واس: واجلهـاد  . الطاقة والوسع) بالضم(واُجلْهُد   .املشقة واملبالغة والغاية) بالفتح(اَجلْهُد : وقيل  . هو كل نشاط يبذله الكائن الواعي جسميًا، أو عقليًا، ويهدف عادًة إىل غاية: واجلهد يف علم النفس  .ية ما يف الوسع لتحصيل احلكم الشرعيبذل غا: واالجتهاد  . بذل ما يف وسعه: واجتهد  ).٣٨: النحل( چ          ھ  	  ھ  �  �  ہ�  �  ۀ  � چ َوَجَهَد يف األمر َجْهَداً أي جهد وطلب حىت وصل إىل الغاية، ويف القرآن الكـرمي  . اْجَهْد َجْهَدكَ : ع ُجهد، واَجلْهُد واُجلْهُد كما جاء يف لسان العرب الطاقة، تقولاجلهود مج )٥ (]٧٩: التوبة[} َوالِذيَن َال جيَُِدوَن ِإال ُجْهَدُهمْ {: قَاَل اللُه تـََعاَىل  
 
 
 
: التوبـة (] اُل َواْلَفاُء َواْلَعْنيُ َأْصٌل َواِحٌد َمْشُهوٌر، يَُدل َعَلى تـَْنِحَيِة الشْيءِ ) َدَفعَ (  :ى معجم مقاييس اللغة فقد ورد ف .تأتي كلمة الدفاع في اللغة بمعنى إزالة الشيء بقوة  ):الدفاع(التعريف بكلمة  . ٢  . من جهد يف الرد على بعض الشبهات اليت أثارها أعداء اإلسالم حول اإلسالم ومصادره وقضاياهملراد من كلمة جهود يف هذا البحث بيان ما بذلـه الـدكتور إبـراهيم عـوض مـن طاقـة، ومـا اسـتفرغه وعليه فإن املعىن ا  . يدور معناها حول بذل الطاقة والوسع لتحقيق غايٍة ما) جهد(ومن خالل ما سبق يتبني أن مادة   ). ٦)(٧٩ ْيَء أَْدفـَُعُه َدفْـًعا. الدَعَلى املََثِل َكَمَنَع يَْدَفُع َدفْـَعاً بالَفْتِح وَمْدَفعاً كَمْطِلبٍ َدفـََعُه وَدَفَع ِإلَْيِه َشْيئاً "  : كما ورد في تاج العروس أنها تأتى بمعنى المنع  )٧(يـَُقاُل َدفـَْعُت الش رٍة، ومنـه : وَدَفَع َعْنُه اَألَذى والشأَزَاَلُه ِبُقو املعجـم الوسـيط، جممـع اللغـة : ـ، وينظـر)١(، طبعة دار صادر، بريوت، ط ١٣٤ ـ ١٣٣/ ٣، )جهد(، ابن منظور، مادة لسان العرب: ينظر) 6(  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩/ دار الفكر/ ١/٤٨٦) /هـ٣٩٥: املتوىف(معجم مقاييس اللغة ــــ أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني )5(                                                   .اْدَفِع الشر وَلْو ِإْصبعاً َحَكاُه ِسيبَـَوْيه: ، وِمْن َكالِمِهْم ) ٤٠: احلج(چ   ڤ  ڤ  ڤ  �چ : قـَْوُلُه تـََعاَىل    .٢٨٨/ ١" /َدَفعَ "معجم مقاييس اللغة ــــ بن فارس ــ مادة )7(  .ت-، دار الدعوة، د١٤٢/ ١، )جهد(العربية، مادة 



ْفُع يـَُقالُ : َدافـََعةُ واملُ  وَء ِدفَاعـاً وِمْنـُه قـَْولُـه َتعـاَىل : الدني َداَفَع َعْنُه ودَفَع ، وَدَفَع اهللاُ َعْنَك املَْكُروه َدْفعاً وَداَفَع اهللاُ َعْنَك الـسی  چ يف ِقرَاَءة َغْريِ اْبِن َكِثٍري والَبْصرِي�   �  
  
  
َأْن : َالَمةُ ويكون ِفيِه َمـا يَـِشذ، َوالـشاذ عنـه قِليـٌل، فَالـس ؛ السني َوالالم َوامليم معظم بابه من الِصحِة َوالَعاِفَيِة ) َسِلمَ  (  :ورد فى معجم مقاييس اللغة  .مبعىن السالمة من األمراض والعيوب كما تأتى مبعىن االنقياد" اإلسالم"تأيت كلمة   ):اإلسالم(التعريف بكلمة  . ٣  . بني الناس وتأثرهم به من جانب آخربعض الشبهات الىت أثارها أعداؤنا حول اإلسالم، وذلك إظهارًا للحق مـن جانـب، ودحـًضا للباطـل ومنًعـا لـه مـن االنتـشار يف هذا البحث بيان الدور الذي قام به الدكتور إبـراهيم عـوض يف الـرد علـى " دفاع"وعليه فإن املعىن املراد من كلمة   . وع فيهيدور معناها حول إزالة السوء ومنعه، أو منع الشخص عن الوق" دفع "من خالل ما سبق يتبين أن مادة  .)١١(" وغريه نفس املعىنونقل ابن منظور  . )١٠)(٩(، وكسر الدال لنافع وأيب جعفر ويعقوب، وللباقني دفع مع فتح الدال»دفاع«يف املوضعني )٢٥١: البقرة(چ   �  ڭ    �  ۓچ  قوله تعاىل، وقرئ دفع من )٨()٣٨: احلج( چ  لــسالمته ممــا يلحــق املخلــوقني مــن العيــب ؛ اهللا جــل ثنــاؤه هــو الــسالم : قــال أهــل العلــم. يَــسلم اِإلنــسان ِمــَن الَعاهــة َواألذى . ل ثـَنَـاُؤُه، َوَدارُُه اْجلَنـةُ ، فَالسَالُم اللـُه َجـ] ٢٥: يونس[} َواللُه يَْدُعو ِإَىل َداِر السَالمِ {: قَاَل اللُه َجل َجَالُلهُ . والنقص والفناء ْسَالُم، َوُهَو اِالْنِقَياُد  بَاِء َواِالْمِتَناعِ ؛ َوِمَن اْلَباِب أَْيًضا اْإلِ 
چ  وبــه ُفــسر قولــه تعــاىل) املـُـساملِ : بالَكــْسر(الــسْلم : " وتــأيت مبعــىن املــساملة والــدخول يف الــسلم كمــا ورد يف تــاج العــروس  . )١٢(الدخول يف اإلسالم واالنقياد ألمر اهللا  .ِألَنُه َيْسَلُم ِمَن اْإلِ  
  
، فاملراد به االستسالم وإلقاء املقادة إىل إرادة املسلمني وجيوز أن يكون من التسليم ومن )٩٤: النساء( چ  �  �  ڭ   �  ۓ  ے   ے  �چ واملــراد بالــسالم هنــا االستــسالم واالنقيــاد ومنــه قــراءة مــن قــرأ ) الــسالم واإلســالم(والــسلم مثــل   .، أي مساملًا على قراءة من قرأ بالكسر وتقول أنا ِسْلم ملن ساملين)٢٩: الزمر(چ    ، أي يف االســالم وهــو قــول أىب عمــرو، ومنــه قــول امــرئ )٢٠٨: البقــرة(چ   �    ڭ  �   ۓ چ : "األخــرية قولــه تعــاىل دار الكتب / ٢٨١)/هـ٨٣٣: املتوىف(ن أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف ينظر شرح طيبة النشر يف القراءات ـــ مشس الدي) 8(                                                   :)١٣(القيس بن عابس ـــ حمّمــد بــن حمّمــد بــن عبــد الــرزّاق احلــسيين، أبــو الفــيض، امللّقــب مبرتــضى ال) 10(  . ١٩٨/ املرجع السابق ) 9(  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الثانية، : الطبعة   بريوت-العلمية  زبيــدي، حتقيــق جمموعــة مــن تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس ـ دار الكتـب -)هــ٦٣٠: املتـوىف( ابـن األثـري -أسد الغابـة يف معرفـة الـصحابة./ ثبت على اإلسالم ومل يرتد، وكان امرؤ القيس بن عابس شاعرًابـن عمـرو بـن معاويـة بـن احلـارث األكـرب، وفـد إىل النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وكـان فـيمن امرؤ القيس بن عابس بن املنذر بـن امـرئ القـيس )13(  ٣/٩٠"/ َسِلَم "معجم مقاييس اللغة ــ ابن فارس ــ مادة ) 12(  .، مرجع سابق٨/٨٧، "دفع "لسان العرب، مادة ) 11(  .ــ الناشر دار اهلداية) دفع(، فصل الدال مع العني املهملتني مادة ٢٠/٥٥٣احملققني، 



للعــاملني منــذ أن خلــق آدم وإىل أن يــرث اهللا األرض ومــن عليهــا والــذي جــاء بــه كــل واإلســالم هــو الــدين الــذى ارتــضاه اهللا   .)١٤(ال مستبدال بالسلم فلست مبدًال باهللا ربًا             و  اَمة الغابة مركز بسيون من أعمال حمافظة الغربية مبصر يف عام   يف قرية ُكت-حفظه اهللا-ولد الدكتور إبراهيم عوض "   : مولده ونشأته . ١  التعريف بالدكتور إبراهيم عوض: ثانًيا    . يرث اهللا األرض ومن عليها والذي جاء به كل األنبياء والرسل ، مع بيان املفهوم الصحيح له، والدعوة  إىل الدخول فيهتــضاه اهللا للعــاملني منــذ أن خلــق آدم وإىل أن يف هــذا البحــث  هــو الــدين الــذى ار " اإلســالم"وعليــه فــإن املعــىن املــراد مــن كلمــة   . أا تأيت مبعىن مساملة اآلخرين، وتأيت مبعىن الدين الذي ارتضاه اهللا للعاملنيتدور حول الدخول يف دين اإلسالم وطاعة اهللا واالنقياد ألوامره، كما " اإلسالم"من خالل ما سبق يتبين أن كلمة   )١٥("وهو وضع إهلي يرشد إىل احلق ىف االعتقادات وإىل اخلري ىف السلوك واملعامالت "   )١٩:آل عمران ]( چ چ چ چ    � � [األنبياء والرسل م، وكان ترتيبه ١٩٦٣عهد األمحدي األزهري بطنطا، ومنه حصل على اإلعدادية عام عمره، التحق يف الثانية عشرة تقريًبا باملالـدكتور إبـراهيم عـن ركـب العلمـاء يف وهـب نفـسه للعلـم ، فبعـد أن تعلـم يف كتّـاب القريـة، وأمت حفـظ القـرآن يف الثامنـة مـن سنة العلماء سلًفا وخلًفا أن يبذلوا جهدهم ىف طلب العلم، وإن شّق عليهم الطريق، وطـال ـم الـزمن، ومل يتخلـف    : دراسته وحياته العلمية  . ٢  .سبحانه وتعاىل أراد أن يفرغه لطلب العلمنــشأ يتــيم األبــوين، إذ ماتــت أمـــه يف حنــو الــسادسة مــن عمـــره، مث حلــق ــا أبــوه بعـــد ذلــك بثالثــة أعــوام، وكـــأن اهللا   .م يف أسرة تشتغل بالتجارة١٩٤٨ م، وكــان ترتيبــه األول علــى حمافظــة ١٩٦٦مث انتقــل إىل املدرســة األمحديــة الثانويــة العامــة وحــصل علــى الثانويــة عــام   .الثالث مكررًا على طالب اجلمهورية م، وكـان ترتيبـه األول علـى الدفعـة إذ كـان الوحيـد الـذي ١٩٧٠قسم اللغة العربية وآداا بكلية اآلداب الـيت ختـرج منهـا عـام وبعدها حتول إىل العاصمة فالتحق بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة فلـم جيـد نفـسه فيهـا، فرتكهـا إىل   .غة العربيةالغربية واألول على طالب اجلمهورية يف مادة الل املؤتلـف واملختلـف ./  قومه يف عهد الصديق رضي اهللا عنـه، رافـًضا مـا فعلـوههذا البيت عندما ارتد . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ -)١(ط-العلمية                                                                                                                                                   . مع مرتبة الشرفحصل على تقدير جيد جًدا  م يعثـر الباحـث لـه علـى ديـوان ، ورد البيـت يف معـاجم اللغـة، تـاج العـروس، ٣٧٢، ٣٢/٣٧١" ـم َسلِـ" تاج العـروس ـ فـصل الـسني ـــ مـادة ) 14(  . م١٩٩١ - هـ ١٤١١، )١(ط -دار اجليـل، بـريوت-/٩)/هــ٣٧٠: املتـوىف( أبو القاسم احلسن بن بشر اآلمدي -يف أمساء الشعراء وكناهم وألقام وأنسام وبعض شعرهم   دار القلم ــ الكويت ــ دون / ٣٣/حممد عبداهللا دراز / الدين حبوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان ــ د) 15(  ).سلم(مادة / ١٢/٢٩٥/،لسان العرب .مرجع سابق



م، وبعـــدها ســـافر يف بعثـــة إىل ١٩٧٤مث حـــصل أثنـــاء عملـــه علـــى درجـــة املاجـــستري يف األدب العـــريب احلـــديث عـــام   .الوظيفة ضمن املتقدمني، فكانت من نصيبهوحني أعلنت كلية اآلداب جبامعة عني مشـس عـن حاجتهـا إىل معيـد يف قـسم اللغـة العربيـة وآداـا تقـدم لـشغل هـذه  م، بعد أن حصل على درجة الدكتوراه ١٩٨٢م ملواصلة دراساته العليا يف جامعة أوكسفورد، مث عاد عام ١٩٧٦نيا عام بريطا ، )١٦(االســـتفادة مـــن املنـــاهج كلهـــا حـــسب طبيعـــة الدراســـة الـــيت يقـــوم ـــا، فمـــثًال يـــستخدم العديـــد مـــن املنـــاهج كـــالتحليليواحـــد، بـــل يعمـــل علـــى األدب العـــريب، والنقـــد األديب، والفكـــر اإلســـالمي، فهـــو ال يلتـــزم يف دراســـاته النقديـــة مبـــنهج نقـــدي إن املطــالع لقائمــة مؤلفــات الــدكتور إبــراهيم عــوض يــرى بوضــوح اتــساع الرقعــة الــيت يتناوهلــا بالبحــث والدراســة مــن   : منهجه العلمي . ٣  .ات اإلسالمية، ويشرف على طالب املاجستري والدكتوراهاألدب العريب والنقد األديب والدراس يعمــل أســتاًذا متفرًغــا بقــسم اللغــة العربيــة بكليــة اآلداب جامعــة عــني مشــس ويقــوم بتــدريس -حفظــه اهللا–وال يــزال   .يف النقد األديب مـن أجـل الوصـول إىل حلـول " النقـد" و تقوميـاً " االسـتنباط"أو تركيبـاً " التفـسري"ت العلمية املختلفة تفكيكـاً يقوم على دراسة املشكال(وهو )16(                                                 لـذا كـان مـن األمهيـة مبكـان أن يـشري الباحـث إىل أحـوال الـبالد يف العـصر الـذي عـاش فيـه الـدكتور إبـراهيم عـوض ـ   . )٢١("بيعة واجلبلةطبيعته ومزاجه، فالذي ألفه يف األحوال حىت صار خلقاً وملكة وعادة تنزل منزلة الطممــا ال شــك فيــه أن اإلنــسان ابــن عوائــده ومألوفــه ال ابــن : "احمليطــة بــه ومــا يــدور فيهــا مــن أحــداث، كمــا يقــول ابــن خلــدونتور إبـراهيم عـوض كـان هلـا تـأثري كبـري يف حياتـه؛ ألن أي إنـسان يتـأثر بالبيئـة ال شك أن األوضاع اليت عاصرها الدك : أثر الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية فى تكوين شخصيته  . ٤  )٢٠ (."الذي ال خيلوا أحيانًا من الفكاهة واحلدة الالزعة يف الــرد علــى مــن يــرى أــم يــسيئون إىل اإلســالم باإلضــافة إىل األســلوب األديب )١٩(وتــارة يــستخدم املــنهج العقلــي  .آن دراسة بعض سور القر  يف )١٨(  يف العديد من الرتمجات القرآنية اليت قام ا مستشرقون فرنـسيون وإجنليـز، ويـستخدم املـنهج املقـارن)١٧(واالستداليل –اإلسـالمي مؤسـسة دار الكتـاب /٦٥/عبـد اهلـادي الفـضلي / د–أصول البحث ./هو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف املوازنة بني األشياء )18(  .م٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥ –) ٣(ط/١٠٢/عبـــداهللا علـــى مســـك /  د–البحـــث العلمـــي بـــني األصـــالة واملعاصـــرة / هـــو الـــذي ينتقـــل مـــن املبـــادئ الكليـــة إىل اجلزئيـــة  )17(  .م ١٩٩٧/ هـ١٤١٧، )١(الفرقان، الدار البيضاء، ط  ومــا بعــدها بتــصرف، منــشورات ٩٦فريــد األنــصاري، ص / هـــ، أجبــديات البحــث يف العلــوم الــشرعيــة، د.أ) علميــة وعمليــة هلــذه املــشكالت ، قيـل هـو .١٠٠/د عبـداهللا مسـك/البحث العلمـي بـني األصـالة واملعاصـرة /ومييز بني وجه الصواب واخلطأ فيها، من حيث هو إنسان ذو فكرهـي الـيت ميكـن أن يقـف عليهـا اإلنـسان بطبيعـة فكـره ، ويهتـدي مبداركـه البـشرية إىل موضـوعاا ، ووسـائلها، ومبادئهـا ، / البحوث العقلية )19(  .دون-إيران  أحــالين الــدكتور إبــراهيم /  https:ar.wikipedia.org. wiki. ٢٠١٤/ ٣/١٠تــاريخ الــدخول  ) ويكيبيــديا (املوســوعة احلــرة )  20(  .٥٣/عبد اهلادي الفضلي/ د–أصول البحث  / طريقة دراسة األفكار واملبادئ العقلية    م ـ٢٠٠٤ه ـ ١٤٢٥) ـ١(ط دار يعرب ـ دمشق ـ ط/ ـ٢٥١رمحن بن خلدون ، صـمقدمة ابن خلدون ـ عبد ال) 21(  عوض إىل املوسوعة احلرة 



ل حممـد وظـ" رئاسة اجلمهورية كأول رئيس هلـا، )٢٢(    بعد قيام ثورة يوليو وإسقاط امللكية توىل الرئيس حممد جنيب  .دوره، وهي اليت حترك اتمع علمًيا فتعمل على ازدهار التعليم أو ختلفهيت تساعد على نشر األخالق الفاضلة أو تقضي عليها، وهي اليت تفسح اال لنشر الدين أو تقلص بشكل واضح، وهي الفيه املفاسد واملضار، وهي اليت جتعل الفوارق الطبقية يستفحل شأا أو حتد من هـذا األمـر ممـا يـؤثر علـى احليـاة االجتماعيـة يف معرفة مدى احلالة الفكرية واالقتصادية اليت تسود البالد، فهي اليت توجه االقتصاد إىل ما هو مفيد ونافع، أو تدفع إىل ما  يفيـد إن الوقوف على معرفة احلالة السياسية ألي بلد يوضح مدى االستقرار واألمن واألمان يف هذا البلد، كمـا أنـه  :الحياة السياسية: أوًال     حفظه اهللا ـ ، فكثـرت )٢٤(، ويف هـذه الظـروف مـرت الـبالد بظـروف سـيئة وقاسـية) ٢٣(جنيب واجهة للحكم حىت توىل مجـال عبـد الناصـر م ، مث نقــل مــن قــصر الرئاســة ووضــع حتــت ١٩٥٣ شــهر يوليــو االحــرار وأدخلــوه ىف تنظيمــام ، وبعــد جنــاح الثــورة عــني رئيــًسا للجمهوريــة ىفوختـرج بالكليـة العـسكرية ، مث تـدرج باملناصـب حــىت وصـل إىل رتبـة عميـد ، اتـصل بـه الــضباط ) م١٩٠١ه ـ ١٣١٩(ولـد ىف اخلرطـوم عـام )22(                                                   .اليت وضعه فيها الرئيس عبدالناصر لعدة سنواتالرئيس حممد جنيب، الرغم من ذلك فقد شهدت فرتة حكمه حتسًنا نسبًيا على املستوى الدميقراطى، فقـد افتـتح رئاسـته بفـك اإلقامـة اجلربيـة عـن سيناء احلبيبة حتـت يـد االحـتالل اإلسـرائيلى، وكانـت التهيئـة حلـرب فاصـلة السـرتداد سـيناء مـن يـد العـدو اإلسـرائيلى، وعلـى سـي، فقـد كانـت أرض  رئاسة اجلمهوريـة، ومل تكـن الـبالد يف حالـة اسـتقرار سيا)٢٧(ومرت األحداث وتوىل السادات  .)٢٦(م١٩٦٧، وهزمية )٢٥(م١٩٥٦االضطهادات، واحملاكمات، إضافة إىل هزمية  ـــ وفيــات / تتمــة األعــالم ). / م١٩٨٤ه ـ ١٤٠٤(م ، تــوىف ١٩٧٠اإلقامــة اجلربيــة حــىت وفــاة عبدالناصــر  /  ه ١٤١٥ ـــــ ١٣٩٦(الزركلــى ـ ــــ ١٩٧٦ ــــ حممـــد خـــري رمـــضان )م١٩٩٥ ـ ــــ ) ٢( حـــزم  ـــــ طدار ابـــن/بتـــصرف ٢٣٠، ٢٢٩/ ٢/ يليـــه املـــستدرك األول والثـــاىن ــ هــــ ـــــ ١٤٢٢ـ مجـال عبـد الناصـر بـن حـسني بـن خليـل ثـائر عـسكر حكـم مـصر مثانيـة )  م١٩٧٠ - ١٩١٨=  ه ١٣٩٠ - ١٣٣٦(مجال عبد الناصر )23(  . م٢٠٠٢ ، وخـــرج مـــع زمالئـــه نـــاقمني علـــى مـــن بأيـــديهم الـــسلطان يف مـــصر، ).م١٩٤٨(وشـــارك يف حـــرب فلـــسطني ) م١٩٤٢(بكليـــة أركـــان احلـــرب  ـا، وختـرج ودرس) م١٩٣٨(ولد مبحافظة أسيوط ،وانتقـل إىل القـاهرة ، فعـاش مـع عـم لـه امسـه خليـل،وخترج بالكليـة احلربيـة عـام .عشر عاما فنـزل عـن العـرش لطفـل لـه امسـه أمحـد فـؤاد، مل يلبثـوا أن ) آ خـر ملـوك مـصر(بالثورة البيـضاء علـى فـاروق ) ١٩٥٢(عسكريني ومدنيني وقاموا  ) م١٩٥٦(تـوىل مجـال رئاسـة الـوزراء، وانتخـب رئيـًسا للجمهوريـة ) .حممـد جنيـب(ا اجلمهورية ومسوا لرئاسـتها أحـد كبـار الـضباط خلعوه وأعلنو  دار العلـم للماليـني ـــ . ط/٢/١٣٤/األعالم قاموس تراجم الشهر الرجال والنساء مـن العـرب واملـستعربني واملستـشرقني ــــ خـري الـدين الزركلـي / م، اشـرتك ١٩٣٨لكوم ـ حمافظة املنوفية ــ ختـرج بالكليـة احلربيـة عـام مبيت أبو ا) م١٩١٨ه ـ ١٣٣٧(حممد أنور السادات رئيس مصر ، ولد )27(  .٧٤٤ /٩/املرجع السابق : ينظر ) 26(  .وما بعدها٤٩١ /٩/ موسوعة التاريخ اإلسالمي : ينظر) 25(  .م١٩٨٩، )٤(مكتبة النهضة املصرية ، ط. ط/  وما بعدها٩/٣٦٣/أمحد شليب / موسوعة التاريخ اإلسالمي ـ د: ينظر) 24(  .م١٩٨٠ــ ) ٥(ط م مـــن إذاعـــة القـــاهرة ، عـــني نائًبـــا أول لـــرئيس ١٩٥٢يوليـــو ٢٣ىف احلركـــات الوطنيـــة خـــالل الـــسنوات الـــسابق للثـــورة  ، أذاع أول بيـــان للثـــورة    .٢/١٢٨/تتمة األعالم ــ للزركلى ــ  ١٩٧٠اجلمهورية  ، مث مت انتخابه رئيًسا للجمهورية ىف منتصف أكتوبر 



ر ينذر بوقـوع صـدام حمتمـل م، وكان الوضع السياسي يف مص٢٠٠٥املسلمني اليت ظهرت بقوة يف انتخابات جملس الشعب م احتدم الصراع السياسي، وظهرت العديـد مـن القـوى الـسياسية املعارضـة، أبرزهـا مجاعـة اإلخـوان ٢٠٠٠وبعد عام   .)٣٢("ري الشامل، ويبدو ذلك واضًحا يف قضية الدميقراطية اليت طال زمن التحول إليهابطريقها إىل إمجاع يقود يف اجتاه التغيالعامــة يف مــصر عليهــا أن حتــسم خياراــا الــيت طالــت مناقــشتها طــوال عقــد الثمانينيــات دون أن يبــدو بــصيص أمــل، فهــي مــن املــشكالت اجلــسيمة يف الــداخل واخلــارج، فلــم يعــد ممكًنــا تأجيلهــا أو تفاديهــا أو الــدوران حوهلــا، ومــن مث فــإن الــسياسة موعة فمصر سوف يكون عليها أن تواجه قضية العبور إىل القرن الواحد والعشرين وسط جم"املشكالت الداخلية واخلارجية، وىف التـــسعينيات زادت املطالبـــة مبزيـــد مـــن احلريـــة يف إبـــداء الـــرأي خاصـــة يف األمـــور الـــسياسية، وظهـــرت العديـــد مـــن   .  )٣١("االحتكار القائم يف عملية صنع القرار علـى جـوهر يتجاوز بكثري ما كان متاًحـا فيهـا مـن قبـل، كمـا يتجـاوز مـا هـو متـاح لـدى اجلـريان، بينمـا تركـز القـوى املعارضـةيكون من األوىل وصفها حبالة الال ديكتاتورية والـال دميقراطيـة، إذ يركـز احلكـم علـى مقـدار مـن احلريـة املتـاح يف مـصر والـذي ش جتربة دميقراطية صغرية العمـر والنطـاق، قـد مصر تعي"اغتيال الرئيس السادات، وإن حتسنت األمور فيما بعد، فقد كانت ، حبالـــة مـــن عــدم االســـتقرار الـــسياسي، وعــدم التطـــور الـــدميقراطي بـــسبب )٣٠(مث افتتحــت فـــرتة حكـــم الــرئيس مبـــارك  .)٢٩("واالستفتاءات كان دعامة العصر، ولو قارنا عهد السادات بعهد عبد الناصر لوجدناه أفضل بكثري بعـــض الـــصحف الـــيت كانـــت هلـــا طـــابع املعارضـــة بـــشكل مـــا، وظهـــور بعـــض األحـــزاب، ومل تكـــن دميقراطيـــة كاملـــة فتزويـــر االنتخابـــاتمث جــاء عهــد الــسادات وفيــه شــيء مــن الدميقراطيــة، وكــان مــن مظــاهر الدميقراطيــة، ظهــور " : )٢٨(يقــول الــدكتور أمحــد شــليب عــام ) جامعــة القــاهرة (م ، وتلقــى دراســاته باملعاهــد األزهريــة ، مث ختــرج بكليــة دار العلــوم ١٩١٥أمحــد شــلىب مبحافظــة الــشرقية عــام /ولــد د)28(                                                 وازداد الوضـع الــسياسي سـوًءا بــسبب الــتحكم شـبه املطلــق للحـزب احلــاكم يف الــشئون الـسياسية للــبالد، ومل يــستطع   .)٣٣("شكل املصاحلة اليت عرفتها شعوب أخرى  تتخـذ ريب فيها، قد تتخذ هذه اللحظـة شـكل املـصادمة الـيت عرفتهـا شـعوب أزاحـت بـالقوة عوائـق التطـور الـدميقراطي مـن طريقهـا وقـدوملــا كانــت الــصراعات الــسياسية جتــد حلوهلــا يف حلظــات ذروة حامســة عــرب مــسارها التــارخيي، فــإن مــصر تنتظــر حلظــة قادمــة ال "  . يف وقت قريب امعــة القـاهرة حــىت عــني رئــيس م ، ودرس جبامعـة لنــدن وكيمربيــدج ، وأجـاد اللغتــني اإلجنليزيــة واإلندونيــسية ، قـد تــدرج ىف الوظــائف جب١٩٤٥ موسوعة التـاريخ اإلسـالمى ، موسـوعة احلـضارة اإلسـالمية (قسم التاريخ اإلسالمى واحلضارة اإلسالمية ، له العديد من املؤلفات من أشهرها  / أمحـد شـلىب /ـــ د ) يهوديـة ال(غالف كتـاب مقارنـة األديـان /  م ٢٠٠٠توىف ـ رمحه اهللا ـ عام ) ، مقارنة األديان ، كيف تكتب حبثًأو رسالة  م ، وترقـى ىف املناصـب حـىت عـني قائـًدا ١٩٥٠م وبالكليـة اجلويـة عـام ١٩٤٩م ن وخترج بالكلية احلربية عام ١٩٢٨ولد ىف الرابع من مايو  )30(  . باختصار شديد٦١٥ـ ٦١٢ ـ ص ١٠امحد شليب ـ ج/ موسوعة التاريخ اإلسالمي ـ د) 29(   . ٢٠١٨ـ ٢ ـ ٥تاريخ الدخول ) املوسوعة احلرة (، ويكيبيديا ١٩٨٤ / ٧ط م ، وبعـد قيـام ثـورة ينـاير  ١٩٨١م ، مث انتخب رئيًسا للجمهورية عـام ١٩٧٥ونائًبا لرئيس اجلمهورية ىف أبريل عام ١٩٧٢للقوات اجلوية عام  بع اهليئـة العامـة لالسـتعالمات ـ  باختـصار شـديد ـــ مطـا١١ـــ ٩مبـارك ـ وزارة اإلعـالم ـ ص./ م  تنحـى عـن منـصب رئـيس اجلمهوريـة ٢٠١١   .٢٢/املرجع نفسه  ) 33(  .٥مصر وحتديات التسعينيات ، ص) 32(  .  م ١٩٩١ــ ) ١(بتصرف يسري ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، ط ١١أمحــد عبــداهللا ـ  ص/ مــصر وحتــديات التــسعينيات ، أعمــال املــؤمتر الــسنوي الثالــث للبحــوث الــسياسية ،  عــدد مــن املــؤلفني ، حبــث د) 31(  م ١٩٩١



ـ إقرار النظام الربوي الرأمسايل، وإبقاء البنوك املتنوعة يف شىت الـبالد اإلسـالمية علـى هـذا األسـاس، بـل والتوسـع يف ١  :وكان من أبرز معالم هذا النظام ما يأتيه، الرأمسايل، والذي وضع االستعمار أسس بنائكان عليه من قبل، فقد كان النظام االقتصادي يستوحى أفكاره، ويستقى أنظمته مـن نفـس النظـام الـسائد يف العـامل الغـريب احلكـم الـوطين الليـربايل مل يتغـري الوضـع االقتـصادي كثـريًا عمـا  " يطبـق سياسـته االقتـصادية، فلمـا تـوىل قيـادة الدولـة خلفه منولقد عانت مصر كغريها من الدول العربية واإلسالمية من جراء االحتالل، وملا خـرج منهـا االحـتالل اإلجنليـزي تـرك   .االقتصادية يف الدول اإلسالمية خاصة يف فرتة احتالهلا هلا وبعدها ل الغربيـــة الـــيت تتـــسم بــــالقوة االقتـــصادية، ممـــا أتـــاح لتلـــك الـــدول أن تقـــوم بـــدور الزعامــــة اســـتخراجها وتـــصنيعها علـــى الـــدو الدول املتأخرة يف احلياة االقتصادية مع امتالكه للعديد من املوارد االقتصادية لكنه ال يتصرف فيها حبرية مطلقة العتماده يف  والــدول علــى وجــه اإلمجــال إمــا أن تكــون متقدمــة اقتــصاديًا أو متخلفــة اقتــصاديًا، والعــامل اإلســالمي يف جمملــه مــن   .جية  الدول، فلن عندئذ من الدول اليت تساعدها إال التحكم يف مصاحلها واقتصادها والتدخل يف شئوا الداخلية واخلار واحتياجاــا، وذلــك إمنــا يكــون عنــد عــدم اعتمادهــا علــى غريهــا، أمــا إذا كــان اعتمادهــا يف تــدبري حاجاــا علــى غريهــا مــن ا املختلفــة حبريــة واســتقاللية تامــة وفــق مــصاحلها االقتــصاد هــو العمــود الفقــري للدولــة، إذ بــه تنطلــق الدولــة يف جماالــ  :الحياة االقتصادية: ثانًيا  .عن أي شخص ينتمي لفكر القائمني باغتيال الرئيس الساداتالسياسية تتحسن شيًئا ما يف حكم الرئيس السادات مت اغتياله، فعاىن املصريون بسبب محالت االعتقاالت الـيت ُشـنت حبثًـا  عـصر الــرئيس عبـد الناصــر والــذي مل تتـوفر فيــه الفرصــة للتعبـري عــن الــرأي خاصـة يف القــضايا الــسياسية، وملـا بــدأت األوضــاعوهكذا يبدو عدم استقرار احلياة السياسية يف مصر يف عصر الدكتور إبراهيم عوض، حيث سقطت امللكية، مث كان   .ألسباب تردى الوضع السياسي واالقتصادي يف البالد املــسئولون أن يفهمــوا التغيــري الفكــري الواضــح للعديــد مــن فئــات الــشعب، وعــدم اقتنــاعهم بــاملربرات الــيت يــذكرها املــسئولون   .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ـ عام ) ٥ط(مكتبة وهبة ـ . ط/  بتصرف ٦٠، ٥٩/يوسف القرضاوي / احللول املستوردة ـ د) 34(                                                 ولكــن اســتخدام النكــسة لوصــف مــا حــدث لالقتــصاد املــصري مل يكــن بعيــًدا عــن احلقيقــة، فقــد كــان حيمــل بالفعــل   ).م١٩٧٥ـ ١٩٦٥(ل العشر سنوات التالية االقتصاد املصري من االحندار مث الركود طواأداء اقتصاديًا باهًتا، ويكاد أن يكون من غري املتصور أن تقدر أية سياسة اقتصادية مهما كانت براعتها وحكمتهـا أن تنقـذ م فحتمـت ١٩٦٥تـضافرت علـى االقتـصاد املـصري منـذ "باإلضافة إىل جمموعة من العوامل الداخلية واخلارجيـة الـيت   .)٣٤("البطالة املتزايدةمــساحة الرقعـــة الزراعيــة مبـــا يــوازى التزايـــد املــستمر يف عـــدد الــسكان، وال أن حيـــسن االنتــاج احليـــواين، وال أن يواجــه مـــشكلة صــناعي قــوي، مكتــٍف بذاتــه، وبقيــت الزراعــة حمــور النــشاط االقتــصادي للمجتمــع، ومل يــستطع احلكــم الــوطين أن يزيــد مــن ول اتمـع إىل جمتمــع يـضاف إىل هـذا أن احلكــم الـوطين مل يـستطع أن يطــور االقتـصاد بالــصورة املأمولـة، حبيـث يتحــ  .هذه الفرص جعلت الفقري يزداد فقرًا والغىن يزداد غىنورائه املغامن واملكاسب، فاالسترياد والتصدير يف أيديهم، واملناقـصات الكبـرية ترسـو علـيهم، واملـشروعات املرحبـة مـن حظهـم، تكروا مـن ـ إتاحة الفرص املذهلة لألسر الكبـرية وأصـحاب النفـوذ واجلـاه، ممـن احتكـروا احلكـم والـسلطان، فـاح٢      .إنشائها



، مث انـدثرت اآلمـال فجـأة، ودخـل االقتـصاد املـصري بـدًال مـن )مبرحلـة االنطـالق(إمكانات الدخول فيما مسي وقتهـا حبـق بــ  مثلمـا كانــت يف بدايــة عهـده، فحجــم الــدين مل تعـد مــشكلة ملحــة، "إىل أن تـوىل مبــارك حكــم مـصر، وبعــد ربــع قـرن مــن توليــه   وازداد الوضع االقتصادي تعثرًا وكثرت الديون اخلارجية يف فرتة حكم الرئيس السادات، واستمر الوضع االقتصادي   .  )٣٥(" الركود الطويلذلك يف مرحلٍة من يف بدايــة عهــده، ومل ميثــل % ١٤١مــن النـاتج احمللــي اإلمجــايل باملقارنــة بــ  % ٢,٣١ يكــن ميثـل أكثــر مــن م مل٢٠٠٤اخلـارجي يف ســنة  عـام % ٢٨ مـن جممـوع قيمـة صـادرات مـصر مـن الـسلع واخلـدمات باملقارنـة بــ ١٠%م أكثـر مـن ٢٠٠٤عبء خدمة الديون يف سنة  ر، فلـم يكـن الرخـاء وال ويتضح من هـذا أن الـدكتور إبـراهيم عـوض عـاش فـرتة عـصيبة مـن احليـاة االقتـصادية يف مـص  .)٣٩("حاجياته، وأحيانًا ضرورياته، هذا إن وجد يف جيبه الثمنأقـــل مـــستوى اآلدميـــني، وتزيـــد أنظمـــة الـــبالد اإلســـالمية ضـــيًقا وضـــنًكا، تعيـــشه يف الطـــوابري، الـــيت يقـــضى فيهـــا نـــصف يومـــه حبثًـــا عـــن لم يف فإن اقتصاد العامل اإلسالمي بواقعه احلايل أليم، فالدخل القومي يف أكثر البالد اإلسـالمية يـضع الفـرد املـس"وبشكل عام   . )٣٨("الدول متوسطة الدخلمن الدول متوسطة الدخل املنخفض، وهي جمموعـة ال يتلوهـا مـن حيـث التخلـف سـوى جمموعـة الـدول األقـل منـًوا، ويعلوهـا  تقع وسط جمموعـة فطبًقا لتصنيف البنك الدويل فإن مصر"ولذلك وقعت مصر يف قائمة الدول املنخفضة الدخل،   .)٣٧("على اإلنتاج مع زيادة معدالت االستهالكواضطرار الدولة إىل دعم الـسلع الـضرورية وخباصـة الـسلع الغذائيـة بـسبب الفجـوة بـني النمـو الـسريع للـسكان وقـدرة الـشعب  النقدي وارتفاع األسعار عقب احلرب العاملية الثانية، ومثل ضعف التجارة اخلارجية بسبب نقص الصادرات، ومثل التضخمالالزمة للتنمية االقتصادية، من أمهها الديون اليت مل تعرفها مصر من عصر اخلديوي إمساعيل، بل كانت مصر دائنة لربيطانيا لقد ضعفت قدرة مصر الذاتيـة علـى اسـترياد العديـد مـن اآلالت  "لكن هذا ال يعين أن احلياة االقتصادية متيزت، بل  . )٣٦("م١٩٨١ ملواسم والوالئم واحلفالت وأماكن مث حبث نظام األسرة وحياة أفرادها، وما يتمتع به كل منهم من احلرية، مث وصف األعياد وايف بلد من البالد، ذكر طبقات اتمع يف هذا البلد من حيث اجلنس والدين وعالقة كل من هذه الطبقات بعضها ببعض، ويقصد باحلياة االجتماعية "يضم اجلميع، بل يتسع ليضم كل ما يف الكون، فاحلياة االجتماعية كاملنزل الكبري الذي   .وإىل املهندس ليبين له بيًتا يسكنه وإىل الفالح ليزرع له ما يقتاته، ولوال املعلم ملا وصلوا إىل ما وصلوا إليه وهكذا بىن جنسه، إذ ال يستطيع أن يـوفر لنفـسه مبفـرده أبـسط مـا حيتـاج إليـه، فـاملعلم حيتـاج إىل الطبيـب ليتـداوى عنـده إخوانه منلقـد خلـق اهللا اإلنـسان وجعـل مـن أهـم مـا حيتــاج إليـه التعـارف والتـآلف، فاإلنـسان ال يـستطيع أن يعـيش مبنـأى عــن   :الحياة االجتماعية: ثالثًا  .الرفاهية وال الغىن سبيًال ألي أحد، إمنا كان لفئة تؤمن بالرأمسالية منهًجا إلدارة احلياة يف البالد دار الـشرق ـ .  بتـصرف يـسري ـ ط٥٩، ٥٨/جالل أمني / قصة االقتصاد املصري يف عالقته بالعامل من عهد حممد على إىل عهد مبارك ـ د) 35(                                                    . م١٩٩٩ه ـ١٤٢٠، )٥ط( مكتبة وهبة . ط/ ٧٩/ على جريشة / حاضر العامل اإلسالمي ـ د) 39(  . ، مرجع سابق٣/مصر وحتديات التسعينات ) 38(  .ت-األجنلو املصرية ـ د. ،ط٤٢/ ، حليم جريس )دعوة إىل جتريد التعليم املصري من عثراته(إصالح التعليم ) 37(   .١٠٦/املرجع السابق) 36(  .م٢٠١٢ ـ ١ط



جيـد أـا قـد بلغـت "إن املتأمل فيما ُدون عن احلالة االجتماعية للمسلمني عامة يف القرن املاضي واملصريني خاصـة،   . الرسل تنظيم شئون احلياة ومعاجلة املشكالت اليت يقع فيها اإلنسانالــيت ال يقــوم إال ــا، ولــذلك أرســل اهللا الرســل وأنــزل الكتــب وجعــل مــن أهــم مهمــات وســالمه والتعــاون بــني أفــراده واملــودة وإذا مل حتكــم هــذه احليــاة بعــض القــوانني واألخــالق لتعــدى النــاس بعــضهم علــى حقــوق بعــض، وفقــد اتمــع أمنــه   . )٤٠("النزهة، ووصفه املنازل وما فيها من أثاث وطعام وشراب ولباس، وما إىل ذلك من مظاهر اتمع يف مـصر خـالل كان الفساد يف النظام االجتماعي واالقتصادي مستشريًا "أما عن انتشار الفوارق بني الطبقات فقد   . )٤١(."واألدعية أو يذهب إىل أحد األضرحة، متوسًال مبن فيها ليشفي مرضهئل الطـب املعروفـة، بـل يـذهب إىل الـدجالني ليـداووه بالتعاويـذ تركهم األسباب أن أحدهم إذا أصابه مرض ال يلجأ إىل وسـاعن التفكري، وأيديهم عن العمران، فانصرفوا عن تسخري نواميس الكون وأسباب العمران اتكاًال علـى القـضاء والقـدر، ومـن لتأخر واالحنطاط، حيث سادت اخلرافات واألوهام، وركن كثري منهم إىل الكسل وتـرك العمـل، فجمـدت عقـوهلم درجة من ا ـــة ....م ١٩٥٢يوليـــو ٢٣ مـــن ضـــمن األســـباب الـــيت قامـــت مـــن أجلهـــا ثـــورة  العهـــد امللكـــي وكـــان هـــذا الفـــساد أمر طبيعي وبديهي، لكن العدالة االجتماعيـة تقتـضي بتقليـل "إن وجود الفوارق بني اتمع أمر ال بأس به، بل هو   .  )٤٢("مة عدالة اجتماعيةإقا_ ٤  القضاء على االحتكار وسيطرة رأس املال على احلكم _ ٣  القضاء على االقطاع _ ٢ـ القضاء على االستعمار وأعوانه    ١  :جمتمع مدين جديد  وللوصول إىل حتقيق هذه اهلدف وضعت مبادئ أساسية سارت عليها إلقامة جمتمع جديد وهي م، مــن أجــل ذلــك اعتمــدت الثــورة إنــشاء ١٩٥٢وليــو توزيــع األراضــي الزراعيــة، وكــان اإلصــالح االجتمــاعي مــن ضــمن أولويــات ثــورة ياالجتماعية بني طبقات الـشعب، والـذي عمـل االحـتالل علـى إجيادهـا وتـشجيعها، وكـان مـن ضـمن األسـباب االجتماعيـة أيـًضا سـوء ، فقـــد فقـــدت العدال ، أمحــد قنعــان حممــد قنــديل ، رســالة )دراســة حتليليــة نقديــة(ده يف دراســة الفــرق واجلماعــات اليهوديــة الــدكتور عبــد الوهــاب املــسريي وجهــو ) 42(  . م١٩٨١املركز العريب للبحث والنشر ــ .  بتصرف ــ ط٢٦٧/ عبد املنعم رمضان / دراسات يف تاريخ مصر املعاصر ــ د) 41(  .م١٩٨٢_ ه ١٤٠٢_ النهضة املصرية . ط / ٣٩٥/ حسن إبراهيم حسن. ريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي، دتا) 40(                                                  كما ،) ٤٤( " املوظفني عامة، إذ يرون أال عدل وال مساواة يف معاملتهم، فيضعف شعورهم بالواجب، ويقل إنتاجهم يف العملروح اليــأس والــسخط والرتاخــي يف نفــوس "وهــذا الوضــع أنــتج اضــطرابًا بــني أصــحاب الطبقــة الفقــرية، حيــث ســرت   . )٤٣("، وهم أغلبية الشعب فقد ساءت حالتهم يف عهد االحتالل من الفالحني والعمال:الطبقة الفقيرة: الثالثة  . وهي دون مستوى الطبقة اخلاصة اجتماعًيا وثقافًيا:الطبقة المتوسطة: الثانية  .واالحنالل يف الوطنية واألخالق وهي طبقة األغنياء والكرباء وبعض املثقفني، وكانت موالية لالحتالل، وهي عنوان اخليانة :الطبقة الخاصة: األولى  :ولكن األمر كان على غري ذلك ــ ومازال ــ حيث انقسم اتمع إىل ثالث طبقات  .تلك الفوارق حىت تتحقق احلياة الكرمية جلميع املواطنني   .م ١٩٨٧ه ــ ١٤٠٧ــ ) ٣(دار املعارف ـ  ط/ ١٤٤/ م ــ عبد الرمحن الرافعي ١٩٥٢يوليو  ٢٣مقدمات ثورة ) 44(  .م ١٩٥٩اهليئة العامة لشئون للمطابع األمريية ــ / بتصرف ٢٥، ٥/٢٤/مصر ااهدة يف العصر احلديث ــ عبد الرمحن الرافعي) 43(  .٢٠١٤ماجستري ــ كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة ــ 



د تبني ذلك جبالء بعـد ايـار النظـام االشـرتاكي، وفـشل النظـام الرأمسـايل، ووقـوع ينعكس على استقراره يف شىت ااالت، وقالفاضلة فيه، فقلت اجلرمية وساهم ذلك يف استقرار اتمع وتنميته، أمـا إذا التفـت اتمـع عـن االهتمـام بالـدين، فـإن ذلـك  الدينية ألي جمتمع من اتمعات هلا أثر كبري عليه، فإذا ارتقى اتمع دينيًا أدى ذلك إىل انتشار األخالق إن احلالة  . اإلنسان بدون دين تراه يف ضيق وضنك مهما اكتسب من املال أو ارتفع يف املكانة االجتماعيةيبحــث عــن تلــك القــوة ليــستند عليهــا ويلجــأ إليهــا، فيــصل إىل املعبــود احلــق َمــن يــصل ويــضل عنــه َمــن يــضل، فــإذا مــا عــاش  أمر مفطور يف النفس البشرية؛ لذلك جتـد اإلنـسان دائًمـا مـا إن احلاجة إىل قوة مطلقة يهرع اإلنسان إليها يف شدته  : الحياة الدينية: رابًعا  .  كما أنه يقف دائًما مع الفئة الكادحة من الشعب ولقد تأثر الدكتور إبـراهيم عـوض بـذلك، فهـو دائًمـا مـا حيـث النـاس علـى العمـل، والـسعي لتـوفري متطلبـات احليـاة ،    .احلياة لذويهم تـوفري متطلبـات باتقان العمل عنـد كثـري مـن املـوظفني، وسـعيهم للبحـث عـن أعمـال أخـرى تزيـد دخلهـم؛ ليـستعينوا بـه علـىــ مما سـبق يتبـني عـدم وجـود عدالـة اجتماعيـة ىف مـصر ىف عـصر الـدكتور إبـراهيم عـوض، ممـا أدى إىل عـدم االهتمـام   .  أنه أدى إىل الضعف العام يف مستوى التعليم والفكر والثقافة رسـالة دكتــوراه ـ كليــة /  ٣/ احليـاة الدينيـة اإلســالمية يف مـصر خـالل الربــع األخـري مـن القــرن العـشرين ، حممـود نــور الـدين أمحـد عبــد العـال )45(                                                   .)٤٧("ذلك إنشاء اجلامعة األمريكية اليت تبنت كل املفاهيم التنصريية يف مصر وأخذت على عاتقها مهمة العمل التنصرييريية املنظمــة الــيت كانــت تعمــل عالنيــة دون خفــاء ومــن االحــتالل يف تغريــب األمــة ومــسح هويتهــا، فظهــرت احلمــالت التنــصالوســائل، وقـــد كــان ملـــصر النـــصيب األوفــر خـــالل هـــذا القــرن، فقـــد ظهـــرت االحنرافــات الفكريـــة تعمـــل جنبًــا إىل جنـــب مـــع مل يسلم العامل اإلسالمي من غزو فكرى وتغرييب منظم، استخدمت فيه شىت "ضح الصورة أكثر عندما يتبني أنه وتت  .)٤٦("طوائف شىت، بعضها غريب عن االسالم وبعضها عدو له، وبعضها يؤمن جبزء من تعاليمه ويكفر باجلزء اآلخرمصر من الطراز األخري، ففي نصف املدة اليت احتلت فيها مصر، متكنت من طي رقعة االسالم عن آفاق واسعة، وخلقـت قــي مـن التكـشري عــن النـاب بـد، وكانــت سياسـة إجنلــرتا يف ويلجـأ إىل العنـف يف الفــرتات الـيت تستعـصي فيهــا التـضحية وال يبيريد ذحبه بالسكني، والقضاء على أهله بالسرعة اليت تقرب الغاية املنشودة، ومـنهم الـذي يقتـل مـن غـري أن يـسفك الـدماء، اختلفـت دول الغـرب يف طرائـق إجهازهـا علــى اإلسـالم فمـنهم املتعجـل الــذي : "الغـزايل يف هـذا الــشأنيقـول الـشيخ   . )٤٥("الدينية واتمعات اإلصالحية، واألفكار الضالة، والعلمانية، واإلحلاد، واإلباحية، وغريها من األفكار املنحرفةمن أجل هذا عملت الدول الغربية بكل طاقاا على إضعاف احلياة الدينية يف مصر، فعملت على نشر اجلماعات   .ية األخرى فال يكون هلا دور ملحوظوإذا ختاذلت تقهقرت الدول اإلسالمومصر هلا وزا يف احلياة الدينية للعامل اإلسالمي أمجع، فهي احملرك الرئيسي له، فإذا استفاقت تبعهـا العـامل اإلسـالمي أمجـع، "   .األزمة االقتصادية العاملية رسـالة دكتــوراه ـ كليــة أصـول الــدين  / ٤٧/، شــعبان حممـود عبــد القـادر )عـرض ونقـد(الـدكتور القرضـاوي وجهــوده يف خدمـة الـسنة النبويــة ) 47(  ، دون  ) ٥ط(ط مكتبة وهبة ــ /.١٣٤/ كفاح دين ، حممد الغزايل ) 46(  .م ٢٠١٦هرة ـ  الدعوة اإلسالمية بالقا   .٢٠١٣والدعوة باملنصورة ،



شويهية لإلسالم، واألفكار املعارضة لـه خاصـة يف النـصف ولقد سخر اهللا األزهر ورجاله للتصدي هلذه احلمالت الت  . )٥١("بني بعض فئات املثقفني يف بعض اتمعاتوالقومية، وغريها من املذاهب الضالة اإلحلادية كاملذهب الشيوعي الذي ينكر أن يكون هنـاك خـالق، ومـع ذلـك لقـي قبـوًال ض اإلســــالم متاًمــــا كالعلمانيـــة، والوجوديــــة، واإلباحيــــة، مـــذاهب فكريــــة تنـــاق"وقـــد ظهــــرت وبـــشكل خطــــري وخميــــف   .  )٥٠(كارثة له وللدنيا بأسرهاجمتمعام كما يبنيها املتحررون، ولكـن لـيس مثـة احتمـال ألن يتنـازل العـامل اإلسـالمي عـن صـفته األساسـية، وإال كـان ذلـك   أن يـروهم بعيـدين عنـه طـارحني لـه يف زاويـة مـن حيـام ال يقربوـا، وأن يبنـوا فالغربيون الداعون إىل الدنيويـة يـودون  .املسلمني، وتعمل مجيعها يف إطار واحد، هو حمو الشخصية اإلسالمية واملسلمني يف احمليط العامليكما دف محالت التبشري، وتضليل املستشرقني، والغـزو الثقـايف واخللقـي، ومـؤمترات االسـتعمار إىل إضـعاف شـوكة   .)٤٩("عوة التغريب والعلمانيةاتمع، وإفشال داإلسالم هلذه العلمنـة باملرصـاد، ووقـف رجـال اجلامعـات الدينيـة، واجلماعـات اإلسـالمية، يعملـون وجياهـدون السـتعادة هويـة علمنة الدولة وعلمنة اتمع بتشريعه، وثقافته، وتعليمه، وإعالمه، وتقاليده، ولقد وقف رجال "واهلدف من التغريب   .    )٤٨(" فُيستسلم لهوُحيارب، لكن احتالل العقل قلما حيس به،إن هذا النوع من االستعمار أشد وأنكى من االستعمار العسكري، والسياسي، فاحتالل األرض يـَُرى وُحيس ويُقاوم   .إىل تغيري هوية األمة ومسارها، ونقلها من الشرق إىل الغرب، ومن اإلسالم إىل املسيحية أو على الصحيح إىل الالدينية هدف الذي"  التغريب"يعرب عنه بكلمة واحدة هي "وهذا االنتقال من الغزو االستعماري إىل الغزو الفكري والثقايف  اد احلق عاد النشاط إىل هذا بقوة، وكلمته عالية، وكذلك حيثما َمن اهللا على األمة بالقاضي اهلمام الشيخ جاد احلق علي جفعندما أكرم اهللا األزهر بالدكتور عبد احللـيم حممـود وكـان األزهـر شـعلة مـن النـشاط فـاعًال ظـاهرًا "الثاين من القرن العشرين،  فاجلمعيــة الــشرعية "ومــع األزهــر الــشريف تعاونــت اجلمعيــات األهليــة، وكــان هلــا دور بــارز يف احلالــة الدينيــة اإلســالمية يف مــصر   . )٥٣("لكليات جامعة األزهر يف األقاليم، وقدم علماء األزهر للتليفزيون خطة عمل تنمي األخالق مكانتها يف دين اهللا تعاىل، كما عمـل األزهـر علـى احلـد مـن املفاسـد األخالقيـة، فأسـس املعاهـد األزهريـة، كمـا أفـسح اـالقــد عمــل ، وكــذا املؤســسات األخــرى علــى إشــاعة األخــالق احلــسنة، وبينــوا "ولعــل مــا يؤكــد هــذا الــدور لألزهــر أنــه   . )٥٢("املعهد العظيم جتاهد باملال لرفعـة شـأن الـدين، وقـد رمسـت اجلمعيـة لنفـسها منهًجـا عاًمـا لتـؤدي لتعاون العاملني بالكتاب والسنة احملمدية مجعية دعوية  جممـع البحـوث اإلسـالمية ، سلـسلة البحـوث اإلســالمية ، /  بتـصرف ٢٣/الـدين العـاملي ومـنهج الـدعوة إليـه  ، الـشيخ عطيـة صـقر : ينظـر) 50(  .٨٩/املرجع السابق) 49(  .م ٢٠٠٠ه ــ ١٤٢١ـ ١دار الشرق ـ ط. ط /.  بتصرف ٧٧/ القرضاوي يوسف/ أمتنا بني قرنني ـ د) 48(                                                   .ـ الدعوة إىل نظام إسالمي يف االقتصاد واالجتماع١  :دورها دعويًا وخدميًا ووضعت لنفسها أطرًا منها   .٤٨٠/املرجع السابق) 53(  .مرجع سابق / ٣/ احلياة الدينية اإلسالمية يف مصر خالل الربع األخري من القرن العشرين ، حممود نور الدين أمحد عبد العال ) 52(  .باختصار٥٩ــ ٥٦ص/على جريشة / حاضر العامل اإلسالمي ـ د) 51(  .م١٩٨٨ـ ١٤٠٨السنة الثامنة عشرة، الكتاب اخلامس ، 



م ١٩٦٦فرباير ٢٢يف ) ١٢(أصدرت القرار الوزاري رقم " وتعاونت أيًضا مع األزهر الشريف وزارة األوقاف، حيث   . )٥٤("ـ اجلمعية ال تسعى إىل حكم ولكن تطالب احلكام باحلكم باإلسالم٥  . ـ إحياء فروض الكفاية نيابة عن األمة٤  . ـ استنكار التعصب املذهيب٣  .ـ رفض البدع واخلرافات٢ قـة الـدين اإلسـالمي وجتليـة بأن تنـشأ بـالس األعلـى للـشؤون اإلسـالمية جلنـَة جتليـِة مبـادئ الـشريعة اإلسـالمية لكـشف حقي 
چ : لم اهتماًما بالغًا، ففضل اهللا تعاىل املسلم املتعلم على غري املتعلم فقـالوقد اهتم اإلسالم بالع  . )٥٦("عن االستثمارات االقتصادية يف جوانب احلياة األخرىإىل منو الفرد واتمع على السواء، وتعترب ما تنفقه على الرتبية والتعليم نوًعا من االستثمار االقتـصادي الـذي ال تقـل فائدتـه  املنظم والرتبية املقصودة من قيمة كربى وأمهية بالغة بالنسبة عنايتها لنشر الوعي والتعليم بني مواطنيها، ألا تدرك ما للتعليمإن أول مــا تــسعى إليــه الــدول الناهــضة احلديثــة، هــو توجيــه : "جــاء يف كتــاب إشــكالية التعلــيم يف العــامل اإلســالمي  . ظامها التعليمي وحتافظ عليه تتفوق يف كافة ااالت االجتماعية واالقتصادية والعسكرية وغريهافالدولة اليت تم بن  .القومي، وهو احملرك األساسي يف تطور األمة وبناء احلضارةيعد التعليم من أهـم وأبـرز األمـور الـيت حيتـاج إليهـا اإلنـسان يف احليـاة، ألنـه املنـارة الـيت يهتـدى ـا النـاس إىل الطريـق   : الحياة العلمية: خامًسا  . املشككني يف اإلسالم عقيدة وشريعة وأخالقالشرسة اليت يطلقها بني حني وآخر املستشرقون، وجياهد من خالل قلمهتلك هـي بـشكل عـام احلالـة الدينيـة ملـصر يف حيـاة الـدكتور إبـراهيم عـوض، ممـا دفعـه ألن يـشارك يف صـد اهلجمـات   . )٥٥("جوهر رسالته، ولكي تكون الشريعة اإلسالمية مصدرًا أساسًيا للتقنني  
  
  
  
  
   
   

مب  ىب  يب  چ ، وقال جل شأنه )٩: الزمر( چ    
  
عليـه وحثنا النىب ، )١١: اادلة( چ     يت
  مت   أا مل حتظ بكثري من والذي ينظر إىل احلالة العلمية اليت عاشتها الدول اإلسالمية ومنها مصر يف القرن العشرين جيد   .)٥٧(" َفرِيَضٌة َعَلى ُكل ُمْسِلمٍ طََلُب اْلِعْلمِ ":  على طلب العلم فقال أفضل الصالة وأمت التسليم ة ـ عقيدة ومنهًجا وسلوًكا ــ الشيخ حممد على مسعود ـ منشورات اجلمعية الشرعية اجلمعية الشرعية لتعاون العاملني بالكتاب والسنة احملمدي) 54(                                                 وقــد مـــر التعلـــيم يف زمـــن احملتـــل بأســـوأ املراحـــل، حيـــث كــان املـــستعمرون يف غايـــة الـــدهاء عنـــدما بـــدأوا معـــركتهم مـــع   .من ناحية واألفكار الوافدة واهلدامة ناحية أخرى بـني الـدين القـيم متيز القرن العشرون بثورة فكرية وثقافية عارمـة، وصـراع: "االهتمام خاصة يف عهد احتالهلا، يقول األستاذ أنور اجلندي ــِم ـ بــرقم ) 57(  .م٢٠٠١ه ـ ١٤٢٢ـ ) ١ط(مركز البحوث والدراسات ـ قطر . ط/ ٦٧/إشكالية التعليم يف العامل اإلسالمي ـ سعيد حممد غامن ) 56(  . ت- بتصرف ـ د٣٢٠/الس األعلى للشئون اإلسالمية ـ جناة الزنريي ) 55(  ه باختصار١٤٣٥ ـ احملرم ٢٠١٣ـ السنة العاشرة ـ نوفمرب ١١٤ ـ القاهرة ـ العدد ١م ـ بدون، جملة التبيان ـ ص١٨٨٢ـ القاهرة ـــ يف بَــاُب فَــْضِل اْلُعَلَمــاِء َواحلَْــث َعَلــى طََلــِب اْلِعْل ـــ تعليــق الــشيخ األ١٥١ /١/ـــ ٢٢٤أخرجــه اإلمــام ابــن ماجــة يف ســننه ــ رنــؤوط  ـ ــد كامــل قــره بللــي - عــادل مرشــد -شــعيب األرنــؤوط : بـن يزيــد القــزويين، احملقــق أبـو عبـد اهللا حممـد - وماجة اسم أبيه يزيد -ابن ماجة : ـ املرجع نفسه والصفحة نفسها، سنن ابن ماجه، املؤلف) حسن بشواهده وطرقه ( يــة، دار الرســالة العامل:  َعبــد الّلطيــف حــرز اهللا، الناشــر- حمم   . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠، )١(ط



ـــة تـــذهب بـــه أدراج الريـــاح ، فهـــو جملـــس ارة بـذاا وال بـشخص مـسئول بعينـه ، فـضًال عـن عمـق وإحاطـة مـا يـضعه مـن سياسـات ، وبالتـايل الكربى أنه ال يـرتبط بـوز على سبيل املثال جملًسا قومًيا للتعليم يضم خنبة كربى من املفكرين ، يضع ويرسم سياسات لقضايا تعليمية متعـددة ، ميزتـه ومع التسعينيات، وخاصة بعد حرب اخلليج وايار منظومة ــ العامل االشرتاكي ــ ظهرت سياسة التحرير فـنحن منلـك   .منا من حيث بدأاألوراق، ويبدل اجتاه الرياح، ال لنبدأ من حيث انتهى السابق وإهــذا املــسار كــان كفــيًال بــأن يبــدد الطاقــات، ألن القــائم علــى قطــاع قــد ال يكــون غــًدا، وبالتــايل جمــيء الغــد مبــا يعيــد ترتيــب ة املصرية، حبيث أصبح األمر أمر اجتهاد خاص يرتبط بشخص املـسئول القـائم علـى قطـاع مـا، لكـن للحركة الكلية للجماعوكانت مشكلة عقدي السبعينيات والثمانينيات عند كثري من املـراقبني واحملللـني هـي غمـوض اخلريطـة العامـة املوجهـة   .)٥٩(من احملتوى اإلسالمي املؤثرى االستبعاد التام لكل ما هو إسالمي مـن أجـل إعـادة ترتيـب أوضـاع املنطقـة، وقـد فرغـت منـاهج الرتبيـة والتعلـيم عملت علحنت منًحى جديًدا رسم هلا بعد معاهدة السالم مع الصهاينة، فلم تقنع مبجـرد مـيش اإلسـالم أو تفريغـه مـن حمتـواه، وإمنـا وحني جاء السادات أراد البحث عن الذات من جديد فبدت املناهج مرتددة بني اإلسالم والعروبة ، مث ما لبثت أن   .ساط اإلسالمية بقانون تدمري األزهر، وهو ما يعرف يف األو )م١٩٦١عام (األزهر والء لثورته عن طريق التعليم اإللزامي، وىف خط مواز كان ال بد من التخفيف من ثَِقل األزهر فكان ما عرف مبشروع تطوير ولكـن احلقيقـة أنـه أراد أن ينـشئ أجيـاًال ذات ) التعليم كاملاء واهلواء، ينبغي إتاحته للجميـع( بداية حكمه شعار فقد رُِفع يفوملا جاء عصر احلكم اجلمهوري تراجع التعليم كثريًا وأصبح تعليًما علمانًيا عمًدا إلقصاء الدين والتاريخ اإلسـالمي،   .)٥٨("جديدةالــتخلص مــن املنــاهج الــيت كانــت تــدرس يف خمتلــف أحنــاء العــامل اإلســالمي، كــاألزهر ومــا يــشاه وإحــالل منــاهج ومقــررات عـارف، والعمـل علـى املسلمني والعرب من املدرسة، وعن طريق برامج التعليم من خالل اإلرساليات والسيطرة على أجهزة امل ـــة االســـتمرارية املنـــشودة ، لكـــن ثغـــرة قاتل مكتبـة .  باختـصار شـديد ـ ط١٠٨ــ ٧١واقـع العـامل اإلسـالمى بـني تغريـب التعلـيم وكـشف جتربـة املتـآمرين ـ سـعيد عبـد احلكـيم ـ ص: ينظـر) 59(  دار االعتصام ـ القاهرة ـ بدون / بتصرف يسري ٧/أنور اجلندى / اخلنجر املسموم الذي طعن به املسلمون ـ د) 58(                                                   !االمتحانات إذن؟ طالب املدارس اخلاصة، وطالب الدروس اخلصوصيةنــصف حقيقــي، وهنـــا كــان البــد لآلبـــاء أن يبحثــوا عــن ســـلعة التعلــيم يف الــسوق احلـــرة بــثمن بــاهظ، فمـــن الــذي يــستطيع املنافـــسة يف ة لإليــواء بغــري تعلــيم حقيقــي، أو حــىت معظــم املقومــات الالزمــة لعمليــة التعلــيم، وأصــبحت أمكنــ"لقــد افتقــدت املــدارس الرمسيــة   .  )٦١(مبفهوم العدو يطبق على الصديق، وإذا مبفهوم الصديق يطبق على العدووتــشيع اجتاهــات تقلــب رأًســا علــى عقــب كثــريًا مــن املفــاهيم الــيت شــكلت وعــى املــواطنني يف بعــض اتمعــات، فــإذا   .م التوجهوتُنسج على منواله، وجتعله القبلة اليت حتكللمعرفـة، فـربز التعلــيم مـن بُعــد، وبـرز اإلعــالم ليتالعـب بــالعقول يف األمـم املستـضعفة، فتجــئ احلركـة ذاتيــة بعـد أن تتبــىن دافعيـة البــاغي، ليدية يف التعليم عن مواجهة السيل املتدفق لآلمـال والتطلعـات البـشرية شـوقًا إىل العلـم وًمـا لقد عجزت الصيغ املؤسسية التق   . )٦٠(استشاري يفكر ويرى ، ال يأمر ويلزمفهـــو ميكـــن أن يـــضمن للـــسياسة التعليمي   . بتصرف ١٠٤ ، ١٠٣/املرجع السابق  ) 61(  .ت-م ـ د١٩٩٦عامل الكتب ـ . ط./  باختصار٩٢ : ٨٩/سعيد إمساعيل على / سياسة التعليم ىف مصر ــ د: ينظر) 60(  .ه١٤١٨ ـ ١بة ـ القاهرة ـ طوه



ـــ أـــا تعكـــس حالـــة مـــن ا١  :غري أن املناهج املصرية يعاين واقعها من نقاط الضعف واخللل أبرزها  . )٦٢("األحياناحلـــصول علـــى نتيجـــة دون حاجـــة إىل اســــتخدام مهـــارات واســـتعدادات التفكـــري والـــذكاء، وإمنــــا باملـــال وحـــده يف كثـــري مــــن رون عليــه عقليًــا، عــاجزون عنــه مالًيــا، بــل أصــبح باإلمكــان فــالتعليم اآلن ســلعة باهظــة التكــاليف، وهنــاك ألــوف قــاد وقد ظهرت مبشرات هذا التوجه يف مصر " باخلصخصة"وتقليص اال الذي يعمل فيه القطاع العام، وهو ما يشيع تسميته أن التوجه الذي يسري إليه النظام االقتصادي يف مصر هـو إفـساح اـال ملزيـد مـن النـشاط اخلـاص "ومما ال شك فيه   . )٦٣(مـ أا تفتقد الفرص لتنمية مهارات املتعل٤  .للحضارة اإلسالمية من علوم وآداب وفنون وحل حملها أفكار الغرب وبطوالتهأــا تــدور يف حمــور حتكمــه املــادة، وغابــت عنهــا املعــاين اإلنــسانية، حيــث كــادت املنــاهج املــصرية أن تفــرغ مــن كــل مــا ميــت ـــ ٣  .ت املتعلمني، وموغلة يف أكادمييتهاـ أا بعيدة كل البعد عن حاجيا٢  .البعد احمللى يف كل بيئة هلا خصوصيتهاوحتدياته، مما يؤدى إىل حاالت من اإلحباط والفشل، فال هي تراعى مطالب البعد الوطين بآماله وطموحاته، وال هي تراعى الغـــرتاب واالســـتالب، وذلـــك مبـــا فيهـــا مـــن مفارقـــة وجمـــاوزة الواقـــع ومطالبـــه، واملـــستقبل ـ ــــ هـــذه الظـــروف الـــىت مـــرت ـــا مـــصر ىف عـــصر الـــدكتور إبـــراهيم عـــوض، حيـــث االضـــطرابات الـــسياسية، وضـــعف   . يعد عالمة بارزة يف ميدان الدفاع عن اإلسالم، والذود عن حياضهؤالء ذلـك العـامل اجلليـل األسـتاذ الـدكتور إبـراهيم عـوض الـذي للدفاع عنه، واجلهـاد يف سـبيل إعـالء كلمتـه، وكـان مـن بـني هـمن امتالك قدرات ومهارات سـادوا ـا العـامل يف جمـاالت معينـة، كمـا مل تعـدم مـصر مـن علمـاء الـدين الـذين وهبـوا أنفـسهم  من علماء متكنوا - يف ظل تلك احلالة من عدم الرضا-األجيال السابقة والالحقة، ومع ذلك مل تعدم مصريؤثر سلًبا على ومما سبق يبدو بوضوح أن احلالة التعليمية يف مصر مل تكن جيدة واستمرت على هذا املنوال حىت يومنا هذا، مما قد   . )٦٤("النظام االجتماعي األم كان البد وأن يبدأ التحول فيه على نفس الطريقبـسياسة االنفتــاح االقتـصادي، وألن التعلــيم إمنـا هــو منظومـة فرعيــة مــن م فيمـا يــسمى ١٩٧٣يف أعقـاب حــرب أكتـوبر عــام  مؤســسة طيبــة للنــشر . ط/  بتــصرف ١٦٩ ، ١٦٨/ْن حممــد حممــد عمــر أميــن يَــسِ / التجربــة املــصرية يف التعلــيم وجتــارب اآلخــرين ـ د: ينظــر) 63(   ـ١٩٦املرجع السابق ) 62(                                                   جامعة عني مشس، سواء كانوا ىف املرحلة اجلامعية أو ما بعدها ىف مراحل الدراسات العليا أليف، وإمنــا أفــاض بعلمــه هــذا علــى طلبتــه ىف كليـــة اآلداب مث إنــه كــذلك مل يتوقــف نفعــه علــى نفــسه بــالتعليم والتـــ  .التخصصات السابقة جتاوزت هذه الثروة املائة مؤلف أتقن اإلجنليزية والفرنسية، وحاول أن يتقن األملانية كذلك، حىت خرج لنا بثروة هائلة من املؤلفات والكتب املرتمجة ىف خمتلف بدو من هذا البحث ـ  ومقارنة األديان ، بل ختصصه ىف النقد األدىب واللغة العربية، وإمنا أجاد كذلك ىف االستشراق ــ كما ياألمور، وإمنا كرس حياته كلها للعلم والتعليم، فما أتيحت له فرصة للتعلم إال واستغلها أحسن استغالل، فلم يكتف بإجادة تعليم، جعلته ينأى بنفسه ـ كما يتضح من مؤلفاته ــ  عن اخلوض ىف هذه االقتصاد، والعادات االجتماعية، وقلة االهتمام بالــ    .٢٦/سعيد إمساعيل / سياسة التعليم يف مصر ـ د) 64(  .والتوزيع ـ بدون 



، - حفظه اهللا- رأ ىف كتاب كافأه على ذلك ولو مكافأة رمزية، ولقد ملست ذلك بنفسى عندما تقابلت معهما وجد طالًبا يقواملاجستري والدكتوراة، بل إنه يعمل بشىت السبل على تشجيع الطـالب علـى القـراءة واالطـالع، فقـد أخـربىن أنـه إذا  ، وإن ِمن تغفيِل بعض العلماء إيثارُه للتنفل بالصالِة والصوم "   : - رمحه اهللا تعاىل-يقول اإلمام ابن اجلوزي   .التنفل بالصالة والصوم هــو مقــدم علــى  ، بــل�إن تــأليف الكتــب، وتــدوين العلــم مــن أهــم األعمــال الــيت يتقــرب ــا العبــد إىل ربــه   : أهم المؤلفاتــ٦    .فلما علم أنىن باحث أزهرى أهدى إيل ماعنده  ىف بيته من مؤلفاته  ه ـــ ١٤١١  ـــدار الفـاروق ـــ الطـائف ـــ المملكـة العربيـة الـسعودية/  النزعـة النـصرانية فـي قـاموس المنجـد ــ١    . وغري ذلك–رضي اهللا عنهم –أثارها أعداء اإلسالم حول القرآن الكرمي واللغة العربية والسرية النبوية والصحابة الكرام ن األدب العريب والنقد األديب والرد على الشبهات الىت وقد كثرت مؤلفات الدكتور إبراهيم عوض وتنوعت بني ميادي  .)٦٥ ("املتعلمني، وأشافه بتصنيفي خلًقا ال حتصى ما خلقوا بعد ورأيـــت مـــن الـــرأي القـــومي أن نفـــع التـــصانيف أكثـــر مـــن نفـــع التعلـــيم باملـــشافهة؛ ألين أشـــافه يف عمـــري عـــدًدا مـــن   .بَْذٌر َيكثـُُر َريـُْعُه، وميتد زماُن نَفِعهعن تصنيف الكتاب، أو تعليِم علٍم يَنفع؛ ألن ذلك وأما تعليم الطالبني، وهداية املُريدين، فإنه عبادُة العاملِِ ـــ ) العار(لرواية ) دراسة نقدية(على اإلسالم والمسلمين ) تسليمة نسرين(راءات الكاتبة البنجالديشية ــ افت٣  .وسورة األعلى  ىف املفردات والعبارات واألفكاروحواء مع إبليس ونفس القصتني ىف العهد القدمي ، مث ختم ـ فضيلته ـ الدراسة باإلشارة إىل وجوه التشابه بني السورة الكرمية احية املقارنة بني قصة موسى وهارون عليهما السالم مع فرعون وقومـه ، وقـصة آدم عليـه الـسالم مكى ومدىن منها ، ومن نواألســلوب، ومــن ناحيــة موضــوعاا وبنائهــا ومــا تتفــرد بــه مــن ألفــاظ وتعبــريات وتراكيــب، ومــن ناحيــة توقيــت نزوهلــا ومــا هــو مـــن ناحيـــة النحـــو واللغـــة : وىف هـــذا الكتـــاب قـــام الـــدكتور إبـــراهيم عـــوض بدراســـة الـــسورة الكرميـــة مـــن عـــدة نـــواح   .دون دار.م١٩٩٣ــ الطائف ــ )دراسة لغوية وأسلوبية مقارنة( ــ سورة طه ٢  .  الكتاب املقدس بشكل كبريوعـدم اإلشــارة إىل الــسرية النبويـة ، وعــدم نــسبة اآليــات إىل اهللا تعـاىل، وعــدم االستــشهاد باألحاديـث النبويــة، والعتمــاد علــى  ، وعـدم وصـف القـرآن بـالكرمي ، �عليهاعنـد ذكـر مادـا، وكعـدم الـصالة علـى النـيب ) بسم األب واالبن والروح القدس (الكلمــات الــواردة فيــه ، حيــث قــام بإعــداده عــدد مــن النــصارى ومــن ذلــك أن البــسملة مل تــذكر يف بدايــة القــاموس ، وتقــدمي ويف هــذا الكتــاب بــني الــدكتور إبــراهيم النزعــة النــصرانية الــيت تنتــشر يف معظــم صــفحات هــذا القــاموس وبيــان معــاين   .م١٩٩١ مًيا بني فيه حسن معاملة املـسلمني لغـريهم علـى مـر التـاريخ ، وفـضح كـذا وتدليـسها يف أعراض نسائهم، ورد عليها رًدا علويف هـذا الكتـاب بـني الــدكتور حتامـل الكاتبـة علــى اإلسـالم واملـسلمني ، واـامهم بقتــل وتعـذيب اهلنـدوس ، وهتــك   .م١٩٩٦مكتبة زهراء الشرق ــ    .م٢٠٠٤- هـ ١٤٢٥، )١( دمشق، ط–، دار القلم ٢٤١،٥٦صيد اخلاطر، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، ـص) 65(                                                   . تلك الرواية 



ــرة المعــارف اإلســالمية االستــشراقية أضــاليل وأباطيــل٤ ـــ دائ ــة البلــد األمــين ـ القــاهرة ـ ط. ط/ ـ ) ١(مكتب ) shorter ensyclopeadia of  islam(تناول الدكتور إبراهيم عوض ىف هذا الكتاب الرد على كتاب / م١٩٩٨ خطـاب مفتـوح إلـى الـدكتور علـى مـراد فـي الـدفاع عـن (بلة النووية الملقـاة علـى الـسيرة النبويـة ـــ إبطال القن٥  . الكتاب من احنراف عن املنهج العلمى ، وعداوة بارزة لإلسالم ورسوله ـ  ـ ، وكتابه ، وعقائده ، وشرائعه الـىت ألفهـا عــدد مـن املستــشرقني ، وقـد بـني ـ فــضيلته مايـسود هــذا ) دائــرة املعـارف اإلســالمية ( ، وهـو عبـارة عــن خمتـصر لــ  سـرية "م، وكـان موضـوعها ١٩٩٧وحصل ا علـى درجـة الـدكتوراه يف التـاريخ اإلسـالمي عـام ) ٣باريس (السوربون اجلديدة وقــد جــاء هــذا الكتــاب رًدا علــى رســالة علميــة كتبــت باللغــة الفرنــسية قــدمها الــدكتور حممــود علــى مــراد إىل جامعــة   .م١٩٩٩ه ــ ١٤١٩مكتبة زهراء الشرق ـــ ط/سيرة ابن اسحاق وتتنــاول الرســالة يف جمملهــا إنكــار العديــد مــن أحــداث الــسرية النبويــة الواقعــة يف مكــة أو تغيــري مفهومهــا الــصحيح،    "الرسول البن اسحاق وابن هشام ـ الفرتة املكية حتليل نقدي للنص ــه المفــضوحة علــى اإلســالم والرســول والــصحابة٩  .  ت الفرنسية املشاة كرتمجة سافاري ومونتيه وبالشري وحممد محيد اهللامقارنة بغريها من الرتمجاويف هـذا الكتـاب حتـدث الـدكتور إبـراهيم عـوض حـول ترمجـة جـاك بـريك للقـرآن الكـرمي ومـا فيهـا مـن حماسـن ومآخـذ   م٢٠٠٠ ـــــــــ ه١٤٢١مكتبــة زهـــراء الـــشرق )/ متـــرجم عــن اإلنجليزيـــة مـــع تعليقـــات ودراســـة(ـــ الـــسجع فـــي القـــرآن ٨  . األمثلة دون أن يفردوا ذلك ببحث موسعيقررون التباين بني أسلوب القرآن وأسلوب احلديث ويضربون على ذلك بعضاحلــديث، مــن حيــث مفرداتــه، وتراكيبــه، وأســاليبه، وقصــصه، وغــري ذلــك، وقــد أشــار يف مقدمتــه إىل أن الــسابقني لــه كــانوا خالل هذا البحث الرائـع الـذي تقـارب صـفحاته الـستمائة أن أسـلوب القـرآن خيتلـف متاًمـا عـن أسـوب الشريف، وأثبت من كتـــب الـــدكتور إبـــراهيم عـــوض هـــذا البحـــث الرائـــع ، الـــذي قـــارن فيـــه بـــني أســـلوب القـــرآن الكـــرمي واحلـــديث النبـــوي   .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ط مكتبة زهراء الشرق ــ)/ مقارنة أسلوبية(ــ القرآن والحديث ٧  . يف الرد عليها واعتمد قبل كل شئ على مقاالت اليهود والنصارى أنفسهم بالتفصيل وتوسعوقـد قــام الـدكتور إبــراهيم عـوض يف هــذه الدراسـة بعــرض شـبهات النــصارى الـيت أوردهــا اجلـاحظ يف رســالته وناقــشها   م ١٩٩٩ه ــــــ ١٤١٩مكتبة زهراء الشرق / ــ مع الجاحظ في رسالة الرد على النصارى٦  . إىل الطائف�ة املسلمني إىل احلبشة، وبيعيت العقبة، ورحلة النيب كهجر  ـــ اليــسار اإلســالمي وتطاوالت ـــ .ط / ـ ــة زهــراء الــشرق ـ مكتب لتطبيـــق الـــشريعة ال للحكـــم ـــــ اجلـــذور التارخييـــة (يـــساري، وعـــضًوا جبماعـــة اإلخـــوان املـــسلمني، مـــن أهـــم مؤلفاتـــه الـــوطين التقـــدمي الوحـــدوي الوالشريعة يف األزهر مطلع اخلمسينيات، درس القانون يف جامعة فؤاد، كان حمامًيا مشهوًدا له بالكفاءة، وكان عضًوا ناشطًا يف حزب التجمـع ، ألف كتًبا كثرية حول تاريخ اإلسالم، ولد وتويف يف حمافظة أسـوان أـى در اسـته يف الفقـه ) ٢٠٠٢ــ ١٩٣٠(ساريكاتب مصري  ليربايل ي)66(                                                    .م٢٠٠٠ط ـ مكتبة زهراء الشرق ـ )/دراسة أسلوبية فقهية مقارنة(ــ  سورة المائدة  ١٠  .واٍف يف معظمه ومنها ما حيتاج إىل تدعيم ـ على تطاوالت  خليل عبد الكرمي على سيد املرسلني وأصحابه الطاهرين هــو التناقـضات والتدليـسات واألخطـاء التارخييـة والعلميـة واللغويـة الـيت وقـع فيهـا خليـل عبـد الكـرمي، كمـا رد ردوًدا ـــ منهـا مـاخاصــــة، معتمــــًدا علــــى الكتــــاب والــــسنة والــــسرية النبويــــة الــــصحيحة، واملنطــــق الــــصارم، والــــصدق يف إيــــراد الروايــــات، وبيــــان . )٦٦(يني عامــة واحملــامي خليــل عبــد الكــرمي نــاقش الــدكتور إبــراهيم عــوض يف هــذا الكتــاب العديــد مــن أفكــار اليــسار   .م ـ بدون رقم طبعة٢٠٠٠ه ــ ١٤٢٠   .٢٠١٧/ ٩ /٢٠) املوسوعة احلرة(ــ ويكيبيديا ) للشريعة اإلسالمية ــ جمتمع يثرب ــ فرتة التكوين يف حياة الصادق األمني  وغريها



الــسورة مــن الناحيــة األســلوبية ، ومــا درس الــدكتور إبــراهيم : ففــى األول:  ويــشتمل هــذا الكتــاب علــى أربعــة فــصول هتـك األسـتار عـن كتـاب فتـرة التكـوين ) الرسول يهان في مصر ونحن نائمون(لكن محمًدا ال بواكي له ـــ ١١  .حتدث ـ فضيلته عن بعض القضايا العقدية واللغوية ىف السورة الكرمية : رد عليها ، وىف الرابع والفضيلته املسائل التشريعية الىت وردت بالسورة بشئ من التفصيل ، مـع عـرض آراء بعـض املستـشرقني حـول هـذه املوضـوعات تنــاول : بــني املوضــوعات الــىت تناولتهــا الــسورة الكرميــة ، وىف الثالــث/ قــارن الــدكتور: متيــزت بــه عــن ســور القــرآن ، وىف الثــاىن للمحـامي خليـل ) فرتة التكوين يف حياة الصادق األمـني( رد الدكتور إبراهيم عوض يف هذا الكتاب على كتاب وقد  .م٢٠٠١ه ـ ١٤٢٢ـ ) ٢(دار الفكر العربي  ـ ط. ط/في حياة الصادق األمين  رضـي اهللا - علـى يـدي ورقـة بـن نوفـل والـسيدة خدجيـة �عبد الكرمي، والذي يتحدث يف جممله عـن تكـوين شخـصية النـيب  ـــ المستــشرقون والقــرآن١٢   .  الدعاء النبوة  كما يدعي خليل عبد الكرمي) ويئته -عنها ـــ ط )دراســة لترجمــات نفــر مــن المستــشرقين الفرنــسيين للقــرآن وآراؤهــم فيــه ( ـ ـ قة، مث عّقب بتعليقـات رائعـة الشبهات اليت يرددها املستشرقون عن القرآن ومصدره، وتارخيه، ومجعه، وعالقته بالكتب السابخمتلفــني، هــم بــارتلمي ســانت هيلــري، إدوارد مونتيــه، وكلــيمن هيــوار، وبالشــري، ويف هــذه الفــصول حتــدث فــضيلته عــن معظــم عــة عــن القــرآن الكــرمي، ترمجهــا الــدكتور إبــراهيم عــوض عــن أربعــة مستــشرقني أمــا البــاب الثــاين فإنــه يــضم فــصوًال أرب  .اخلطريةوبالشري، والرتمجة الرابعة للشيخ أبو بكر محزة، وهو عريب مسلم يعيش يف فرنسا ولكن يبدو أنه تأثر ببعض آراء املستشرقني ألربـع ترمجـات فرنـسية للقـرآن الكـرمي، الـثالث األوىل لثالثـة مـن مـشاهري املستـشرقني هـم سـافاري، ومونتيـه، دراسات حتليليـة قسم الدكتور إبراهيم عوض ـ حفظه اهللا ـ هذا الكتاب إىل بابني، يف كل باب أربعة فصول، يضم الباب األول أربـع   .م٢٠٠٣ه ـ ١٤٢٣ــ ) ١(مكتبة زهراء الشرق ــ ط. عبــداهللا عبــد "هــل القــرآن معــصوم لـــ "ض اآلخــر املتعلــق مبــضمون اآليــات القرآنيــة الــيت أثــريت يف كتــاب القــرآن الكــرمي، والــبعويف هذا الكتاب يرد الدكتور إبراهيم عوض على جمموعة من الشبهات اليت أثريت حول بعض األخطاء املتعلقة بلغة    .م ـ دون رقم طبعة٢٠٠٤مكتبة زهراء الشرق ـ . ط/  عصمة القرآن وجهاالت المبشرينــ ١٣     .يفند فيها تلك اآلراء ـــ كتابــات استــشراقية عــن اإلســالم والمــسلمين١٥  .إنكار األستاذ أسد ملعظم املعجزات احلسية لألنبياء، ومقارنة حممد أسد بني القرآن والكتاب املقدسبعصمة األنبياء، و وقد حتدث يف تلك الدراسة عن بعض األخطاء الواردة لرتمجة العديد من ألفاظ القرآن، وبعض األخطاء اليت تتعلـق   .إبراهيم يف مقدمة الكتاب إىل أنه مل يسبقه أحد لدراسة تلك الرتمجةور إبـراهيم عـوض بدراسـة عـن ترمجـة حممـد أسـد للقـرآن الكـرمي، وقـد أشـار الـدكتور ويف هذا الكتاب القـيم قـام الـدكت  .م٢٠٠٥ ـ ١دار الثقافة ـ قطر ـ ط. ط/ كما ال يعرفه الكثيرون) ليو بولد فايس(فكر محمد أسد ــ  ١٤  .م١٩٩٤الذى مت نشره ىف النمسا عام " الفادى نــصوص ودراســات .  اإلســالم يف مخــس موســوعات إجنليزيــة (ـ املوســــوعة الربيطانيـــة، موســـوعة إنكارتـــا، موســــوعة الويكيبيـــديا، واملوســـوعة اليهوديـــة، واملوســــوعة (موســـوعات إجنليزيـــة، هـــي ل الـــدكتور إبــراهيم عـــوض يف هـــذا الكتــاب بعـــض املقـــاالت باللغــة اإلجنليزيـــة الـــواردة عــن اإلســـالم يف مخـــس وقــد نقـــ  .م ـ بدون رقم طبعة٢٠٠٩ه ـ ١٤٣٠دار املنار للطباعة والنشر ــ . ط)/    .وقبول شهادة الرجل، وعدم وجود عقوبات يف اإلسالم إال للكافر واملرتد فقط، وغري ذلكالشبهات العقدية، كإميان املسلمني بكل ما ورد يف العهدين القدمي واجلديد،  والتشريعية، كعدم قبول شهادة املرأة يف اللعان خاطئـة عـن اإلسـالم ، وتنـاول الـدكتور يف هـذه الدراسـة كثـريًا مـن مث قام بالتعقيب على ما ورد فيها مـن أفكـار ) الكاثوليكية



مكتبة جزيرة الورد )/حقائق اإلسالم الدامغة وشبهات خصومه الفارغة( ــ الرد على ضالالت زكريا بطرس ١٦ تـاب مجـع الــدكتور إبـراهيم عـوض مثانيـة عــشر حبثًـا مـصغرًا قــام ـا مـن قبـل ، وجعــل كـل حبـث ىف فــصل ويف هـذا الك  .م٢٠١١ــ ) ١(مكتبة جزيرة الورد ــ ط)/قراءة في كتابات بعض العلمانيين العرب(ـ أفكار مارقة ١٧  .إخل .....القرآن ، وحبث يتهم النىب بأخذ القرآن عن أمية بن أىب الصلت ،ن أمهها تلك الشبهات الىت أثارها املدعو زكريا بطرس، وحبث ينفى وجود اإلعجار العلمى ىف سبيل التحدى للمسلمني ، مويف هــذا الكتــاب مجــع الــدكتور إبــراهيم عــوض الــرد علــى عــدد مــن األحبــاث املنــشورة ىف بعــض املواقــع التنــصريية علــى   م ٢٠١٠ه ـــــــ ١٤٣١ــــــ ) ١(ط حية كتابــام وخروجهــا عــن احلــق ، وفقــدها ىف كثــري مــن اآلراء ، وبيــان املغالطــات الــىت وقــع فيهــا هــؤالء العلمــانيني ، وســطوهذه اإلحباث تدور حول عرض آراء بعض العلمانيني العرب ىف بعـض األمـور املتعلقـة باإلسـالم مـع الـرد علـى هـذه   .مستقل )/ ــــ الــنص اإلنجليـــزي مــع دراســـة موازيـــة )نــسخ التفـــسير البطريـــاركي للقــرآن (ـــ النـــساء فــي اإلســـالم ١٨     .األحيان إىل التماسك وااللتزام باملنطق  للقشريى "  لطائف اإلشارات " ، و" للزخمشرى " الكشاف"للطربى ، " جامع البيان ىف تفسري القرآن( التفسري القرآىن ، وهى  عوض هذا الكتاب إىل مثانية فصول ، كل فصل منها يعد دراسة لواحد من أشهر كتب إبراهيم/ وقد قسم الدكتور   .م ٢٠١٢دار الفردوس . ط)/دراسات في مناهج التفسير ومذاهبه(ــ من الطبري إلى سيد قطب ١٩  .  األمر، وأظهر افت هذه اآلراء وافتقادها إىل األدلة  فــضيلته ــــ مبناقــشة هــذه اآلراء مناقــشة علميــة هادئــة أحيانًــا ، وشــديدة أحيانًــا أخــرى حــسب مــا يتطلــب ولقــد قــام ـ  .بالنساء وال حبقوقهن ، مما جعلها تنسب لإلسالم بعض األشياء الىت فيها ظلم للمرأة وجهة نظر جديدة وغريبة ىف تفسري القرآن ، إذ ترى أن التفاسري القرآنية منذ نشأا إىل اآلن تعكس فكر الرجال ، والتم  العنوان للكاتبة أمسا بارلس ، الـذى تبنـت فيـه الكاتبـة ويف هذا الكتاب ترجم فيه الدكتور إبراهيم عوض كتابًا بنفس  .م ــ دون دار ٢٠١١ تفـسري القـرآن باإلجنليزيـة "لسيد قطـب ، و" ىف ظالل القرآن "للشوكاىن ، و" فتح القدير " ، و" جممع البيان للطربسى "، و املـرأة والـدين واألخـالق (ست دراسات أخرى عن املراة ىف اإلسالم ، منها ما  هو مرتجم ، ومنها كتب بالفصحى ككتاب تاب تعرض فيه الدكتور إبراهيم عوض ـ حفظه اهللا ـ لرتمجة كتاب القرآن واملرأة ألمينة ودود ، باإلضافة إىل  وهذا الك  .م ٢٠١٣دار الفردوس ــ . ط / .ـ القرآن والمرأة ألمينة ودود مع ست دراسات عن النسوية اإلسالمية٢٠  .والنبوية باإلضا فة إىل االسرتشاد بروح اإلسالم واجتاهه العام ىف أثناء دراسته للتفاسري القدمية أهم قضايا علم الكالم اإلسالمى معتمًدا علـى النـصوص القرآنيـة وتناول ـ فضيلته ـ   . والدينية وقد أنزل ـ فضيلته ـ كل واحد من هؤالء منزلته ، مث قام بانتقاد ما يراه حمًال للنقد معتمًدا على ثقافته اللغوية والنقدية   .لتوفيق احلكيم "خمتار تفسري الطربى " ، و) االمحدى (مللك غالم فريد "  وقد عكف الدكتور إبراهيم عوض يف هـذا الكتـاب علـى تـرمجتني لكتـاب احلـضارة العربيـة جلوزيـف ِهـل، ترمجـة عربيـة    .م٢٠١٤ه ـــــ ١٤٣٥مكتبة جزيرة الورد )/ الحضارة العربية(ـ على هامش كتاب جوزيف ِهل ٢١  .الرجل ، واحتقار الثقافة العربية للمرأة ، وهيمنة الرجل على املرأة ىف كل شئ ، ونظرة األديان مجيًعا إىل اإلله على أنه ذكر ، ومعاقبة املرأة على الزنـا وعـدم معاقبـة إبراهيم ىف هذا الكتاب قضية ذكورية اللغة العربيـة /  تناوهلا الدكتور، ومن أهم القضايا الىت)بني نوال السعداوى وهبة رءوف



مكتبــة  -) دراسـة تحليليــة أســلوبية(يــق مــن الــشيعة أنهـا مــن القــرآن الكــريم ــــ ســورة النــورين التــي يـزعم فر ٢٥  .مستقلة وال تربطها صلة بالعربية ، واالستهانة ببعض أمساء الصحابيات كأمساء وعائشة رضي اهللا عنهما املنطقة ، وأم جمرد قبائل انتقلت من بالد القوقاز إىل اجلزيرة العربية ، وأن لغتهم ال شخصية هلـا ، وأن العاميـة املـصرية لغـة  يف تلـك متاًما للكتابة يف هـذا املوضـرع ، حيـث ذكـر لـويس عـوض أن العـرب أمـة حديثـة عهـد بالتـاريخ، ومل يكـن هلـم وجـودويـس عـوض ، وبـني أنـه غـري مؤهـل . د) مقدمـة يف فقـه اللغـة العربيـة(تعرض لنقد األفكـار اخلاطئـة الـواردة يف كتـاب   أم في الجهل والحقد والبهلوانية ــ دون ) ه اللغة العربيةمقدمة في فق(ـــ  الكتاب الفضيحة ٢٤  .أسباب ضعف احلضارة اإلسالمية ىف العصر احلاضر اإلسالم بالعلم والعمل  والذوق ىف بناء احلضارة ، مث ختم هذا بأهم منجزات احلضارة اإلسـالمية علـى أرض الواقـع ، وأهـم حفظه اهللا ـ دور العقيدة اإلسالمية ، واألخـالق اإلسـالمية ، واهتمـام ويف هذا الكتاب أبرز الدكتور إبراهيم عوض ـ   .ـ بدون دار وال تاريخ)نصوص من القرآن والحديث ولمحات من التاريخ(ــ  الحضارة اإلسالمية ٢٣    .تعرض للمقارنة بني القرآن واألديان األخرى، وأبرز بعض مميزات القرآن الكرميا وأثبـت أـا ال تقـوم علـى أسـاس تـارخيي أوعلمـي، كمـا وخداعه، وشبهة إصابته بالصرع، ورتب هذه الشبهات ترتيبًـا منطقيًـ  �فتعــرض للــشبهات الــيت يفــسر مــن خالهلــا املستــشرقون ومــن تــبعهم املــصدر الــذى جــاء منــه القــرآن، كــشبهة كــذب النــيب ، ودراسـة حملتـوى القـرآن وروحـه، �ذا البحث قام الدكتور إبراهيم عوض بدراسة قيمـة  لشخـصية النـيب حممـد ويف ه  .مصدر القرآن لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحي المحمدي ــ  دون تاريخ أو دارـ ٢٢  . فيها ونشرها مع نص الرتمجة اإلجنليزيةاملؤلف من زواية عربية إسالمية ختتلف عن الزاوية الغربية االستشراقية، أو القضايا اليت مل يعاجلها املؤلف أصًال، وسجل رأيه  عاجلهــا ، وتنــاول بعــض القــضايا اهلامــة الــيت)بقلــم األســتاذ خــداخبش(وأخــري إجنليزيــة ) بقلــم دكتــور إبــراهيم أمحــد العــدوي( الــيت يــدعي -ويف هــذا الكتــاب حلــل الــدكتور إبــراهيم عــوض األســلوب الــذي كتبــت بــه كــل آيــة مــن آيــات الــسورة    . زهراء الشرق ــ القاهرة ـــ دون    )مباحث واجتهادات(ـ يف األدب املقارن ١٢  .ـ التذوق األديب١١  .ـ مناهج النقد العريب احلديث١٠  .ـ فصول من النقد القصصي٩  .م١٩٨٠نقد القصة يف مصر من بدايته حىت ــــ ٨  .مرتجم عن اإلجنليزية مع تعليقات ودراسة(ـ أصول الشعر العريب ٧  ).حتليل وتذوق(ـ يف الشعر العريب احلديث ٦  ).حتليل وتذوق(ـ يف الشعر العباسي ٥  ).حتليل وتذوق(ـ يف الشعر اإلسالمي واألموي ٤  ).حتليل وتذوق(ـ يف الشعر اجلاهلي ٣  .شعر اجلاهلي بني الرافعي وطه حسنيـ معركة ال٢  ). الدعوة إىل العامية تطل برأسها من جديد(ـ الدفاع عن النحو والفصحى ١  ومن المؤلفات الخاصة باللغة واألدب   .أسلوا ال ميت إىل أسلوب القرآن الكرمي بصلة ، والتناقضات اليت اشتملت عليها ، وسخف معانيهاات اللفظيـة واملعنويـة ، وأكـد علـى ركاكـة أسـلوا وأن  وأتبع كل آية باملالحظـ–بعض الشيعة أا حذفت من القرآن الكرمي 



     . م٢٠١٨-)ماجستري(-داهللا عبد املنعم عبد املنعم عب–ــ أمساء الشخصيات الرئيسية يف الرواية املصرية ١٤  .م٢٠١٨ -)ماجستري(- أبو القاسم سعد حسني-ـــ األنساق الثقافية يف شعر املتنيب١٣  .م٢٠١٧-) دكتوراة(-علي عبد العزيز علي–ـــ املوروث الثقايف يف الشعر اجلاهلي ١٢  .م٢٠١٦-) دكتوراة (–سرى عبد الفتاح حسن  ي–ــ بناء اجلملة يف شعر الشريف العقيلي ١١  .م٢٠١٥-)دكتوراة (- شريين عبد احلميد أمحد-)دراسة لقصص األطفال(ــ مجاليات النص القصصي ١٠  .م٢٠١٤ -)ماجـستري (- عبـد الـسالم حممـود سـقار-)دراسـة حتليليـة نقديـة(ـــ مشكالت ترمجـة سـعديا الفيـومي لغـز األمثـال٩  .م٢٠١٤ -)ماجستري (- رياض حسني خليل-)دراسة أسلوبية(ـــ شعر يوسف بن هارون الرمادي٨  .م٢٠١٢-)دكتوراة (- تامر سعد حممود احليت-)دراسة فنية وموضوعية(ــ جتربة املنفى يف الرواية العربية املعاصرة٧  .م٢٠١١ -)دكتـــوراة (-عبـــد الكـــرمي أمـــني حممـــد-)دراســـة يف إشـــكالية الفـــن والنقـــد(روايـــة الـــشعر اجلديـــدـــــ اجلهـــود النقديـــة ل٦  .م٢٠١٠ -)دكتوراة (- خليل حممد أيوب-)دراسة بالغية(ــ أسلوب احلوار يف احلديث النبوي ٥  .م٢٠٠٩  -)ماجستري(- أمحد شعبان عبد البصري–ــ القصة القصرية عند عبد الرمحن فهمي ٤  .م٢٠٠٨ -)دكتوراة (- فتحي حممد أبو اليزيد-)دراسة لغوية نصية(ل القرآنية ــ  األمثا٣  .م٢٠٠٧-)دكتوراة (-أمحد سليمان سعيد -)دراسـة لغويـة حتليليـة يف ضـوء الـدرس الـداليل احلـديث(ــ شواهد لسان العرب يف مواد اهلمزة والباء والتاء منوذًجـا٢  .م٢٠٠٢ –) ماجستري(- حممد مصطفى عبد لسالم -)دراسة يف التفسري املوضوعي(ــ التقوى يف القرآن الكرمي ١  :ا      بعض الرسائل العلمية التي أشرف عليه  ).أديًبا وناقًدا ومفكرًا إسالمًيا(ـ دكتور حممد حسنني هيكل ٢٤  ).حممد لطفي مجعة ـ قراءة يف فكره اإلسالمي(ـ كاتب من جيل العمالقة ٢٣  ).حياته وفنه(ـ القصاص حممود طاهر الشني ٢٢  .ـ النابغة اجلعدي وشعره٢١  ).ايا إنسانية وفنيةقض(ـ عنرتة بن شداد ٢٠  ).دراسة جديدة حلياته وشخصيته(ــ املتنيب ١٩  .ـ دراسات يف النثر العريب احلديث١٨  ). عرض ومناقشة مع النص اإلجنليزي(نظرة عامة لبيري كاكيا (ـ األدب العريب ١٧  ).عرض وحتليل ومناقشة مع النص اإلجنليزي(ريخ األدب العريب للدكتور خورشيد أمحد فاروق ـ تا١٦  .ـ فنون األدب يف لغة العرب١٥  .ـ حماضرات يف األدب املقارن١٤  .ـ من قضايا الدراسة األدبية املقارنة١٣



                                                      



ــــــــــــــث األول    :وفيه ثالثة مباحث       في الدفاع عن القرآن الكريم  جهود الدكتور إبراهيم عوض  الفصل األول     ـــــــــــــشبهات : املبحـ جهــود الــدكتور إبــراهيم عــوض يف رد األخطــاء املتعلقــة برتمجـــة :  املبحــث الثــاين  .املتعلقة بلغة القرآن الكرمي   جهـــــــــــــود الـــــــــــــدكتور إبـــــــــــــراهيم عـــــــــــــوض يف رد ال جهـــــود الـــــدكتور إبـــــراهيم عـــــوض يف رد الـــــشبهات املتعلقـــــة : املبحـــــث الثالـــــث   .القرآن الكرمي     .مبضمون اآليات القرآنية



، ، هــذا احلفــظ اإلهلــي للقـرآن الكــرمي بقــي معجــزة خالـدة، يــشهد علــى ربانيــة )٩: احلجـر(چ   �   �  �      ڱ  �  �  �چ : وقد ضمن اهللا تعاىل حفظ كتابه وصيانَته مجلـة وتفـصيًال مـن عبـث العـابثني، وحتريـف احملـرفني، يقـول تعـاىل  .سورة منه، وهو املصدر األول للتشريع عند املسلمني، والدستور الذي يقود األمة يف مجيع جماالت احلياة العامة واخلاصة بتالوتــه، املتحــدى بأقــصر  املنقــول إلينــا بــالتواتر، املتعبـد�إن القـرآن الكــرمي هــو كتـاب اهللا املنــزل علــى رســوله حممـد   توطئة     سيتضح مبشيئة اهللا ىف املباحث التالية  ـ   ، وهـذا مـا -حفظـه اهللا- هذا اال يف السنوات املاضية فضلية األستاذ الدكتور إبراهيم عوض ـ وممن أدىل بدلوه يف  .األعداء إليه من التهم الباطلةولقد هب نفر من املسلمني يدفعون عن كتاب رم تلك الشبهات، ويبصرون النـاس بـدينهم، وحيـذروم ممـا ينـسبه   .الشبهات حول صحته، معتقدين بذلك أم يفسدون على املسلمني دينهم، ويصرفوم عن دستورهمعلى التشكيك فيه وإثـارة وملا كان للقرآن الكرمي هذه املنزلة عند املسلمني عمل أعداء اإلسالم يف كل زمان ومكان   .  )٦٧("كتابته ورمسه، ورابعة إىل تفسريه وشرحه، وخامسة إىل الدفاع عنه ضد املستشرقني وأذنام أشكاًال خمتلفة، فتارة ترجع إىل لفظه وأدائه، وأخرى إىل أسلوبه وإعجـازه، وثالثـة إىل  وقد اختذت هذه العناية اإلهلية  .يوم الناس هذا وصـحابته، ومـن سـلف األمـة وخلفهـا مجيًعـا إىل �لذلك كله كان القرآن الكرمي موضع العناية الكربى من الرسـول   . عقائده وعباداته وحكمه وأحكامه وآدابه وأخالقه وآيُته الكربى، ومالذ الدين األعلى، يستند اإلسالم عليه يف �لرسول وأودعه كل ضة، وناط به كل سعادة، وهو حجة ادستور اخلالق إلصالح اخللق، وقانون السماء هلداية األرض، أى إليه ُمنزله كل تشريع، "من هنا كان القرآن الكرمي   .هذا الكتاب ايد
* * *  

األوىل : دار الكتاب العريب ــ بريوت ـ الطبعة . طــ/ ١٢ص) هـ١٣٦٧: املتوىف ( حممد عبد العظيم الزرقاين مناهل العرفان يف علوم القرآن ــ) 67(                                                      ـم١٩٩٥هـ ، ١٤١٥ــ  



شبهة خطأ القرآن الكرمي يف نـصب املعطـوف علـى املرفـوع والـرد : املطلب األول        :وفيه ستة مطالب                     شــبهة خطــأ القــرآن الكــرمي يف مجــع علــم حيــث جيــب إفــراده  والــرد : لثــاين املطلــب ا  .عليها شبهة خطأ القرآن الكرمي يف اسـتخدام صـيغة املـضارع بـدل املاضـي : املطلب الثالث  .عليها والــرد " وتلــك نعمــة متنهــا علــى أن عبــدت بــين إســرائيل"شــبهة عــدم وضــوح املعــىن يف قولــه تعــاىل : املطلــب اخلــامس    .  عليها        شبهة خطأ القرآن الكرمي يف تغيري الضمري للشخص الواحد يف نفس اجلملة والرد:     املطلب الرابع     .والرد عليها ذلـك تقـدير العزيــز .... قـل أئـنكم لتكفــرون " شـبهة اخــتالط الغمـوض بالركاكـة يف قولــه تعـاىل : املطلـب الـسادس     .عليها �چ وأبلغهــم، ولــو جمتمعــني، علــى أن يــأتوا بأقــصر ســورة منــه إن القرآن الكرمي نزل بلسان عريب مبني، خياطب الفصحاء والبلغاء والشعراء، بل يتحدى أن يعارضـه أفـصح العـرب   ة خطأ القرآن الكريم في عطف المنصوب على المرفوع والرد عليهاشبه  املطلب األول    .   والرد عليها" العليم   �ڤ  ڤ       �  (  )   ٹ  &  %  $  ٿ  "  !     ٺ   ، ومــع هــذا التحــدي الواضــح الــصريح عجــز جهابــذة البالغــة والفــصاحة عــن اإلتيــان بآيــة مــن )٨٨: اإلســراء (  چڦڤ  ڤ  
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يتعّقـب ويـستدرك علـى القـرآن وبالرغم من ذلك راح َمْن هو يف اللغة أجهل، ويف البالغة أْلكـن، ويف البيـان أعجـم،   .مثله، كما أم عجزوا عن أن جيدوا يف نصوصه ما ميّكنهم من الطعن فيه ــا للبحــث، فــإن الباحــث ســيعرض الــشبهة بكاملظـيم، اسـتطاع الـدكتور إبـراهيم عـوض أن يفنـد تلـك الـشبهات ويـرد عليهـا بـردود علميـة ودفاًعا عن النّص الشريف، والوحي الع  .الكرمي، يعتقد أنه قد وجد جديًدا ينشره بني الناس هــا عرًضــا ال خيــل ببيــان املــراد منهــا، مث يتبعهــا بــالرد، موضــوعية، وتنظيًمــا للعــرض وترتيًب يف " املقيمني"يدعي بأن القرآن قد أخطأ عندما نصب كلمة )٦٨(يذكر الدكتور إبراهيم عوض أن عبداهللا عبدالفادي  :عرض الشبهة: أوالً   .معتمًدا على ما اختاره الدكتور إبراهيم عوض 
چ قولـه تعـاىل   
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يف ) املؤمنــون ، املوفــون(علــى املرفــوع ) املقيمــني، الــصابرين(ومفــاد الــشبهة أن القــرآن أخطــأ حــني عطــف املنــصوب   ) ١٧٧:البقرة(]1 ڇ چ چ چ چ / . - ڃ +[ :نفس الشبهة يف قوله تعاىل مث إنـه كـرر )٦٩("واملقيمـون الـصالة: "كان جيـب أن يرفـع املعطـوف علـى املرفـوع فيقـول: "يقول عبد اهللا عبد الفادي  . ، وكان جيب أن تُرفع )١٦٢: النساء(چ   
    مب  ىب  يب     وخاصـة املقيمـني (ليـك ومـا أنـزل مـن قبلـك لكـن الراسـخون يف العلـم واملؤمنـون يؤمنـون مبـا أنـزل إ(واملعىن على ذلـك  .مراءاة للناس أو رد التخلص من عبئهايؤدوــا علــى وجههــا وتظهــر يف قلــوم وأعمــاهلم مثرــا، فهــؤالء هــم اجلــديرون باملــدح ، ال الــذين يــأتون الــصالة وهــم كــساىل رد املصلني، بل املقيمني الصالة أي الذين إذ هي الرباط الذي يصل املؤمن بربه وجيعله دائًما على ذكر منه وليس املقصود جملقد نصب اهللا املقيمني لتخصيـصهم بالـذكر علـى سـبيل املـدح لبيـان أمهيـة الـصالة يف الـدين،  " -حفظه اهللا-يقول   .وقواعدها، ولبيان أمهية الصالة ومكانتها يف اإلسالم  خيرج عن إطار اللغة العربية إن الصنعة اللغوية للدكتور إبراهيم عوض، مّكنته من سهولة الرد على تلك الشبهة مبا ال  :رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل قواعد اللغة العربية) أ(  :وفيما يلي بيان ذلك  .الرد على الشبهة من خالل عرض أقوال بعض المفسرين) ب(  .   بهة من خالل قواعد اللغة العربيةرد الدكتور إبراهيم عوض على الش) أ(  :ويتلخص الرد على تلك الشبهة في النقاط التالية  : الرد على الشبهة: ثانيا  .اآليتني الكرميتني وكان جيب أن ترفع  حلقات )/ .(ستشرقني لكنه منسوب إليه، كما أن اسم عبد الفادي نصر اين ال وجود له يف اإلسالم ويبدو أنه من تأليف جمموعة من امل(يتمتع بنفس األخالق لألسرة اليت كان يقيم معها ، وحتادثا عن الديانات حىت أقنعه باملسيحية، من أشهر مؤلفاته هل القرآن معصوم الت األمريكية ، حيث كان يقيم معهم ، مث تركهم إىل بلدة أخرى وبعد اثين عشرة سنة تعرف على شاب أمريكي مسيحي إلحدى العائسعودي متنصر نشأ نشأة دينية،  خترج  بكلية اهلندسة ، وطلب منه والده أن يتم تعليمه يف أمريكا، وهناك تأثر بأخالقيات أعجبته ) 68(                                                    .ـ دون .٦٨ــ عبداهللا عبدالفادي الرتقيم اآليل ص" هل القرآن معصوم"   صل الشبهة يف كتاب   ، وأم٢٠٠٤مكتبة زهراء الشرق ـ . ط/ ٤٣، ٤٢إبراهيم عوض ــ ص/عصمة القرآن وجهاالت املبشرين ــ د)  69(  .٢٠١٧ ـ ١٠ــ ١٥يوتيوب ـ ٩، ٨برنامج املتنصرين ـ حلقة ) مسجلة للشخص نفسه 



ملتكلم عن وهذا من وظائف اإلعراب يف األسلوب العريب األصيل، إذ بإبدال حركة حبركة أو حرف حبرف يستغين ا"  :مث يوضح ــ فضيلته ــ أن مثل هذا ورد يف كالم العرب ويف الشعر العريب، فيقول .)٧٠(أو ما أشبه وهذا من اإلجياز القرآين البليغ) الصالة جيوز فيها إىل جانب اخلفض )  مع حممد الكرميذهبت (يف قولنا مثًال ) الكرمي(وترى ما هو قائل إذا ذكرنا له أن كلمة  )٧٢( الرأي حين تغم األمور            بذات الصليل وذات اللحموذا  القرم وابن الهمام          وليث الكتيبة في المزدحمالملكإلى   :)٧١(لفظة أو مجلة بأكملها،  ومنه قول اِخلرِنق بنت هفان وهـــو ) جحـــر(جيـــوز رفعهـــا نعًتـــا لــــ ) هـــذا جحـــر ضـــب خـــرب(يف العبـــارة املـــشهورة ) خـــرب(أو إذا قلنـــا لـــه إن كلمـــة  )ذهبت مع حممد أعين الكرمي ال غريه(والنصب على تقدير ) ذهبت مع حممد الذي هو الكرمي(الرفع على تقدير   ــا كلمــة األصــل، وجيــوز خفــضهاــرورة ، صــحيح أننــا منيــل اآلن إىل إجــراء إعــراب واحــد يف كثــري مــن هــذه ) ضــب(اورأيًـا مـا . احلاالت، لكن األسلوب القدمي األصيل يتمتع مبرونة تفتقدها أساليبنا احلديثة اليت تراَعي فيهـا القواعـد العامـة عـادة ا اعر طرفة البكرية العدنانية، من الشاعرات الشهريات يف اجلاهلية وهي أخت الش، هي اخلرنق بنت بدر بن هفان بن مالك من بين ضبيعة)71(  .٤١إبراهيم عوض ـ ص/ عصمة القرآن وجهاالت املبشرين د) 70(                                                   :)٧٥(ولو ابتدأته فرفعَته كان حسًنا، كما قال األخطل.  احلمد، واملُلك هللا أهَل املُلكأهلَ  هللا هـو، واحلمـد احلميـد هللامد احل: وذلك قولك. إن شئت جعلته صفة فجرى على األول، وإن شئت قطعَته فابتدأَته"  :فيقول" ما ينتصب على التعظيم واملدح" ىف باب )٧٤(ما يذكره سيبويهوعندما يرجع الباحث إىل كتب اللغة جيد أن معظمها يؤيد الرأي القائل بأا منصوبة على املـدح، ومـن أمثلـة ذلـك   .)٧٣("قرآن الكرمييكن األمر فال ينبغي لقليلي العلم أن يستطيلوا على ال األوىل، : هلية، بريوت ، الطبعة ــ  املكتبة األ٧٩شاعرات العرب يف اجلاهلية واإلسالم ــــ بشري ميوت ــ ص./  م٥٧٠: وقيل،  ميالدية٥٧٤حوايل  قبل اهلجرة ٥٠توفيت حنو عام .ورثاء أخيها طرفة، تزوجها بشر بن عمرو بن مرثد من بين أسد وقتله قومه يوم قالب فجاء أكثر شعرها يف رثائه  .بن العبد ألمه صلى - ليكتب احلديث، فلزم حلقة محاد بن سلمة، فبينا هو يستملي على محاد قول النيب من َعَمل فاِرس، مث قدم البصرة" البيضاء: "يقال هلاهو عمرو بن عثمان بن قـَْنَرب، موىل بين احلارث بن كعب بن عمرو بن ُعَلة بن َجْلد بن مالك بن أُدد، ولد سيبويه بقرية من قرى شرياز، )74(  ٤٣، ٤٢املرجع السابق ـ ص) 73(  .، مل ينسب ألحد من الشعراء .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤ –) ١(ط-ة املكتبة العصري––/ ٢/٣٨٤/ ابن األنباري –والكوفيني دون ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني –) ١( ط–دار املصرية للتأليف والرتمجة / ١/١٠٥/ الفراء - معاين القرآن ) 72(  .٣٠٤، ٣٠٣/ ٢/  م ، األعالم ــ الزركلي ١٩٣٤ - هـ ١٣٥٢ حلنت يا : فقال محاد". ليس أبو الدرداء: "فقال سيبويه". ليس ِمن أصحايب إال َمن لو شئُت ألخذُت عليه ليس أبا الدرداء: "-اهللا عليه وسلم فلزم اخلليل فربع، مث أصبح إمام النحويني   . سأطلب علما ال تلحنين فيه: فقال. ستثناءهاهنا ا" ليس"سيبويه، ليس هذا حيث ذهبت، وإمنا  طبقات النحويني واللغويني ــ حممد بن احلسن بن عبيد اهللا بن / وتويف وهو ابن ثالث وثالثني سنة، سنة مثانني ومئة.فيما يقال حسَن الوجه كان هم،وهو أحد الثالثة املتفق على غنم بن تغلب األخطل الشاعر النصراين مشهور، اشتهر يف عهد بين أمية بالشام، واتصل باألمويني فكان شاعر غياث بن غوث بن الصلت بن طارق بن عمرو بن سيحان بن فدوكس بن عمرو بن مالك بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن )75(  ).٢(ط/ دار املعارف/ بتصرف ٧٠ــ ١/٦٦    )/ه٣٧٩: توىفامل(مذحج الزبيدي األندلسي اإلشبيلي، أبو بكر 



وإن شئت ابتدأت  .  إن شئت جررت، وإن شئت نصبت: أهِله هللاأهِل احلمد واحلميد هو، وكذلك احلمد : فيقولون  ا الصفة فإن كثريًا من العرب جيعلونه صفة، فُيتبعونه األولَ وأم  )٧٦(خليفُة اهللا ُيستسقى به املطرُ ...  طائرُه وامليمونُ  الغمَر اخلائضُ   أْبَدى النواجَذ يوٌم باسٌل ذَكرُ ... نفسي فداُء أمِري املؤمنني إذا  لِكِن الراسخون يف العلم منهم واملؤمنون يؤمنون مبا أُنـزل إليـك ومـا أُنـزل مـن قبلـَك : " ومثل ذلك قول اهللا عز وجل  .إا عربية: ، فسألت عنها فقيل"احلمد هللا رب العاملني : " لومسعنا بعض العرب يقو   )٧٨( األعمامِ بنو وهمُ أخوالنا ...  يشُكَر خبطة بيوتَ ولقد خبطت   :)٧٧(كما قال ُمهلِهل ولو ابتدأَته فرفعته على االبتداء كان جيًدا كما . ولو رفع الصابرين على أول الكالم كان جيًدا". البأساِءَوالّضراِء َوِحَني البأسِ  ِىف َوالـصاِبرِينَ  الصَالَة َوآتى الزكاَة واملوفـوَن ِبَعْهـِدِهْم إَذا عاََهـُدوا َواْلَيَتامى َواْلَمَساِكَني وابَن السِبيِل َوالسائِِلَني َوِىف الرقَاِب َوأَقاَمَ َوَلِكن الرب َمن آَمَن بِاِهللا َواْليَـْوِم اآلِخِر َواملَالِئكِة َواْلِكتاِب َوالنِبيَني َوآَتى املاَل َعَلى ُحبه َذِوى الُقرىب : " وقال جل ثناؤه  . على االبتداءفأما املؤمنون فمحمولٌ . فلو كان كله رفعاً كان جيداً ". واملقيمَني الصالَة واملؤتون الزكاة  دار الفكر للطباعة والنشر / ٤٨/١٠٥/تاريخ دمشق ــ  ابن عساكر "/ ديوان شعر " جرير، والفرزدق،واألخطلله : أم أشعر أهل عصرهم                                                                                                                                                    ملْن داٌر ُخنّليهاوالقائلونَ ...  وملا يُظعنوا َأَحداً الظّاعننيَ   إال ُمنَرياً أمَر غاِويهاَ ... شدهم وكل قِوم أطاعوا أمَر ُمر   :)٨٠(ومثل هذا يف هذا االبتداء قول ابن خياط الُعكلي  .فرفُع الطيبني كرفع املؤتني  )٧٩( معاقَد اَألْزرِ والطيبني...  بكل ُمعرتٍَك النازلون  سم الُعداة وآفُة اجلُْزرِ ... ال يهلكن قومي الذي هُم   :ونظري هذا النصب من الشعر قول اِخلرِنق  "واْلُمْؤُتوَن الزكاَة : " ابتدأَت يف قوله . من أهل جند. هو عدّي بن ربيعة بن مرة بن هبرية، من بين جبشم، من تغلب، أبو ليلى، املهلهل شاعر، من أبطال العرب يف اجلاهلية) 77(  .م١٩٩٤ –ه ١٤١٤ –) ٢( ط- بريوت–دار الكتب العلمية /١٠٣ص/ ديوان األخطل ) 76(  .٥/١٢٣/ م ، األعالم ــ الزركلي ١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥ -والتوزيع  ج لقب مهلهال، ألنه أول من هلهل نس: وقيل)   م٥٢٥ حنو - ٠٠٠=  ق هـ ١٠٠ حنو - ٠٠٠(ولد . وهو خال امرئ القيس الشاعر زير " عكف يف صباه على اللهو والتشبيب بالنساء، فسماه أخوه أليب . كان من أصبح الناس وجها، ومن أفصحهم لسانا. الشعر، أي رققه أي جليسهن، وملا قتل جساس بن مرة  أخاه كليًبا ثار املهلهل، فانقطع عن الشراب واللهو، آىل أن يثأر ألخيه، فكانت وقائع بكر " النساء  ديوان / هم ، كما أم يكثرون من حنر اجلزر لألضياف ، وهم كذلك أعفاء الفروج ، فال يعتدون على النساء يف حرومقومها كالسم ألعدائقالت هذه األبيات يف رثاء أخيها بشر ومن ومات معه ، أي تدعو لقومها بالبقاء وعدم اهلالك ، مث تذكر بعض صفام احلسنة أن ) 79(  . دون–الدار العاملية / ٧٧) /أثبت مرة( قصيدة بعنوان -ديوان مهلهل بن ربيعة ) 78(  .٤/٢٢٠/ األعالم ./ اليت دامت أربعني سنةوتغلب،  معجم الشعراء ــ لإلمام أيب عبيد اهللا حممد بن /. د حلف الرباب هو الذي عق. مالك بن خياط بن مالك بن أقيش العكلي جاهلي)80(  .م١٩٩٠-ه ١٤١٠-)١(ط– بريوت –دار الكتب العلمية /٤٣/ رواية أيب عمرو بن العالء –اخلرنق بنت هفان     م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢الثانية، :  لبنان ، الطبعة – ـــ مكتبة القدسي، دار الكتب العلمية، بريوت ٣٥٩ــ )  هـ٣٨٤: املتوىف (عمران املرزباين 



: ومـــن العـــرب مـــن يقـــول". والـــصابرين " فهـــذا مثـــل " النـــازلون بكـــل معـــرتك والطيبـــني : "  ومـــن العـــرب مـــن يقـــول وإن شـئت أجريـَت . م وذم كما أن الطيبني مدٌح هلـم وتعظـيمالظاعنون والقائلني، فنصُبه كنصب الطيبني إال أن هذا شتٌم هل كـــل هـــذا جـــائز يف ذيـــن البيتـــني ومـــا . هـــذا كلـــه علـــى االســـم األول، وإن شـــئت ابتدأتَـــه مجيعـــا فكـــان مرفوعـــا علـــى االبتـــداء ، "املقيمــني"إذا مــا طــالع الباحــث أقــوال املفــسرين ىف اآليــة الكرميــة وردهــم علــى املــشككني ىف صــحة إعــراب كلمــة   :الرد على الشبهة من خالل عرض أقوال بعض المفسرين) ب(  .ر العريب، وهو ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم عوضواألركان باملدح والثناء، وأن هذا جائز يف اللغة العربية، وواقع يف الشع منـصوبة لتخــصيص الـذين يـؤدون الــصالة يف أوقاـا كاملـة الــشروط "المقيمــين"مـن خـالل مـا ســبق يتبـني أن كلمـة   .)٨٣("نبه الذهن إىل وجوب التأمل فيها، ويهدي التفكري الستخراج مزيتها وهو من أركان البالغةكلمة بني أمثاهلا يأو العنايــة ال يــأيت يف الكــالم البليــغ إال لنكتــة، والنكتــة هنــا هــي مــا ذكرنــا آنًفــا مــن مزيــة الــصالة، علــى أن تغيــري اإلعــراب يف  والنصب على املدح : " يف معرض بيانه للنكتة البالغية يف النصب على املدح حيث يقول)٨٢(و حميي الدين درويش  ".النازلني"، "لظاعننيا" على املنصوب " الطيبون"، "القائلون"ففي تلك األبيات ُعطف املرفوع    )٨١ (.أشبههما، كل ذلك واسع نـصب علـى املـدح لبيـان فـضل الـصالة، وهـو بـاب واسـع، وقــد  " واْلُمِقيِمـنيَ : "النـصب علـى االختـصاص مـن االفتتـان فيقـول أن امللتفتــني إىل قــول القــائلني بــأن هــذا مــن خطــأ الكتــاب ال يعرفــون مــذاهب العــرب يف )٨٤(يبــني اإلمــام الزخمــشري  .سيكتفي الباحث مبا ورد يف بعض كتب التفسرياتضح له املعىن الصحيح والنكتة البالغية لنصب هذه الكلمة، و  )٨٦(أّمــا اإلمــام القــرطيب  .)٨٥("أي يؤمنون بالكتاب وباملقيمني الصالة وهم األنبياء) ِمبا أُْنزَِل ِإلَْيكَ : (هو عطف على: وقيل  . الله ثلمة ليسّدها َمْن بـَْعَدُهم وخرقًا يرفوه من يلحق ما أبعد مهة يف الغرية على اإلسالم وَذب املطـاعن عنـه، مـن أن يرتكـوا يف كتـاب الذين َمثلهم يف التوراة وَمثلهم يف اإلجنيل كانو يف الكتاب ومل يعرف مـذاهب العـرب ومـا هلـم يف النـصب علـى االختـصاص مـن االفتنـان، وخفـي عليـه أن الـسابقني األّولـني ويه على أمثلة وشواهد، وال يلتفت إىل ما زعموا من وقوعه حلًنا يف خط املصحف، ورمبا التفـت إليـه مـن مل ينظـر كسره سيب
:  فيؤكــد علــى أن أصــح األقــوال أنــه منــصوب علــى املــدح للتعظــيم، كمــا قــال ســيبويه فيقــول− كتاب إعراب : م ، من أهم أعماله١٩٣٢دارس محص التجهيزية بعد أن اختارته وزارة املعارف هلذا العمل يف عام لألدب العريب يف متويف، تلقى علومه يف مدارس محص، حيث كانت يف ذلك الوقت عبارة عن كتاتيب يتلقى فيها طالب العلم القرآن الكرمي عمل مدرًسا ولد يف مدينة محص ، عاش يف سورية، وفيها ) م١٩٨٢ - ١٩٠٨)= (هـ ١٤٠٣- ١٣٢٦(حميي الدين بن أمحد مصطفى درويش، ) 82(  . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨، )٣(مكتبة اخلاجني، القاهرة،ط/٦٥ــ ٢/٦٢الكتاب ــ سيبويه ــ ) 81(                                                  دار اليمامةــ دمشق ــ (ص ــ سورية، دار اإلرشاد للشئون اجلامعية ــ مح.  ــ ط٣٧٧ ص٢حمي الدين درويش ج/ إعراب القرآن وبيانه) 83(  .٨/١١/٢٠١٧ويكيبيديا املوسوعة احلرة ــ تاريخ الدخول ـ . القرآن وبيانه وتنقل يف البلدان، مث . وسافر إىل مكة فجاور ا زمنا فلقب جبار اهللا) من قرى خوارزم(خمشر ولد يف ز )  م١١٤٤ - ١٠٧٥=  هـ ٥٣٨ - ٤٦٧(حممود بن عمر بن حممد بن أمحد اخلوارزمي الزخمشري، جار اهللا، أبو القاسم، من أئمة العلم بالدين والتفسري واللغة واألداب ) 84(  .هـ١٤١٥الطبعة الرابعة،) دار ابن كثري ـ دمشق ـ بريوت(، )بريوت ) هـ٥٣٨ـ٤٦٧(قاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزميالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أيب ال) 85(  . م٢٠٠٢مايو /  أيار -اخلامسة عشر : ــ دار العلم للماليني ــ الطبعة ١٧٨ص ــ ٧ج) هـ١٣٩٦: املتوىف (األعالم ــ خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي / اإلنكار على املتصوفة وكان معتزيل املذهب، جماهرًا، شديد) املقامات (ومن كتبه ) املفصل (و ) أساس البالغة (، و )الكشاف يف تفسري القرآن(من أشهر كتبه   .فتوىف فيها) من قرى خوارزم(عاد إىل اجلرجانية    .دار املعرفة ــ بريوت ــ لبنان ـ بدون تاريخ. ط / ٣١٣ /١/



ـا منـصوبة علـى  أـا باليـاء يف مجيـع مـصاحف األئمـة وأن أصـح اآلراء فيهـا أ-رمحـه اهللا-)٨٨(ويبني اإلمام ابـن كثـري  .)٨٧(واختلف يف نصبه على أقوال ستة أصحها قول سيبويه بأنه نصب على املدح أي وأعين املقيمني " ــه لــه مــن كــالم، فنيـيّــُة التـْنِويــِع يف العبــارة، املثــِري النتبــاه املتَلقــي، والبا: الفائــدة األوىل  : وخيتم الباحث هذه الشبهة مبا ذكره العلماء من فوائد االلتفات ومنها يلي  . )٨٩("هكذا هو يف مجيع مصاحف األئمة} َواْلُمِقيِمَني الصالَة { : وقوله: "املدح فيقول عــِث لنــشاطه يف اســتقباِل مــا يوج العبـارة الّـيت حـصل االلتفـات إليهـا، وهـذا املعـىن ال يـستفاُد إذا جـَرى القـول وفـق إفادة معـًىن تتـضمُنه : الفائدة الرابعة  .اِإلعراض عن املخاطبني، ألم عن البيانات معرضون أو ُمْدبرون وغري مكرتثني: الفائدة الثالثة  .االقتصاُد واِإلجياُز يف التعبري: الفائدة الثانية  .واِإلصغاِء إليه، والتفكري فيه ـــَرة : الفائـــدة الـــسادسة  .قتضي أحوال املتلّقني ذلكتكون أكثر تأثرياً من الطرق املباشرة حينما تما ُيْستفاد من معًىن بااللتفات إّمنا يستفاد إملاحاً بطريٍق غري مباشر، ومعُلوٌم أّن الطُرَق غري املباشرة : الفائدة اخلامسة  .مقتضى الظاهر ، بل يضيفون كذلك بعض األوجه البالغية اليت حيمل عليها هذا االلتفات مـن الرفـع مهة وأغري على كتاب اهللا من الالحقنيمذاهب العرب ومل يقف على أساليبهم البالغية، وأنه لوكان هنـاك أي خطـأ ملـا سـكت عليـه الـسابقون ال سـيما وأـم أكثـر منصوبة على املدح، ويؤكدون أن من خيطئ هذا مل " املقيمني"ـــ مما سبق يتبني أن معظم املفسرين يؤيدون القول بأن    .)٩٠ (".وأشباههماملتحـــــّدث عنهـــــا أّوًال، ويظهـــــر هـــــذا يف النـــــصوص الدينيّـــــة املوجهـــــة جلميـــــع النـــــاس، ويف ُخطَـــــب امللـــــوك والرؤســـــاء والّوعـــــاظ إشـــعاُر خمتِلـــف ُزمـــر املقـــصودين بـــالكالم بـــأّم حمـــل اهتمـــام املـــتكّلم، ولـــو مل يكونـــوا مـــن الزْم نـصبت لتخـصيص أهـل " املقيمـني" يتبني أن معظـم املفـسرين يتفقـون مـع الـرأي القائـل بـأن كلمـة بالتأمل فيما سبق  الخالصة   إىل النصب كإثارة انتباه السامع  ــ تويف مبنية بين . مفسر) أبو عبد اهللا(حممد القرطيب حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري، اخلزرجي، األندلسي، القرطيب، املالكي ) 86(                                                                                                                                                 الـدين، وهـذا مــا أكـده الــدكتور إبـراهيم عــوض يف رده علـى هـذه الــشبهة، كمـا أكــده أكثـر املفــسرين واللغـويني، وقــد   يمني، وذلك لبيان مكانة الصالة يف الصالة باملدح، والتقدير أخص أو أمدح املق معجم املؤلفني تراجم ."  /  احلسىن يف جملدين، قمع احلرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكف والشفاعة، والتذكرة بأحوال املوتى واآلخرة جملدا، االسىن يف شرح امساء اهللا ١٥اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان يف : من تصانيفه.  يف شوالخصيب مبصر ولد سنة سبعمائة ، وبرع يف : حلافظ عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن كثري القيسي البصروياإلمام احملدث ا) 88(   .ــ دار الريان للرتاث ــ بدون٢٠١٠، ٢٠٠٩ /٣م/تفسري القرطيب ــ أليب عبداهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ــ ) 87(  . بريوت دار إحياء الرتاث العريب بريوت بــدون  طبعة-  الناشر مكتبة املثىن ٢٤٠، ٢٣٩ ــ ص٨ الكتب العربية ــ  عمر رضا كحالة ــ جمصنفي تفسري القرآن العظيم،، البداية والنهاية يف التاريخ، الفصول يف سرية الرسول، مات يف شعبان سنة أربع :( التفسري والتاريخ ، من تصانيفه      م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦، )١(دار القلم، دمشق،ط/١/٤٨٣البالغة العربية ــ عبد الرمحن بن حسن َحبَـنَكة ــ )90(  ).١( ـ طدار التوزيع والنشر اإلسالمية. ط  / ٧٧٠  /١/ تفسري القرآن العظيم ــ أيب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي) 89(  .دار إحياء الرتاث العريب ــ بريوت. ط/ ٢٨٣ / ٢/ ،معجم املؤلفني ــ عمر رضا كحالة /م ١٩٩٨ -هـ١٤١٩) ١(ط/دار الكتب العلمية ــ بريوت . ط / ٣٨ / ١/ حممد بن أمحد بن عثمان الذهىب / رة احلفاظ تذك/ وسبعني وسبعمائة



ـــ أن مثــل هــذه الــشبهات تتنــاىف مــع احلفـــ  .    وذا يتبني وهن هذه الشبهة وافتها، كما يتبني مدى جهل قائلها باللغة العربية وقواعدها  . عن غري بتنوع استشهاداته ، فجمع بني الشعر وغريه مما يسهل على القارئ فهم املراد-حفظه اهللا–متيز يف رده العربية، و فــضيلته بالــسابقني يف االعتمــاد علــى بعــض الــشواهد الــشعرية الــيت اســتدلوا ــا علــى جــواز االلتفــات وأمهيتــه يف اللغــة –تــأثر  لقــرآن الكــرمي، كمــا تتعــارض مــع مــا كــان عليــه  اإلهلــي لظويتبــني ـ أيــًضأ ـ على عـــــــــدم عصمة القرآن من األخطاء اللغوية، فيذكر من " هل القرآن معصوم"يؤكد عبد اهللا عبد الفادي يف كتابه   :عرض الشبهة: أوالً   . اجلهل بقواعد اللغة وأسرار البيان حتمل يف أسلوب عرضها من الشبهات اليت أُثريت حول اشتمال القرآن الكرمي على أخطاء لغوية، تلك الشبهة اليت  والرد عليها  شبهة خطأ القرآن في جمع علم حيث يجب إفراده  املطلب الثاين  . القرآن يف الصدور وتدوينه يف السطورـظالصحابة الكرام من تثبت يف حفـ حًبــا يف الــسجع حيــث )  ١٣٠:تالــصافا(    چٿ  "  !    چ : إللياســني ىف قولــه تعــاىل�ذلــك، تغيــري اســم إليــاس  والواقع أن األمر أبـسط مـن هـذا كلـه، إذ املعـروف ": قالالتغيريات يف حروفها وضبطها، مث ضرب بعض األمثلة على ذلك ف أن األعالم حني تنتقل من لغـة إىل لغـة يـدخلها بعـض - اهللاحفظه-يف الرد على تلك الشبهة يبني الدكتور إبراهيم   : رد الدكتور إبراهيم على الشبهة من خالل قواعد اللغة العربية) أ(  : وفيما يلى بيان ذلك  .تاب المقدسرد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل ما ورد في الك) ج(  .الرد على الشبهة من خالل أقوال بعض المفسرين في اآلية الكريمة) ب(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل قواعد اللغة العربية) أ(  :ويتلخص الرد على تلك الشبهة في النقاط التالية  :الرد على الشبهة: ثانًيا  .ـ أن الغرض من مجع هذا العلم حتصيل السجع وفيه تكلف وهو معيب٢  .ـ أن اآلية السابقة مجعت اسم العلم واألعالم ال جتمع ١  :مما سبق يتبني أن الشبهة تتلخص فيما يلي   .)٩١("من اخلطأ لغوياً تغيري اسم الَعَلم حًبا يف السجع املتكلف: "يقول مـثًال الـذي " يوحنـا" تعروها عادة حتـويرات يف حروفهـا وضـبطها ونربهـا كمـا يف أن األعالم حني تنتقل من لغة إىل لغة أخرى ، )٩٢()أرســـــطو(ال عنـــــدنا بالنـــــسبة لــــــوقـــــد يغـــــدو للَعَلـــــم أكثـــــر مـــــن نطـــــق يف اللغـــــة الـــــيت انتقـــــل إليهـــــا كمـــــا هـــــو احلـــــ  .حوره اللسان العريب فصار حيي   .دار الفكر، دون / ٣/١٣٤٢جرادة العقيلي، كمال الدين ابن العدمي ،  حلب، عمر بن أمحد بن هبة اهللا بن أيب بغية الطلب يف تاريخ./ ملداواة مرض كان به، فأذن له يف ذلك، فأقام ا اىل أن زال ذلك املرضختمت حكمة اليونانيني، وكان قد صحب اإلسكندر، وقدم حلب فلما رأى صحة هوائها وتربتها استأذن اإلسكندر يف اإلقامة ا  بن احلكيم الفيثاغوري، وكان تلميذ أفالطون احلكيم، وبه - س وقيل فيه أرسطوطالي- أرسطو بن ينقوماخوش، وهو أرسطاطاليس احلكيم) 92(  .٦٩ص /هل القرآن املعصوم الرتقيم اآليل ) 91(                                                 



" جربيــل"، وهــو اســم مستــشرق أملــاين معــروف، و)٩٣("ألفــرت"، و"الــوارد"، و"أهلــوارد" و،"أرســطاليس" و،"أرســطوطاليس"و ، ويف بعـضها "ويـرت "يف ذلك اسم محي موسى الـذي ورد يف بعـض الرتمجـات العربيـة للكتـاب املقـدس " إلياس"ومثل   . وليس يف األمر مجع وال تكلف سجع وال غريه " إلياس"ذلك فقد استخدم الصيغة األشيع اختار القرآن الكرمي يف هذا املوضـع مـا يناسـب الـسياق حمافظـة منـه علـى اإليقـاع املوسـيقي أمـا يف غـري وقد : "املقدس فيقول يف الرتمجات العربية للكتاب �هذا املقام ما يناسب السياق، وضرب مثًال على التحويرات اليت ورد ا اسم محي موسى  أن انتقال األعالم من لغة إىل لغة يطرأ عليها التحوير والتغيري، يوضـح أن القـرآن اختـار يف -فضيلته–وبعد أن بني  .)٩٤("إلياسني"، و"يليسإ"، و"إلياس"والشيء ذاته يقال يف اسم النيب الكرمي الذي حنن بصدده، إذ يقول العرب   ".عربائيل"، و"جربين"، و"جربئيل"و" جربائيل"و بنـــصب األمســـاء الثالثـــة مـــدلول صـــحب ) ماهللا ربكـــم ورب آبـــائك: (عنـــه، وابـــن ذكـــوان بغـــري خـــالف، وقطعهـــا البـــاقون قولـــهاســم ســرياين تكلمــت بــه العــرب علــى وجــوه كمــا فعلــوه يف جربائيــل وميكائيــل، ووصــل مهزتــه هــشام خبــالف : إليـاس"  ":  يؤكد على صحة قراءة اآلية الكرمية، وأا مل  ختالف ما عليه العرب فيقول)٩٦(إن ابن اجلزري   .، واملقارنة بني ما ذكره السابقون وما ذكره فضيلته فيقول وباهللا التوفيق- حفظه اهللا-إبراهيم عوضاملمكن للباحث يعرض ما ورد يف بعض كتب القـراءات للوقـوف علـى مـدى صـحة مـا أثـاره مثـري الـشبهة ومـا رد بـه الـدكتور لى تلك الشبهة املتهافتة، وألن الكلمة قرآنية حمكمة، فإنه من باإلضافة إىل ما سبق بيانه من ردود الدكتور إبراهيم ع  :الرد على الشبهة من خالل أقوال بعض علماء القراءات والمفسرين في اآلية الكريمة)  ب( .)٩٥("؟ إننا أعقل من ذلك"يثرو"، فهل نقول مثلما قال عبداهللا عبد الفادى إن يثرون مجع مذكر سامل لـ"يثرون"اآلخر  ) غـري صـحب: (أو عطف بيـان، والبـاقون برفعهـا جعلـوا مبتـدأ وخـربه قولـه» أحسن اخلالقني«ويعقوب جعلوا ذلك بدًال من  " كان يسمي نفسه بالعربية . مستشرق أملاين)  م١٩٠٩ - ١٨٢٨=  هـ ١٣٢٧ - ١٢٤٣(Wihelm Ahlwardt: فلهلم آلفرت)93(                                                   : فقال)٩٨(وأيده غريه كذلك اإلمام النويري     )٩٧("كما رمست مكان قراءة غريهم إلياسني » سالم على آل ياسني« عامر ونافع ويعقوب أي قرأ ابن  م) ث(د خلف ) ج(ىب وصل اصطفى ) ظ(أتى ... م ) ك(وآل ياسني بالياسني   .أي قرأ بالرفع غري املذكورين، واهللا أعلم وال " الشرقّيات " قام برحالت متعددة، وقضى حياته يف درس .  بأملانياGreifswaldمولده ووفاته يف جريفسفالت " وليم بن الورد الربوسي  ديوان أيب نواس " و " العقد الثمني يف دواوين الشعراء الستة اجلاهليني " ،" فهرس خمطوطات املكتبة امللكية يف برلني " أعظم آثاره . سيما العربية حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف، أبو اخلري، مشس الدين، العمري الدمشقّي مث ) م١٤٢٩ -  ١٣٥٠=  هـ ٨٣٣ -  ٧٥١)(96(  .٥٠/ املرجع السابق ) 95(   بتصرف، مرجع سابق ٤٨،٤٩/ إبراهيم عوض / د-قرآن الكرمي وجهاالت املبشرينعصمة ال) 94(  .٥/١٥٦/ الزركلي / األعالم "  /  ) دار القرآن(ولد ونشأ يف دمشق، وابتىن فيها مدرسة مساها . من حفاظ احلديث. يف زمانهشيخ اإلقراء : الشريازي الشافعّي، الشهري بابن اجلزري النشر (من كتبه . ومات فيها. مث رحل إىل شرياز فويل قضاءها. ورحل إىل مصر مرارا، ودخل بالد الروم، وسافر مع تيمورلنك إىل ما وراء النهر اية الدرايات يف أمساء رجال (جملدان، اختصره من كتاب آخر له امسه )  ط- طبقات القراء غاية النهاية يف(جزان، و )  ط-يف القراآت العشر  دار الكتب العلميـة / ٣٠٣) /هـ٨٣٣: املتوىف(شرح طيبة النشر يف القراءات مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف ) 97(  .٧/٤٥/ الزركلي/ األعالم )./ ط-طيبة النشر يف القراآت العشر )(القراآت   . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الثانية، : الطبعة/ بريوت–



ف بينهمـــا، والبـــاقون بكـــسر اهلمـــزة بفـــتح اهلمـــزة وكـــسر الـــالم وألـــ] ١٣٠: الـــصافات[قـــرأ يعقـــوب علـــى آل ياســـني "  م) ث(د خلف ) ج(ما وصل اصطفى ) ظ(تى ) أ... (م ) ك(وآل ياسني بإلياسني " : مـرمي[، وإدريـس ]٢: التـني[وسينني ] ٢٠: املؤمنون[جعله اسم النىب املذكور، وهى لغة كطور سينآء : فوجه الثاىن   .وسكون الالم بال ألف وكــسرت وفروعــه، وعليــه فهــى كلمــة واحــدة، ال وقــف إال علــى النــون، وكتبــت مفــصولة ؛ بنــاء علــى أــا أداة التعريــف، ] ٥٦ أهل، مضاف إىل نبـيهم، ف آل ياسـني كـآل حممـد صـّلى اهللا عليـه وسـّلم فهمـا  : جعل آل كلمة مبعىن: ووجه األوىل  .على األصل املرفوض، وهذا واضح على وجه وصل اهلمزة فيها، فالسالم على النىب نفسه :  على آل ياسني ذريته وأتباعه ؛ إكراما له كقوله عليه السالموجيوز الوقف على آل، ويتم على آل ياسني، فالسالم  .كلمتان؛ ولذلك رمست منفصلة ميكـال، وميكائيـل، وميكـائني، وإبـراهيم وإبراهـام، : هـذا ورب البيـت إْسـرَائينا، ويقـال... َصاَده، يـَُقوُل َرّب السوق ملا جينـا  إمســاعني، وهــي لغــة بــين أســد، وأنــشد بعــض بــين منــري يف َضــب :كمــا يقــال يف إمساعيــل} َســالٌم َعَلــى ِإْل يَاِســنيَ {"  :ويؤكد اإلمام ابن كثري على أن إلياسني لغة يف إلياس فيقول   )٩٩ (."أو ياسني  أبو إلياسني، فالسالم عليه؛ ألنه من ذريته» أىب أوىف]  آل[اللهّم صّل على « ، ويزيد أن وجوب التعريـف بـاأللف والـالم عنـد التثنيـة أو "إلياسني" اآلراء املذكورة يف )١٠١(ص اإلمام اآللوسيويلخ  .)١٠٠("وهو موضع واحد، وكل هذا سائغ. وإسرائيل وإسرائني، وطور سيناء، وطور سينني تعلم ) من قرى الصعيد مبصر(ولد يف امليمون . فقيه مالكي عامل بالقراآت: هو حممد بن حممد بن حممد، أبو القاسم، حمب الدين النويري)98(                                                                                                                                                 حنن آل حممد آل ياسني، وهـو ظـاهر يف جعـل ياسـني امسًـا » سالم على آل ياسني«يف  أنه قال �فعن ابن عباس   . فآل ياسني آُلهُ �ياسني فيها اسم حملمد : وقيل  .أشعريني، واملراد بإلياسني قوم إلياس املخلصون فإم األحقاء بأن ينسبوا إليههـــو مجـــع إلياســـي بيـــاء النـــسبة فخفـــف الجتمـــاع اليـــاءات يف اجلـــر والنـــصب كمـــا قيـــل أعجمـــني يف أعجميـــني وأشـــعرين يف :  معـه، وقيـلكرميون، مث إن هذا البحث إمنا يتأتى مع من مل جيعل الم إلياس للتعريف، أما من جعلها له فـال يتـأتى البحـثما فيه تغليب وبني غريه، لكن هذا غري متفق عليه، حيث جيوز استعماله نكرة بعد التثنية واجلمع حنو زيدان كرميـان وزيـدون  جربًا ملا فاته من العلمية، وال فرق فيه بني وَضُعف ما ذكره النحاة من أن الَعَلَم إذا ُمجع أو ثـُىن وجب تعريفه بالالم"  :                                      اجلمع غري متفق علية بني علماء اللغة فيقول عرض عليه القضاء فامتنع، له .التجارة، مستغنًيا عن وظائف الفقهاءوكان يتكسب ب. بالقاهرة، وأقام بغزة والقدس ودمشق وغريها وتويف مبكة وهي لشيخه ابن ) شرح طيبة النشر يف القراآت العشر(و ) شرح املقدمات الكافية يف النحو والصرف والعروض والقافية (تصانيف، منها  : لدين، أبو الثناءحممود بن عبد اهللا احلسيىن اآللوسى، شهاب ا)  م١٨٥٤ -  ١٨٠٢=  هـ ١٢٧٠ - ١٢١٧(اآللوسي الكبري ) 101(  . مرجع سابق/  ٢٥ / ٤تفسري القرآن العظيم ـ  ) 100(  .٢/٥٣٣) هـ٨٥٧: املتوىف(ح طيبة النشر يف القراءات العشر ـــ حممد بن حممد بن حممد، أبو القاسم، حمب الدين النـَوْيري شر )99(    .٧/٤٧/ الزركلي/ األعالم ) / القول اجلاّذ ملن قرأ بالشاذ(اجلزري، و  األعالم ــ  خري الدين بن حممود بن ). دقائق التفسري (املعاين يف التفسري، ونشوة املدام يف العود إىل دار السالم ، وأحباثًا ومناظرات، و  روح(يف وسط ر الفرات، على مخس مراحل من بغداد ، من كتبه ) آلوس(وعزل، فانقطع للعلم، ونسبة األسرة اآللوسية إىل جزيرة  هـ ١٢٤٨تقلد االفتاء ببلده سنة . كان سلفي االعتقاد، جمتهًدا. مفسر، حمدث، أديب، من اددين، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها    .١٧٦ / ٧ـ /ـ) هـ١٣٩٦: املتوىف (حممد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي 



قـرأ أبـو رجـاء اسم لغري القرآن من الكتب، وال خيفى عليـك أن الـسياق والـسباق يأبيـان أكثـر هـذه األقـوال، و : وقيل  .اسم للقرآن فآل ياسني هذه األمة احملمدية أو خواصها: هو اسم للسورة املعروفة، وقيل: ، وقيل�له  سـالم علـى «بوصل اهلمزة وخترجيها يعلم ممـا مـر، وقـرأ ابـن مـسعود ومـن قـرأ معـه فيمـا سـبق إدريـس » على الياسني«واحلسن  وإّن إيلـــــيس ملـــــن «كمـــــا قـــــرأ » علـــــى إيلـــــيس«، وقـــــرأ أيب »علـــــى إدريـــــسني«وقـــــرأ » وإن إدريـــــس«، وعـــــن قتـــــادة »إدراســـــني ديد أيًضا حىت  أن هذا التناقض ال يقتصر على العهد القدمي، بل يشمل العهد اجل-فضيلته–ويف نفس السياق ذكر  .)١٠٣("فهو تنطع فارغ" إلياس وإلياسني"السنني، أو أنه كان للشخص الواحد عدة أمساء، أو أن األمر جمرد ألفاظ مرتادفة، فهذه هي املصيبة حًقا، أما الوقـوف عنـد  اللفــظ قــد تغــري علــى مــر وقــد حــاول ُشــراح ذلــك الكتــاب بطــريقتهم البهلوانيــة تفــسري هــذه الظــاهرة املــضحكة بــأن .أمساء أعالم ختالف لفظ األمساء املذكورة يف غريه من أسفار الكتاب املقدس " أخبار األيام األول" ويف سفر  .حوباب بن رعوئيل مرة ثالثة"مرة أخرى و" يثرون"مرة، و" رعوئيل: "ية محي موسى هذاالواحد بعدة أمساء خمتلفة كتسملكــن األدهــى مــن ذلــك أن يتكــرر يف الكتــاب املقــدس لــدى اليهــود والنــصارى ذكــر الــشخص  "-حفطــه اهللا–يقــول   .الكتاب املقدس، فقد ورد بأمساء خمتلفة ال عالقة بينها وغــريه مــن أمســاء األعــالم يف �يــث يوضــح أن التنــاقض احلقيقــي هــو مــا يوجــد يف اســم محــي موســى الكتــاب املقــدس، حوإن مل يقتنع اخلصم ذا الذي مر بيانه من قواعد العربية، فليلجأ إذن الدكتور إبراهيم لريد على شبهته من نصوص   :رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل ما ورد في الكتاب المقدس) ج(  .كما أكد علماء القراءات والتفسري " إلياس"لغة يف " إلياسني" أن ـــ من خالل ما سبق يتبني  .)١٠٢("»املرسلني ويف اية املطاف ألفت نظـره  إىل التنـاقض الرهيـب يف اسـم نـيب اهللا عيـسى : "، فيقول�يف أشهر أعالمه نىب اهللا عيسى 
ــــا وتــــدعو امســــه "إذ جــــاء يف   ".لوقا"و" مىت"نبوءة أشعيا وبني إجنيلي " بني سفر � ــــل"أشــــعيا أن العــــذراء ســــتلد ابًن ــــْذرَاُء حتَْ "، "عمانوئي ــــا َوتَــــْدُعو اْمسَــــُه َهــــا اْلَع ــــُد ابـًْن ــــُل َوتَِل َب ، وهـو نفـسه مـا )١٠٥("فَـَسَتِلُد ابـْنًـا َوتَـْدُعو اْمسَـُه يَـُسوعَ " "يـسوع"، بينما يف مـّىت أـا سـتلد ابنًـا وتـدعو امسـه )١٠٤("ِعمانُوئِيلَ « يَنُه َيُسوعَ َوَها أَْنِت َسَتْحَبِلَني َوتَِلِديَن ابـًْنا " "لوقا" حسب رواية �جاء على لسان جربيل  ١٤١،١٤٢ـ   /٢٣ج / ١٢م/هــ ١٢٧٠، للعالمة اآللوسي البغدادي املتوىف روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ) 102(                                                   .األعالم يف الكتاب املقدس الذي يؤمن به اخلصم التنــاقض املوجــود يف ترمجــة بعــض األمثلــة املرتمجــة مــن لغــات أخــرى ألعــالم مــشهورة، مث اختــذ أســلوب مهامجــة اخلــصم ببيــانوبالتأمــل يف رد الــدكتور إبــراهيم جنــد أنــه دخــل يف الــرد مباشــرة دون أيــة مقــدمات، وأكــد علــى مــا ذهــب إليــه بــبعض   .)١٠٧("عمانوئيل" يوًما �وبطبيعة احلال مل يسم املسيح  .)١٠٦("َوُتَسم ، يف ترمجة الكتاب " العهد العتيق" بتصرف احلواشي امللحقة بآخر٥٠،٥١/ إبراهيم عوض/ د-عصمة القرآن الكرمي وجهاالت املبشرين)103(  .دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ دون. ط / بتصرف سفر أخبار األيام "التعليق على الفقرة الثالثة من الفصل األول من ) ٢ر/١٢ ص٦ أ ١٩٨/بريوت/ار املشرقد(املقدس الكاثوليكية    .٥١/ االت املبشرين عصمة القرآن الكرمي وجه) 107(  .٣١فقرة  /١اإلصحاح / إجنيل لوقا) 106(  .٢١فقرة /١اإلصحاح / إجنيل مىت ) 105(  .٧ـ٦فقرة /٩، اإلصحاح١٤فقرة /٧اإلصحاح /سفر إشعياء ) 104(  ".األول



ـــ أن الــدكتور إبــراهيم بــني أن األعــالم حــني تنقــل مــن لغــة إىل لغــة يــدخلها بعــض التغيــريات، وأن القــرآن اختــار يف   :من خالل ما سبق يتبني ما يلي   :الخالصة . وكأنه أراد أن يفسح للباحث اال لعرض بعضهاواللغة يف تلك الرتمجةومل يبني هل هذا معروف عند املشتغلني بالرتمجة، أو عند علماء اللغة أو غريهم، كما أنه أغفـل رأى علمـاء التفـسري  ".إخل.........إذ املعروف أن األعالم"ولكنه قال يف رده  ــ ـــ أضــاف  .اللغة على وجوب التعريف باأللف والالم عند اجلمع كما ذكر اإلمام اآللوسيمجًعا إللياس للداللة عليه وعلى قومه كاملهلبني وذلك لعـدم االتفـاق بـني علمـاء "  إلياسني"  ـــ جواز أن تكون كلمة  .كإمساعني يف إمساعيل ،وسينني يف سيناء"  إلياس"لغة يف " إلياسني" أن ـــ وافق الدكتور إبراهيم معظم املفسرين يف  .ما يناسب السياق" إلياسني" كـان جيـب أن يعتـرب املقـام : "فيقـول  ألنه اسـتخدم صـيغة املـضارع بـدًال مـن املاضـي،،)٥٩: آل عمران(چ   2      �    �    ڭ  �  ۓ  ے  ے �ھ   	  ھ  �    �   �   ہچ : 	يرى مثري الشبهة أن القـرآن قـد أخطـأ يف قـول احلـق   :عرض الشبهة: أوًال   :تلك الشبهات الشبهة التاليةاألنسب يف موضع من املواضع ما حيسبه اجلاهل عدوًال عن األفضل، ومن مناذج مبــا يتناســب مــع كــل فئــة يف كــل زمــان ومكــان، كمــا أن اشــتمال اللغــة علــى أســاليب ذات معــان متعــددة جيعــل مــن اختيــار ، إذ ال يستشعرون أن القرآن خياطب العاملني من اجلن واإلنس على مر السنني، فيأيت السياق السياق الواحد ضربًا من اخلطأومـن الــشبهات الـيت أثارهــا املغرضـون أيــًضا حـول لغــة القـرآن الكــرمي، أـم اختــذوا مـن تنــوع صـيغ اخلطــاب القــرآين يف   شبهة خطأ القرآن في وضع الفعل المضارع بدل الماضي والرد عليها  املطلب الثالث                          .سجع املتكلف فقط كما يدعي مثري الشبهةهذه مجع ألجل ال" إلياسني"و ذا يسقط القول بأن كلمة    االستشهاد بعلماء القراءات والتفسري يف الرد على تلك الشبهة - فضيلته-وكان من املمكن أن يضيف  .األعالم عند الرتمجة الــدكتور إبــراهيم عــوض علــى مــا ذكــره الــسابقون االستــشهاد مبــا ورد يف الكتــاب املقــدس مــن تغيــري أمســاء ــ



الصحيح أن يعرب عنه بصيغة )  فيكون(ــ مما سبق يتبني أن مثري الشبهة يدعي أن الفعل الذي عرب عنه بصيغة املضارع  )١٠٨("كن فكان" قال له: ضي صيغة املاضي ال املضارع فيقولالذي يقت الـشبهة مـن خـالل بيـان األسـاليب األدبيـة والبالغيـة فـي رد الدكتور إبراهيم عوض على   ) أ(  :وفيما يلى بيان ذلك   .الرد على الشبهة من خالل عرض بعض أقوال المفسرين) ج(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل ما ورد في الكتاب المقدس) ب(  .تور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل بيان األساليب األدبية والبالغية في اآلية الكريمةرد الدك) أ(  : ويتلخص الرد على تلك الشبهة في النقاط التالية  :الرد على الشبهة: ثانًيا  ).فكان(املاضي  : يؤكــد الــدكتور إبــراهيم عــوض علــى جهــل مثــري الــشبهة، وعجــزه عــن القــدرة علــى تــذوق األســاليب األدبيــة فيقــول  :اآلية الكريمة كن " وإال فكيف فاته أن عبارة : "البالغية اليت حتتملها تلك اآلية من أن التعبري باملضارع هنا مبدأ عام ال يتقيد بزمن فيقول يف توضــيح بعــض الِنَكــات -حفظــه اهللا-خلــصم بأســاليب اللغــة العربيــة بــصفة عامــة، بــدأ وبعــد أن بــني قلــة معرفــة ا  .)١٠٩("وتريا املعهودة، يظن أنه ال توجد إال طريقة واحدة يف التعبري عن كل معىن وهذه طفولية لغوية وأدبيةكثـري مـن األحيـان مبـا يهـزه ويوقظـه وخيرجـه مــن النزعـة اآلليـة الـيت تـستويل علينـا مـن كثــرة مـا نـرى مـن األمـور الـيت جتـري علــى قـارئ أو الـسامع يف  وواضح أنه جلهله وحرمانه من املقدرة على تذوق األساليب األدبية الرائعة، وما تتميز به من مفاجـأة ال" قوله :  حاهلا اليت وردت ا يف املواضع األخرى من القرآن الكرمي، وكلها تقريًبا مما ال يتقيد بزمن دون زمن وهذه املواضع هي ثـل مبـدأً عاًمـا ال يتقيـد بـزمن، فأبقيـت مـن مث علـى وإن استعملت هنـا يف الكـالم عـن خلـق آدم يف املاضـي، فإـا مت" فيكون ڤ ڤ  ڤ   � � ٹ � � � ٿ � � � ٺ � � � ڀپ [، )١١٧: البقـرة    ](ۉ � ۅ  ۋ ٷ 
 ۈ � ۆ � ۇ �[:تعاىل ء الــــــذهن ، فهــــــذه نكتــــــة بالغيــــــة رهيفــــــة ال يقـــــدر علــــــى التقاطهــــــا بلــــــدا)٦٨:غـــــافر (   ]2 ڇ چ چ چ چ � � 0 ڃ . - , ڄ[،)٨٢:يــــس  (   ]( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ([، )٣٥ :مــــرمي(   ]( ( ( ( � � ې ې & ې * ۉ � ۅ  ۋ ٷ 
 ۈ[، )٤٠:النحــل (   ]( ( ( ( ( ( � � ې ې &[، )٤٧:آل عمــران    ](ڄ $ # " ڦڤ  ومن أمثلة عطف املضارع : "والكتاب املقدس الذي يؤمن به مثري الشبهة، ما يشابه تلك األساليب يف القرآن الكرمي، فيقول تلــك األســاليب مل ينفــرد القــرآن الكــرمي باســتخدامها، وإمنــا ُوجــد يف الــشعر العــريب مث يبــني الــدكتور إبــراهيم أن مثــل  .)١١١("أبناء آدم يف املستقبل، فاستخدم القرآن الكرمي هلذا السبب صيغة املضارعة اليت تدل على االستمرار والدميومةأيب البشر، فإنه يصدق كذلك على � أن احلديث يف اآلية وإن كان عن آدم "هذا، ومن النكات البالغية أيضا   . )١١٠("والذوق
   .٥٦،٥٧/املرجع السابق ) 111(  .٥٦/ املرجع السابق ) 110(  .٥٦ص / عصمة القرآن وجهاالت املبشرين) 109(  .، مرجع سابق ٧١ص /هل القرآن معصوم ــ عبداهللا عبدالفادي الرتقيم اآليل ) 108(                                                 



اْمسَُعوا َمسًْعا َوَال تـَْفَهُمـوا، َوأَبْـِصُروا : اْذَهْب َوُقْل ِهلَذا الشْعبِ «: ب العزة فـََقالَ عن ر " نبوءة أشعيا" فقد جاء يف سفر   .ويف إطار الرد على هذه الشبهة أيًضا يعرض الدكتور إبراهيم عوض شاهًدا متشاًا من الكتاب املقدس   :الرد على الشبهة من خالل ما ورد في الكتاب المقدس) ب(  .غيبة أو اخلطاب أو غري ذلك، معروف يف اللغة العربية، وواقع يف الشعر العريبمن التكلم إىل الوبالتأمل فيما سبق، يتبني أن مثري الشبهة جاهل بأساليب اللغة العربية، ونكاـا البالغيـة، وأن االلتفـات يف الكـالم   )١١٤)(١١٣(            صريعـــــًــا لليدين وللجــــرانفخرت بال دهش فأضـــربـهـا    الغول تسعى          بسهب كالصحيفة صحصحانلقيتبأني قد   : يصف عراكه مع الغول)١١٢ ()تأبط شرًا(على املاضي يف الشعر اجلاهلي، قول  نَـْيِه َوَيْسَمَع بُِأُذنـَْيهِ . ِإْبَصارًا َوَال تـَْعرُِفوا نَـْيِه، لَِئال يـُْبِصَر ِبَعيـْ أعمــى : ألن أشــعيا قــال أيــًضا: "قــد حــول أشــعيا الــزمن يف هــذه األفعــال إىل املاضــي وجعــل الفاعــل هــو اهللا تعــاىلو   .املقصود هو املضارع الدال على املستقبل، مبعىن أن بين إسرائيل سيسمعون ولكن لن يفهموا، وسينظرون ولكن لن يرواويــرى شــرّاح الكتــاب املقــدس أن يف الكــالم هنــا جمــازًا حيــث تكــرر اســتخدام صــيغة األمــر يف الكــالم، علــى حــني أن   .)١١٥("فـَُيْشَفى َويـَْفَهَم بَِقْلِبِه، َويـَْرجَع َغلْظ قـَْلَب هَذا الشْعِب َوثـَقْل أُُذنـَْيِه َواْطُمْس َعيـْ هم أهٌل لتوضيح املشكل، ومما يزيد يقني املوقن، أن يطّلع على أقوال املفسرين يف مثل تلك اإلشكاالت املومهة، إذ   :الرد على الشبهة من خالل عرض أقوال بعض المفسرين) ج(  . غرابة أن يكون يف القرآن من األساليب املستعملة عند أهل اللغة، باإلضافة إىل وجود ما يشاها يف الكتاب املقدسملقــدس، فــال وعلــى أيــة حــال فإنــه يتبــني ممــا ســبق، وقــوع التغيــري يف اســتخدام صــيغة األمــر بــدل املــضارع يف الكتــاب ا  ".عيوم وقسى قلوم لئال يبصروا بعيوم وال يفهموا بقلوم)اهللا( ، وذلك خرب عن أمر قد �وقد ابتدأ اخلرب عن خلق آدم" فيكون: "، فإمنا قال"مث قال له كن فيكون: "وأما قوله"  :-رمحه اهللا–يقول   ".كن" انتهى عند قوله �فيكون تنفيًذا ألمر اهللا وأن احلديث عن آدم " كن"األشياء يكون بقوله  أن تكـوين �عرب بصيغة املضارع ألنه مبعىن اإلعـالم للنـيب   يرى أنه تعاىل)١١٦(ودفع املتوهم، وشيخ املفسرين اإلمام الطربي شاعر عّداء، من فتاك : ، الفهمّي، من مضر، أبو زهري) م٥٤٠ حنو - ٠٠٠=  ق هـ ٨٠ حنو -  ٠٠٠(ثابت بن جابر بن سفيان،)112(                                                  قتل يف ) يا عيد مالك من شوق وإيراق: (شعره فحل، استفتح الضيب مفضلياته بقصيدة له، مطلعها. كان من أهل امة. العرب يف اجلاهلية بن أمحد =شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ــ لعبد احلي ./كان ذا زهد وقناعه وتويف ببغداد.من شوال سنة عشرة وثالث مائة   وعشرين ومائتني ، وتويف ليومني بقيا ما أعلم على األرض أعلم من حممد بن جرير، ومولده بآمل طربستان سنة أربع: األئمة ابن خزميةاحلرب البحر اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير الطربي صاحب التفسري والتاريخ واملصنفات الكثرية ،كان جمتهًدا ال يقلد أحًدا قال إمام ) 116(  .١٠ــ٩فقرة /٦سفر أشعيا اإلصحاح ) 115(  .٥٧ /عصمة القرآن وجهاالت املبشرين)114(  .م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤)/١(ط/ دار الغرب اإلسالمي/ ٢٢٥، ٢٢٤/ مجع علي ذو الفقار شكر –ديوان تأبط شًرا /انتصر عليها فخرت له لقي تأبط شرًا الغول يف قاع يقال له رحى بطان ، وهو مكان فالة متسع مستو األرض النبت فيه، فضرا بالخوف وال فزع حىت )113(  .٢/٩٧/الزركلي/ األعالم ./ فوجدت جثته فيه بعد مقتله) رمخان(بالد هذيل وألقي يف غار يقال له  ن علي دار الكتب العلمية ـ بدون ، كتاب الوفيات ـ أيب العباس أمحد بن حسن ب / ٢٥٧ /٢/ـ ) ١٠٨٩ــ  ١٠٣٢( العكري الدمشقي   . م ١٩٧٨ ،دار اإلقامة اجلديدة ـ بريوت / ٢٠٣ /١/ـ )ه٨٠٩/ هـ٧٤٠(بن اخلطيب 



، ألنه مبعىن اإلعالم "خلقه من تراب مث قال له كن: "تقضى، وقد أخرَج اخلرب عنه خمرج اخلرب عما قد مَضى فقال جل ثناؤه ، �، واعلـم،      يـا حممـد "إن مَثَل عيسى عند اهللا كمثـل آدم خلقـه مـن تـراب مث قـال لـه كـن: "فتأويل الكالم إًذا  ". كنْ : "قوله عنـد �، خـربًا ملبتـدأ، وقـد تنـاهى اخلـرب عـن أمـر آدم "فيكـون: "، مث قـال"كن: " أن تكوينه األشياء بقوله�من اهللا نبيه  ، فعطف " فيكون: "خلقه أنه كائن ما كّونه ابتداًء من غري أصل وال أّول وال ُعنصر، استغىن بداللة الكالم على املعىن، وقيل، داللٌة علـى أن الكـالم يـراُد بـه إعـالم نـيب اهللا وسـائر " له كنكمثل آدم خلقه من تراب مث قال: "فلما كان يف قوله  .، فهو كائن"كن"أن ما قال له ربك  ُمث قـاَل لَـُه ُكـْن : "وذكر القرطيب يف تفسريه أنه من اجلائز يف اللغـة التعبـري باملـضارع عـن املاضـي إذا عـرف املعـىن فقـال  . )١١٧(فإذا هو كائن: كن فكان، فكأنه قال: بتداء، ومعناه، رفع على اال"فيكون: "وقد قال بعض أهل العربية  .باملستقبل على املاضي على ذلك املعىن وقـال تعـاىل : " أن التعبري باملضارع فيه إحضار للصورة الواقعة كما وقعـت فقـال)١٢١(وأضاف صاحب زهرة التفاسري  . )١٢٠(ذلك ملا أن الكون مستقبل بالنظر إىل ما قبلهبأنه من األمور املستغربة العجيبة الشأن، وجوز أن يكون التعبري بتنفخ فيه الروح، والتعبري باملضارع مع أن املقام مقام املضي لتصوير ذلك األمر الكامل بصورة املشاهد الذي يقع اآلن إيذانا مان طويل، فقد ُروي أنه بعد أن خلق قالبه بقي ملقى على بـاب اجلنـة أربعـني سـنة مل وإجياد الروح فيه وتصيريه حلًما ودًما ز ُمث قاَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن أي صر بشرًا فصار، فالرتاخي على هذا زمـاين، إذ بـَـْنيَ إنـشائه ممـا ذكـر : إنشائه إىل تصيريه بشرًا فقال أنه تعاىل عرب باملضارع واستخدم مث اليت تدل على الرتاخي لبيان امتداد الزمان من بداية )١١٩(سيويؤكد اإلمام اآللو   .)١١٨("فـََيُكوُن أي فكان واملستقبل يكون يف موضع املاضي إذا عرف املعىن مطبعة مصطفى البايب / ٢٩٧، ٢٩٦ / ٢م)/هــ ٣١٠( أبو جعفر حممد بن جرير الطربي املتوىف سنة/جامع البيان عن تأويل القرآن ) 117(                                                 ومل يقــل كـن فكـان، وهــو املناسـب للماضــي، وذلـك ألن التعبـري باملــضارع دائمـا فيــه ) ُكــن فَيُكـونُ : (�بالنـسبة خللـق آدم  : حممود بن عبد اهللا احلسيىن اآللوسى، شهاب الدين، أبو الثناء)  م١٨٥٤ -  ١٨٠٢=  هـ ١٢٧٠ - ١٢١٧(اآللوسي الكبري ) 119(  مرجع سابق . ١٣٤ص  /٣ج/تفسري القرطيب ) 118(  .م١٩٦٨ه ــ ١٣٨٨) ٣(احلليب ــ ط روح (يف وسط ر الفرات، على مخس مراحل من بغداد ، من كتبه ) آلوس(قطع للعلم، ونسبة األسرة اآللوسية إىل جزيرة وعزل، فان هـ ١٢٤٨تقلد االفتاء ببلده سنة . كان سلفي االعتقاد، جمتهًدا. مفسر، حمدث، أديب، من اددين، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها األعالم ــ  خري الدين بن حممود بن ). دقائق التفسري (املعاين يف التفسري، ونشوة املدام يف العود إىل دار السالم ، وأحباثًا ومناظرات، و  م،مث خترج ا سنة ١٩١٦=هـ١٣٣٥، وانتقل إىل مدرسة القضاء الشرعي سنة )م ١٨٩٨ من مارس ٢٩=هـ١٣١٥القعدة  من ذي ٦(ة الغربية مبصر يف هو اإلمام حممد أبو زهرة، ونسبه حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد ، ولد يف احمللة الكربى التابعة حملافظ)121(   .١٨٧، ١٨٦/  ٣ج /٢م/روح املعاين ـــ للعالمة اآللوسي ــ ) 120(  .٢٠٠٢،  مايو ١٥دار العلم للماليني ــ ط./ ط / ١٧٦ / ٧ـ /ـ) هـ١٣٩٦: املتوىف (رس الزركلي الدمشقي حممد بن علي بن فا م للتدريس يف كلية أصول ١٩٣٣=هـ١٣٥٢م، واختارته كلية احلقوق املصرية لتدريس مادة اخلطابة ا، مث اختري سنة ١٩٢٤=هـ١٣٤٣ عة اإلسالمية، وقد تدرج أبو زهرة يف كلية احلقوق  حىت ترأس قسم الشريعة، وشغل منصب الوكالة فيها، وأحيل إىل الدين مادة الشري ( م، من مؤلفاته ١٩٦٢=هـ١٣٨٢، مث اختري الشيخ أبو زهرة عضًوا يف جممع البحوث اإلسالمية سنة ١٩٥٨=هـ١٣٧٨التقاعد سنة  ، وبعد حياة حافلة .)  مقارنات األديان-. زهرة التفاسري، وقد نشر بعد وفاته-.رانية حماضرات يف النص-.تاريخ املذاهب اإلسالمية املستشار / من أعالم الدعوة واحلركة اإلسالمية املعاصرة " / م ١٩٧٤=هـ١٣٩٤جبالئل األعمال وبكل ما حيمد عليه تويف الشيخ سنة    ).م٢٠٠٨ ـ هــ ١٤٢٩ (٧دار البشري ــ ط. ط / ٧٧١ / ١ـ/عبد اهللا العقيل  



ُتِثيُر : ومثل اآلية السابقة قوله تعالى  .)١٢٢("يكون بالنسبة خللق اهللا تعاىل املستمر يف املستقبل كما كان يف املاضيتصوير وإحضار للصورة الواقعة كما وقعـت، ومـن جهـة أخـرى فـصيغة املـضارع يف هـذا املقـام تنبـئ عمـا كـان، وتـومئ إىل مـا  َسحاباً َفُسْقناُه ِإلى بـََلٍد َميٍت فََأْحيَـْينا ِبِه اْألَْرَض َواللُه الِذي َأْرَسَل الرياَح فـَ الـيت وبعد عرض أقوال املفسرين يف اآلية تكتمل الصورة وتزداد وضوًحا، حيث إم ذكـروا العديـد مـن املعـاين الرائعـة   الكشاف"  وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع متييز وخصوصية، حبال تستغرب، أوّم املخاطب، أو غري ذلكح الــسحاب، وتستحــضر تلــك الــصور البديعــة الدالــة علــى القــدرة الربانيــة، ليحكــى احلــال الــيت تقــع فيهــا إثــارة الريــا   :مل جاء فـَُتِثُري على املضارعة دون ما قبله، وما بعده؟ قلت: فإن قلت. أرسل الريح: وقرئ"  :يقول اإلمام الزخمشري  فاطر) ٩(بـَْعَد َمْوتِها َكذِلَك النُشوُر  وصـل إىل أعلـى درجـات البالغـة الـيت ال ميكـن أن يـصل إليهـا � ميكن أن تفسر ا اآلية الكرمية، والـيت تؤكـد أن كـالم اهللا  ـــــ أن داللـــة املاضـــي األصـــل فيهــا االنقطـــاع عـــن الوجـــود املــستمر؛ ولـــذا يعـــرب بـــه للداللــة علـــى حـــدث وقـــع، خبـــالف   ومن ذلك   . البشر ـــ التعبــري بكــن فيكــون يــؤذن بتقــدير مــسند إليــه ، أي فهــو يكــون، ففيــه تكــرار إســناد الكينونــة آلدم عليــه الــسالم،   .مرار وجوده كما ذكر اإلمام الطربيفإنه يدل على است) فيكون( الــــــدكتور ، أن )٥٩: آل عمــــــران(چ   2      �    �    ڭ  �  ۓ  ے  ے �ھ   	  ھ  �    �   �   ہچ .  األدبية اليت ميكن أن حتمل عليها اآلية الكرمية أن املفسرين قد بينوا بعض األوجه البالغية و - .العربية والشعر العريب،  وأنه يدل على االستمرارية والدميومة أن التعبـري عـن املاضـي باملـضارع متـوفر يف اللغـة -حفظـه اهللا–أوضح الدكتور إبـراهيم عـوض  -   .األدبية الرائعة يف اآلية الكرمية قـــدرة مثـــري الـــشبهة علـــى تـــذوق األســـاليب  عـــدم-حفظـــه اهللا–بـــني الـــدكتور إبـــراهيم عـــوض  -   : من خالل ما سبق يتبين ما يلى   :الخالصة  .وتكرار اإلسناد من أقوى أساليب التوكيد ــ   .دونمصر ــ . ط دار الفكر العريب / ١٢٥٠ / ٣/ زهرة التفاسري ــ لإلمام اجلليل حممد أبو زهرة ) 122(                                                         .جهل مثريها أو على سوء نيته، وفيه إحضار للصورة الواقعة كما وقعت كما ذكر اإلمـام أبـو زهـرة ، وـذا تـسقط الـشبهة، وتـدل حقيقـة إمـا علـى اآللوسيذكر اإلمام الطربي، وال مانع من أن يدل السياق على االمتداد الزماين من بدايـة اإلنـشاء إىل تـصيريه بـشرًا كمـا ذكـر اإلمـام  فالتعبري عـن املاضـي باملـضارع جـائز يف اللغـة، والـسياق ميكـن أن حيمـل علـى أن كـل مـا قـال لـه اهللا كـن يكـون كمـا   .رع بدل املاضي من الكتاب املقدسأضاف الدكتور لردود السابقني االستشهاد على جواز التعبري باملضا  .مل خيرج عما ذهب إليه مجهور املفسرين   -حفظه اهللا–إبراهيم 



يدل على حقد شديد على ) حمنيت مع القرآن ومع اهللا يف القرآن (سبحانه بأنه يعيش معه حمنة كما يبدو من عنوان الكتاب يبـدو أن عبـاس عبـد النـور ال ينظـر للقـرآن الكـرمي نظـرة تقـديس وإجـالل، بـل حـىت تعبـريه عـن اهللا : ـــــ نظرتـه للقـرآن   )١٢٤(بهة كما عرضها عباس عبد النورالش  :عرض الشبهة: أوًال   .بعدها، فراح يعرض من األمثلة ما يدلل به على جهلهأمر إىل مضارع أو ماض، ومن تكلم إىل خطاب أو غيبـة، حيـسبه اجلاهـل عـدوًال عـن اسـتخدام الـصيغة املناسـبة ملـا قبلهـا أو  مـن )١٢٣(تنوع، ال يسري على منط واحد يف األداء، بل يتنقل بني األساليب بااللتفاتإن اخلطاب القرآين خطاب م  شبهة خطأ القرآن في االلتفات من المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى والرد عليها  المطلب الرابع                 قـال : "فيقـول" يـونس"الضمري للشخص الواحد يف نفس اجلملة ويضرب مثاًال على ذلـك باآليـة الثانيـة والعـشرين مـن سـورة لكــرمي؛ لــذا زعــم مثــري هــذه الــشبهة أن بــاب االلتفــات قــد اخــرتع لتغطيــة عيــب متكــرر يف القــرآن الكــرمي، وهــو تغيــري القــرآن ا مع أّن الظاهر "  والغيبة- واخلطاب -التكّلم : "هو التحويل يف التعبري الكالمّي من اجتاه إىل آخر من جهات أو طرق الكالم الثالث) 123(                                                 معلوماتنا اللغوية، ونصحونا بدراسة علم النحو والصرف مـن جديـد، وأمـا إذا صـدر ذلـك عـن القـرآن فهـو مـن البالغـة، بـل شــأا إحــداث اخــتالل يف الــسياق، إن ســوء اســتعمال الــضمائر إذا صــدر عــين أو عنــك نــسبونا إىل اجلهــل وامونــا بــنقص ائر إســاءة مــن تبــدو إن نقطــة الــضعف، بــل والركاكــة يف اآليــة الــسابقة، هــي ســوء اســتعمال الــضم: ــــــ ركاكــة أســلوبه  . )٢٢: يونس(چ گ    ک  ک  ک  ک  گ  گ     ڑ  ڑ    ژ  ژ  B  ڈ@  ڎ  <  ڌ  >       ڍ  :  9  1    ڇ  چ  چ  چ  چ  /  .  -  ڃ         +  8        7  ڄ  5  34  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ ضل تعاىل يف بيان فضله على الناس وجحود الناس هلذا الف وربون يف اجلامعتني كما يدعي، فانتقل إىل معهد الرتبية العايل، مث منح مساعدة من دائرة األوقاف اإلسالمية فانتقل إىل جامعة الساآلداب قسم الفلسفة، حيث درس على مفكرين عمالقة أمثال عبدالرمحن بدوي، و زكي جنيب حممود ويوسف مراد، ولكن خاب أمله بعة يف جامعة فؤاد األول كلية  ، التحق بكلية أصول الدين واستمر فيها ثالث سنوات، وعزم على إمتام الرا١٩٢٧من مواليد دمنهور )  124(  .١/٤٧٩)/هـ١٤٢٥: املتوىف(َحبَـنَكة امليداين الدمشقي  عبد الرمحن بن حسن -البالغة العربية/ ستمرار على مالزمة التعبري وفق الطريقة املختارة أّوالً دون التحّول عنهايف متابعة الكالم يقتضي اال حمنيت مع "بباريس، وحضر دكتوراه يف الفلسفة، وملا عاد إىل بلدته عمل إماًما وخطيًبا، وعكف على تأليف الكتب، وكان من أشهرها  ألن ما يذكره ىف هذا الكتاب اليقول به من عنده أبسط ) ويبدوا أنه أغرق ىف الثقافة الغربية، وما يتداول فيها حول اإلسالم "   (القرآن   .حمنيت مع القرآن، ومع اهللا يف القرآن ــ الصفحة األوىل ـ التقدمي/ ئ العقيدة اإلسالمية مباد



وجـرين بكـم وفرحـوا بـدًال  بـدًال مـن ـم وجـرينلفلـك  يف اكنـتموهو الذي يسريكم يف الرب والبحـر حـىت إذا  "بنشاز يف أذنيه، اخللل فيها هذا ما مل تكونوا قد تنبهتم له من تلقائكم، ألنه اخـتالل صـارخ ال ميكـن أن ميـر عليـه الـسامع مـن غـري أن حيـس ودونكـم اآليـة الـسابقة مـرة أخـرى لـرتوا موضـع ! يهمنا من هذه األبواب هنا باب االلتفـاتأفردوا له بابًا من أبواب البالغة و  ، صـــدقوا أو ال تـــصدقوا هـــذا النـــشاز مـــن بالغـــة القـــرآن )وهكـــذا ذكرنـــا واملفـــرتض وفرحـــوا بـــدًال مـــن وفـــرحتم (مـــن وفـــرحتم ون خمرًجـا ، إنه ليس نشازًا إال يف عقولنا املعوجة، وإمنا هـو التفـات، وااللتفـات بـاب مـن أبـواب البالغـة اخـرتع ليكـ...الكرمي يـستمر عبـاس " حمنىت مع القـرآن" من كتاب ١٥٢ويف ص : "ر إبراهيم عوض هذا الكالم خمتصرًا فيقولينقل الدكتو   :الشبهة كما عرضها الدكتور إبراهيم عوض بأسلوبه  .هذا التعبري واالدعاء، فإنه عداء واضح جتاه القرآن الكرمي، وجتاه اإلسالم واملسلمنياستيعابه آليات القرآن الكـرمي إىل هجـوم عليـه، وكـان الواجـب عليـه أن يـسأل أهـل العلـم فيمـا ال يعلـم ، وإن كـان كاذبًـا يف  عــدم عــز وجــل يف كثــري مــن آيــات القــرآن الكــرمي ، فــإن هــذا قــد ولــد عنــده دافًعــا نفــسًيا ســلبًيا جتــاه القــرآن  الكــرمي ، فحــولإذا كان عبد النور صادقًا يف تعبريه عن الشعور باحملنة لعدم فهمه القرآن الكرمي، وفهمه مراد اهللا : ــــ الدافع النفسي   .)١٢٥("هلذه اآلية وأمثاهلا أي تغيـري الـضمري للـشخص الواحـد يف (عبدالنور يف ختطئة أسلوب القرآن الكرمي فيزعم أن بـاب االلتفـات يف القـرآن الكـرمي  وأمثاهلـا، ) يونس(قد اخرتع لتغطية العيب املوجود يف آية ) خلإ....نفس اجلملة من اخلطاب للغيبة مثًال أو من الغيبة للتكلم ، مث يتغري الضمري من اخلطاب إىل )كنتم) (يسريكم(إىل البشر  إذ تستعمل تلك اآلية أوًال ضمري املخاطبني يف خطابه تعاىل إن عباس يعيب على اآلية الكرمية ويتهمها : "عيب فيها ألن هذا الرتكيب ورد يف الشعر اجلاهلي ويف اللغات األخرى فيقول أنه ال حيق لعباس أن يتهم اآلية بالـضعف والركاكـة، أو أن يقـول بوجـود -حفظه اهللا-يوضح الدكتور إبراهيم عوض  : اللغة العربيةالرد على الشبهة من خالل قواعد) أ(   :وفيما يلى بيان ذلك  .الرد على الشبهة من خالل عرض أقوال بعض المفسرين) ج(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل االفتراضات العقلية والنتائج المترتبة عليها) ب(  .الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل قواعد اللغة العربيةرد ) أ(  :ويتلخص الرد على هذه الشبهة في النقاط التالية  :الرد على الشبهة: ثانًيا  .  حالة اخلطاب إىل حالة الغيبة قبل أن يتم املعىن املقصود، وكان األوفق أن يستمر يف حالة اخلطاب إىل متام املعىنًال يرجــع إىل الــصياغة باألســاس ، فــإن اآليــة انتقلــت عــن طريــق االلتفــات مــن ومفــاد الــشبهة أن يف اآليــة الكرميــة خلــ  .)١٢٦()"م، وفرحوا، جاءهم، دعوا(الغيبة فيقول تعاىل ماهلا هــذا الرتكيــب، مــع أنــه موجــود يف الــشعر اجلــاهلي مــن قبــل القــرآن وكــذلك يف اللغــات بالركاكــة والــضعف واخلطــأ الســتع حممد بن عبد الرمحن بن عمر قاضي القضاة جالل الدين القزويين، قدم دمشق من بالده هو وأخوه قاضي القضاة إمام الدين وأعاد ) 128(  .٥٣٤/إبراهيم عوض. د–أفكار مارقة ) 127(  .م٢٠١١ /١ جزيرة الورد ــ طمكتبة. ط/ ٥٣٤/إبراهيم عوض /د) قراءة يف كتابات بعض العلمانيني العرب(أفكار مارقة ) 126(  .م٢٠٠٤طبعة جتريبية ـــ / ١٥٢/ حمنيت مع القرآن ومع اهللا يف القرآن ــ عباس عبدالنور ) 125(                                                  بأنـه جيـوز االنتقـال بـني )١٢٨( بكـالم اإلمـام القـزويين-فـضيلته–أما عن استخدام هذه الرتاكيـب يف اللغـة، فيستـشهد  .)١٢٧("األخرى



، ومــن ) ٢٢: يـس(چ   F  ۇ  2   �  �  ڭ  �  ۓچ : ت مـن الـتكلم إيل اخلطــاب قولـه تعـايلومثـال االلتفـا    ".واخلفتين: "فالتفت حيث مل يقل  )١٣٠( ابنة الحر المواعيداوأخلفتك فأمسي القلب معموًدا        سعادبانت   :)١٢٩(كل واحد منها إيل اآلخر، ويسمي هذا النقل التفاتًا عند علماء املعاين، كقول ربيعة بن مقرومالـتكلم واخلطـاب والغيبـة مطلًقـا ينقـل  : "الغة للقـزويينويف اإليضاح يف علوم الب: التكلم واخلطاب والغيبة مطلًقا حيث يقول ، ومـن الغيبـة )٩: فـاطر(چ   �  ڭ     �  ۓ  ے   ے  �   ھ  	  ھ چ يل الغيبة قوله تعـايلومن اخلطاب إ  )١٣٢( ليلي وقد شط وليها               وعادت عواد بيننا وخطوبيكلفين   قلب يف احلساب طروب        بعيد الشباب عصر حان مشيب بكطحا   : )١٣١(اخلطاب إيل التكلم قول علقمة بن عبده ية الكربى، تاج الدين عبد الوهاب طبقات الشافع)./ كتاب التلخيص يف املعاين والبيان، وكتاب اإليضاح (دلف العجلي، وهو مصنف القضاة ا، مث انتقل إىل قضاء القضاة بالديار املصرية ، فأقام ا مدة مث صرف عنها وأعيد إىل قضاء الشام، وكان يذكر أنه من نسل أيب م الدين بن صصرى، مث ويل خطابة دمشق مث قاضى باملدرسة البادرائية، مث ناب يف القضاء بدمشق عن أخيه ،مث عن قاضي القضاة جن                                                                                                                                                   )١٣٤( عن أبي األسود وخبرته     جاءني من نبأ وذلك  لعاثر األرمد له ليلة          كليلة ذي اوباتتوبات    باإلثمد        ونام الخلي ولم ترقدليلكتطاول   :)١٣٣(وأما قول امرئ القيس  )٥ – ٤: الفاحتة(چ   $  ٿ   "  !       ٺ چ :إيل اخلطاب قوله تعايل  هجر للطباعة والنشر والتوزيع، . ط/ ، ٩/١٥٨عبد الفتاح حممد احللو، . حممود حممد الطناحي د. د: بن تقي الدين السبكي، احملقق اإلصابة يف متييز الصحا بة ــ ابن / مضر يف اجلاهلّية واإلسالم، مث أسلم فحسن إسالمه، وشهد القادسّية وغريها من الفتوح، وعاش مائة سنة الضيب، كان أحد شعراء ربيعة بن مقروم بن قيس بن جابر بن خالد بن عمرو بن غيظ بن السّيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة)129(  .هـ١٤١٣، ٢ط دار /٢٨/ متاضر عبدالقادر فياض حرفوش–ديوان ربيعة بن مقروم الضيب ./احلب، وأن سعاد ختلف كل موعد تعدهأي أن قلبه أوجعه )130(  . هـ ١٤١٥ -) ١( بريوت ــ ط–دار الكتب العلمية /٢/٤٢٦، ) هـ٨٥٢: املتوىف(حجر العسقالين  يكلفين ، أي :ابك، وقرب مشيبك، مث التفت وتكلم عن نفسه، فقالأي ضللك قلبك الطروب يف حب احلسان بعدما ذهب شب)132(  . م ١٩٩١ - هـ ١٤١١، )١(ـ دار اجليل، بريوت ــ ط/ ١٩٨)/هـ٣٧٠: املتوىف(احلسن بن بشر اآلمدي رجل آخر يقال له علقمة اخلصي ـــ املؤتلف واملختلف يف أمساء الشعراء وكناهم وألقام وأنسام وبعض شعرهم ــ    أبو القاسم من أجل علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس بن عبيد بن ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن متيم الشاعر املشهور أحد شعراء اجلاهلية وقيل له الفحل )131(  .م١٩٩٩ -)١(ط–بريوت –صادر  مياين .  بن احلارث الكندي، مات بأنقرة من بالد الروم ،أشهر شعراء العرب على اإلطالقامرؤ القيس بن ُجحر)  ق هـ٨٠ -  ١٣٠)(133(  .م ١٩٣٥ –ه ١٣٥٣ - )١(ط–املطبعة احملمودية /٩/صقر مجع السيد أمحد –ديوان علقمة الفحل / يكلفين قليب أن أدنو من ليلى مع أن ديارها بعدت ، وحالت حوادث الدهر بيين وبينها وكان أبوه . اشتهر بلقبه، واختلف املؤرخون يف امسه، فقيل حندج وقيل مليكة وقيل عديّ . مولده بنجد، أو مبخالف السكاسك باليمن. األصل    بريوت- دار املعرفة - / ٨٧)/ م٥٤٥: املتوىف(اْمُرُؤ الَقْيس بن حجر بن احلارث الكندي، من بين آكل املرار -ديوان امرِئ القيس )  134(  .٢/١١/الزركلي/األعالم  ، ٩/٢٢٢ –تاريخ مدينة دمشق ــ ابن عساكر / هلهل الشعر، فقاله وهو غالمملك أسد وغطفان، وأمه أخت املهلهل الشاعر، فلقنه امل



: مث أردف الدكتور إبراهيم ذلك بأمثلة من العبـارات املتداولـة يف الواقـع املعاصـر وعـدم إنكـار أحـد علـى قائلهـا فقـال   .)١٣٥("واحدمـــن أســـلوب إىل أســـلوب كـــان ذلـــك أحـــسن تطريـــة لنـــشاط الـــسامع وأكثـــر إيقاظًـــا لإلصـــغاء إليـــه مـــن إجرائـــه علـــي أســـلوب  أن الكـالم إذا نقـل ، واعلم أن االلتفات من حماسن الكالم ووجه حسنه، على مـا ذكـر الزخمـشري هـو...التكلم وهذا أقربوقيل إحدامها يف قوله وذلك ألنه التفات من الغيبة إىل اخلطاب والثانية يف قوله جاءين ألنه التفات من اخلطاب إىل   . باعتبار االنتقال من الغيبة يف الثاين البيـــت األول واألخـــرى أن يكـــون يف الثالـــث التفاتتـــان فقيـــل مهـــا يف قـــول جـــاءين إحـــدامها باعتبـــار االنتقـــال مـــن اخلطـــاب يفوعلى املشهور فال التفات يف البيت األول، ويف الثاين التفاته واحدة فيتعني ... فيه ثالث التفاتات،: فقال الزخمشري كاتب هـذه " ، و"العبد هللا هو صاحب هذا اإلجناز وال فخر: "تكلم لنفسه ضمري الغائب فتقول مثًال وكثريًا ما يستعمل امل" مــستعمًال ." ..ويــري الباحــث : "وقــد انتــشر يف هــذه األيــام يف رســائل املاجــستري والــدكتوراه قــول الطالــب عــن نفــسه  . يعتقد أن الصواب كذا وكذا"the person writer: ويقابلها يف اإلجنليزية" السطور ، إذ قال عن باب االلتفات يف كتاب اهللا ايد وجه السيوطي اآلية على النحو التايل: "عن خطام إىل حكاية حاهلم فقال لآليـة الكرميـة، حيـث بـني احلكمـة مـن العـدول )١٣٧(مث استدل ـ فضيلته ـ على ما ذهب إليه بتوجيه اإلمام الـسيوطي  .)١٣٦("ضمري الغائب رغم أنه يتحدث عن نفسه فكان املتوقع أن يستخدم ضمري املتكلم ذكـر احلـديث عـنهم مث : قـال" حـىت إذا كنـتم يف الفلـك وجـرين ـم"حامت عن عبد الرمحن بن زيد بـن أسـلم انـه قـال يف قولـه  ذلك، وهو أن اخلطاب أولـه خـاص وآخـره عـام، فـأخرج ابـن أيب ورأيت عن بعض السلف يف توجيهه عكس: قلت  .من اخلطاب العام إىل اخلاصبكم للزم الذم للجميع، فالتفت عن األول لإلشـارة إىل اختـصاصه ـؤالء الـذين شـأم مـا ذكـره عـنهم يف آخـر اآليـة عـدوًال ، فلـو كـان وجـرين "هو الذي يـسريكم يف الـرب والبحـر" كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم بدليل وقيل ألن اخلطاب أوًال   .حاهلم لغريهم التعجب من كفرهم وفعلهم، إذ لو استمر على خطام لفاتت تلك الفائدةونكتة العدول عن خطام إىل حكاية "  بكم"، واألصل "حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين م"ومثاله من اخلطاب إيل الغيبة " ــ ٤دار إحياء الرتاث  ــ ط. ط / بتصرف٧٤ــ ٧٢ / ١/ ـ) هــ٧٣٩(اإليضاح يف علوم البالغة ــ  جالل الدين القزويين ا املتويف سنة )135(  .   م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الثانية، : الطبعة                                                                                                                                                   .)١٣٨("أعمارهم مث غايتهم أن حيوموا حول احلميعبارته فلله در السلف ما كان أوقفهم على املعاين اللطيفة اليت يدأب املتأخرون فيهـا زمانًـا طـويًال ويفنـون فيهـا هذه   .ألنه قصد أن جيمعهم وغريهم، وجرين ؤالء وغريهم من اخللق" وجرين بكم"حدث عن غريهم ومل يقل  ولد بالقاهرة ليلة .بابن األسيوطيهو احلافظ أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن كمال الدين أيب بكر بن حممد السيوطي املعروف )137(  .مرجع سابق . ٥٣٦/ أفكار مارقة ) 136(  .م ١٩٩٨ كان عدد شيوخه إجازة وقراءة ومساًعا حنو مائة . األحد مستهل رجب سنة تسع وأربعني ومثامنائة وكانت أمه أَمة تركية وأصل أبيه من العجم اإلتقان يف علوم "، ومنها " باملأثورالدر املنثور يف التفسري : "ومخسني شيًخا ، وانصرف إىل اجلمع والتأليف وهو صغري،وتعددت مؤلفاته منها  ذيل طبقات احلفاظ للذهيب ــ  جالل الدين السيوطي / هـ ٩١١ من مجادى األوىل سنة ١٩،ولقدكانت وفاته يف سحر ليلة اجلمعة " القرآن   . م ١٩٧٤اهليئة املصرية العامة للكتاب ــ . ط/ ٢٩١،٢٩٠ /٣/دين السيوطي اإلتقان يف علوم القرآن ــ عبدالرمحن بن أيب بكر جالل ال) 138(  .دار الكتب العلمية/٢٢٣/ـ) هـ٩١١: املتوىف(



ومن هنا يتبني لذوي األلباب أن قواعد اللغة العربية، والقواعد البالغية، تتخذ من أسلوب االلتفات فوائد تستقطب  آن لــو كــان هــذا خطــأ يف  هــل كــان كفــار العــرب ومنــافقوهم ويهــودهم ونــصاراهم يــسكتون فــال يــشنعوا علــى القــر –   :وحضور ذهنه فيقولشبهته، ودفع ارتيابه، وإزالة اختالطه، ولذلك انتقل الدكتورـ حفظه اهللا ــ إىل َسْوِق بعض االفرتاضات اليت تبني سعة اطالعه اضات العقلية وما يرتتب عليها من النتائج لدحض ومن مل تقنعه قواعد اللغة العربية والبالغية، فلعله أن يقتنع باالفرت   .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل االفتراضات العقلية والنتائج المترتبة عليها) ب (  .ه السامع، وتنبهه إىل فائدة أو حالة أو قول أو فعل، ال يريد التصريح به رعاية ملشاعره، وصونًا لوجدانهب كتـاب "القرآن أول من ابتدع أسلوب االلتفات على فرض ذلك، فإن هناك كتًبا مهها رصد األوائـل يف هـذا اـال أو ذاك كــ وهـل مـن العيـب أن يكـون –.    عنـد شـرحه ملعـين البالغـة عنـد عـدد مـن األمـم املختلفـة" البيان والتبيني"اجلاحظ يف كتابه  ذلــك  مـثًال، وقــد بــني)١٣٩( وعلـم البالغــة وااللتفــات موجـود يف كــل اللغــات ومنهــا اليونانيـة القدميــة والسنــسكريتية–  هذا النوع ويتكرر منه كثريًا ؟ هو مؤلف القرآن كمـا يريـد أن يقـول عبـاس فهـل ميكـن أن يقـع اإلنـسان يف لغتـه يف خطـأ مـن � وإذا كان النيب –  األسلوب؟ دميـة عوض أن تغيري الضمري يف اجلملة الواحدة واقـع كـذلك يف اللغـات األخـرى كاليونانيـة الق/  وقد أضاف الدكتور  .ما ذكره السابقون كالعدول عن العام إىل اخلاص أو العكس كما ذكر السيوطي،أو تنشيط السامع وإيقاظ إصغائه كما ذكر الزخمشري ، وهذا جلملــة الواحــدة فوائــد بالغيــة عديــدة  هــو وارد ومعلــوم يف الــشعر اجلــاهلي، مث أكــد ــــ حفظــه اهللا ــــ علــى أن لتغيــري الــضمري يف اوعندما يتأمل الباحـث رد الـدكتور إبـراهيم، جيـد أنـه قـد وضـح أن تغيـري الـضمري يف اجلملـة الواحـدة لـيس عيبًـا، وإمنـا   .)١٤٠("كتاب األوائل للطرباين وغريمها فذلك مما جيلب اد والشرف لصاحبه، و "أليب هالل العسكري" األوائل اهلم لغـريهم لتعجيـبهم منهـا، ويـستدعى املقصود هو املبالغـة كأنـه تعـاىل يـذكر حـ: »الكشاف«قال صاحب : األول  : ما الفائدة يف صرف الكالم من اخلطاب إىل الغيبة؟ اجلواب فيه وجوه: السؤال الثالث"  : بعًضا من اآلراء اليت وجه ا العلماء اآلية الكرمية فقال)١٤١(مجع اإلمام الرازي  :ة من خالل عرض أقوال بعض المفسرينالرد على الشبه) ج(  .فيما ذهب إليه وهذا ما سيتضح ىف السطور التالية ويرى الباحث أن الدكتور إبراهيم كان موفًقـا إىل حـد كبـري يف هـذا الـرد، وهنـاك مـن أقـوال بعـض املفـسرين مـا يؤيـده    . والسنسكريتية، كما أنه استدل بالعديد من األدلة العقلية وعضد كالمه ببعض األمثلة شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ــ  لعبد احلي بن أمحد العكري )/ تيح الغيب، وكتاب احملصول، واملنتخبمفا( الفطر، ومن تصانيفه مشى معه حنو الثلثمائة مشتغل على اختالف مطالبهم يف التفسري والفقه والكالم واألصول والطب وغري ذلك،  تويف راة يوم عيد حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري، أبو عبد اهللا إذا ركب )  م١٢١٠ - ١١٥٠=  ه ٦٠٦ - ٥٤٤(الفخر الرازي ) 141(  .ـ مرجع سابق ٥٣٨،٥٣٧/ أفكار مارقة ) 140(  . م١٩٥٠مكتبة األجنلو املصرية، / ١/٣٤٦/القصاص عبد احلميد الدواخلى، حممد -)هـ١٣٨٠: املتوىف (Joseph Vendryes جوزيف فندريس -اللغة./ لغة هندية قدمية ) 139(                                                  دار الكتب العلمية، ـوفيات األعيان وأنباء الزمان أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد . ط / ٢٠/ ـ ٥/ ــ) ١٠٨٩ــ ١٠٣٢( الدمشقي   .٦/٣١٣/الزركلي /  بريوت ،دون –ر دار صاد.  ــ ط٣٢ /٧/ بن أيب بكر بن خلكان 



، فهـي مبنزلـة اخلـرب عـن الغائـب، )إن خماطبته تعاىل لعبـاده، هـي علـى لـسان الرسـول : قال أبو علي اجلبائي: الثاني   .منهم مزيد اإلنكار والتقبيح كلــه مقــام )  ٣ - ٢: الفاحتــة(چ   �  H   ڀپ  پ  پ  پ   چ : "فكمــا يف ســورة الفاحتــة، فــإن قولــه: أمـا األول  .وهو االنتقال من لفظ احلضور إىل لفظ الغيبة، يدل على املقت والتبعيدال يف الكـالم مـن لفـظ الغيبـة إىل لفـظ احلـضور فإنـه يـدل علـى مزيـد التقـرب واإلكـرام، وأمـا ضـده أن االنتق: الثالث  . وكل من أقام الغائب مقام املخاطب، حسن منه أن يرده مرة أخرى إىل الغائب " َوَجــَرْيَن ِِــمْ : "َوقـَْولُــهُ : "ات يف القــرآن الكــرمي والــشعر العــريب فقــالوأكــد اإلمــام القــرطيب علــى وجــود أســلوب االلتفــ  .)١٤٢("من كان صفته أنه يقابل إحسان اهللا تعاىل إليه بالكفران، كان الالئق به ما ذكرناهالغيبة، فهاهنا انتقل من مقام احلضور إىل مقام الغيبة، وذلك يدل على املقت والتبعيد والطرد، وهو الالئق حبال هؤالء، ألن مقـام } -  ڃ{: ه خطـاب احلـضور، وقولـ}    +  8   7  ڄ  5 {: فكمـا يف هـذه اآليـة، ألن قولـه: وأما الثـاين  .مقام احلضور، وهو يوجب علو الدرجة، وكمال القرب من خدمة رب العاملنيوهذا يدل على أن العبد كأنـه انتقـل مـن مقـام الغيبـة إىل )  ٥: الفاحتة(چ   &  %  $  ٿچ : ة، مث انتقل منها إىل قولهالغيب :" َوَجائٌِز ِيف اللَغِة َأْن يـُْرَجَع ِمْن ِخطَاِب اْلَغْيَبِة ِإَىل َلْفِظ اْلُمَواَجَهـِة بِاخلِْطَـاِب، قَـاَل اللـُه تـََعـاَىل : )١٤٥(قال ابن األنباري  )١٤٤( سالف األمديهاعلَأقْـَوت وطال ...  فَالسَنِد يَا َداَر َميَة بِاْلَعْلَياءِ   :)١٤٣(ُخُروٌج ِمَن اخلِْطَاِب ِإَىل اْلَغْيَبِة، َوُهَو ِيف اْلُقْرآِن َوَأْشَعاِر اْلَعَرِب َكِثٌري، قَاَل الناِبَغةُ  
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اَف ِمـــــــَن َفأَبْـــــــَدَل اْلَكــــــ) ٢٢ - ٢١: اإلنــــــسان(چ      دار . ط/ ٧٣،٧٢/  ١٧ج/٩م) / ٦٠٤ــ ٥٤٤(تفسري الفخر الرازي املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب ــ اإلمام حممد الرازي ) 142(                                                 وجـرين ـم علـى طريقـة االلتفـات، أي وجـرين بكـم، وهكـذا أجريـت الـضمائر جامعـة : اإلفضاء إىل ما خيص املشركني فقـالفلمــا يــأت لالنتقــال إىل ذكــر الــضراء وقــع االنتقــال مــن ضــمائر اخلطــاب إىل ضــمري الغيبــة لتلــوين األســلوب مبــا خيلــصه إىل  ومن بديع األسلوب يف اآلية أا ملا كانت بصدد ذكر النعمة جاءت بـضمائر اخلطـاب الـصاحلة جلميـع الـسامعني،"  :مبتكرات القرآن الكرمي فيقولــ ويبـني ابـن عاشـور أن يف اآليـة الكرميـة التفـات بالتخـصيص بعـد التعمـيم عـن طريـق القرينـة، وأن هـذا االلتفـات مـن   .)١٤٦(."اْهلَاءِ  بياين، أحد شعراء اجلاهلية املشهورين ومن أعيان فحوهلم زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع أبو أمامة املعروف بالنابغة الذ)143(  ).م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١ (١الفكر ــ ط م من الكوفيني ثالمثئة ألف بيت شاهد - فيما ذُِكر-وكان حيفظ : قال أبو علي. هو أبو بكر حممد بن القاسم بن حممد بن بشار بن احلسن األنباري)145(  .  دون– بريوت –دار الكتب العلمية . / ٩ص/ ن النابغة الذبياينديوا/ وسفحه، تركت دارها منذ زمن طويلأنشد النابغة هذه األبيات مادًحا امللك النعمان ، ويربئ نفسه مما رماه به األعداء ، أي أن دار مية اليت كانت تسكن أعلى اجلبل ) 144(  .١٩/٢٢١/ ابن عساكر–تاريخ دمشق / املذكورين ًنا صدوقًا، وكان أحفَظ َمن تقدتويف ببغداد سنة : ويف بعض النسخ. ويف يف سنة سبع وعشرين وثالمثئةوت. يف القرآن، وكان ثقًة َديـ   .٣١٦٤،٣١٦٣ / ٥/سري القرطيب تف)146(       .الثانية: الطبعة-دار املعارف /١/١٥٣) /هـ٣٧٩: املتوىف(بكر  حممد بن احلسن بن عبيد اهللا بن مذحج الزبيدي األندلسي اإلشبيلي، أبو -طبقات النحويني واللغويني ./ مثان وعشرين وثالمثئة يوم األضحى



.  وهـو كالتخــصيص بطريـق الرمــزاألرض بغـري احلـق ال يــشمل املـسلمني، وهـذا ضــرب مـن االلتفــات مل ينبـه عليـه أهــل املعـاينهــذا للمــشركني، فقــد أخــرج مــن اخلــرب مــن عــدا الــذين يبغــون يف األرض بغــري احلــق تعــويًال علــى القرينــة ألن الــذين يبغــون يف غون يف األرض بغري احلق فإن هذا ليس من شيم املؤمنني فتمحض ضمري الغيبة فلما أجناهم إذا هم يب: للفريقني إىل أن قال بنـاء علـى جعــل » للكــشاف«وقـد عـدت هــذه اآليـة مـن أمثلــة االلتفـات مـن اخلطــاب إىل الغيبـة يف ضـمائر الغيبــة كلهـا تبًعـا  ــ اتفق الدكتور إبراهيم مع السابقني يف أن باب االلتفات له وجود يف اللغة العربية والشعر اجلاهلي قبل نـزول القـرآن   :للباحث ما يليومن خالل ما سبق يتبني   :الخالصة  .كما ذهب ابن عاشور، وهذا من مبتكرات القرآن الكرمي املبالغة يف ذكر احلال للغري ليزداد إنكارهم عليهم، بل قد حتمل اآلية الكرمية على االلتفات بالتخصيص بقرينـة بعـد التعمـيم ل مــن اخلطــاب إىل الغيبــة إمنــا يقــع ليــدل علــى املقــت والطــرد، أو وبعــد الرجــوع إىل أقــوال املفــسرين يتبــني أن التحــو    )١٤٧(. " ضمائر اخلطاب للمشركني وجعل ضمائر الغيبة هلم أيضا، وما حنوته أنا أليق يـع املخـاطبني، مث خصـصت غري واف؛ ألنه بعد ذكر النعم جـاءت اآليـة الكرميـة بأسـلوب اخلطـاب حـىت تعـم مجأن مــن فهــم لغــة العــرب لــيس لــه أن يــدعي أن أســلوب اخلطــاب خطــأ، أو أن أســلوب الغيبــة  -   .مبتكرات القرآن الكرميأن يف اآلية الكرمية التفات بالتخصيص بقرينة بعد التعميم كما ذهب ابن عاشور، وهـذا مـن  -   .خرىــ كما أضاف فضيلته أن أسلوب االلتفات معروف كذلك يف بعض اللغات األ  . إن وجد على أسلوب اآلية الكرمية عند نزوهلا على الرغم من عداوم للنـيب، مـع تـوفر الـداعي لـذلك، والقـدرة علـى اسـتخراج العيـب الالت املنطقية، كعدم اعرتاض العرب مبا فيهم مـن املـشركني واليهـود والنـصارى أضاف الدكتور إبراهيم بعض االستد  . ــ أن اآلية الكرمية ميكن أن توجه عدة توجيهات عدة وكل وجه منها يكشف عن نكتة بالغية مجيلة  . الكرمي إمنــا ألهــداف االلتفــات مل يكــن اخرتاًعــا لتغطيــة العيــوب الــواردة يف القــرآن الكــرمي كمــا يــدعي عبــاس عبــدالنور زورًا وتانًــا، و ــ أن الدكتور إبراهيم عوض قد استوىف الشبهة من جوانبهـا اللغويـة والعقليـة، وـذا تـسقط الـشبهة، ويتـضح أن بـاب  . الكافرين بأسلوب الغيبة       .سامية وحكم عالية ال يدركها إال من أويت عقًال وعلًما وبصرية
  .١١/١٣٥/ ابن عاشور-التحرير التنوير)147(                                                 



، أوالطعـن ملا أن يعجز املغرضون عن الطعن يف نص القرآن املقدس، يتحولون إىل ادعـاء وقـوع النـسخ يف بعـضه تـارة  والرد عليها  ڤ  ڤ  چ �  (  )   ٹ  &  %چ شبهة عدم وضوح المعنى في قوله تعالى  املطلب اخلامس )  ٢٢: الــشعراء (چ   ڤ  ڤ  �  (  )   ٹ  &  %چ يــزعم عبــاس عبــد النــور يف شــبهته هــذه أن معــىن هــذه اآليــة   :عرض الشبهة: أوًال   .يف نـََقَلِة النص وحفاظه ومفسريه تارة أخرى، والشبهة اليت حنن بصددها ىف هذا املطلب هي من قبيل هذا النوع : عـــشار وزيـــدوا يف القـــراءة مـــا تـــشاؤون، وقولـــوا يل بـــصدق وإخـــالصقراءـــا مثـــىن وثـــالث وربـــاع و  اقرأوهـــا مث أعيـــدوا  ..والركاكة مل أفهم منها شيًئا يف الـضعف )١٤٨(وهـاكم آيـة أخـرى تـشبه اآليـة الـسابقة: "على ذلك ادعاء حتريف الشطر الثاين منها أو نسخ بعضها فقالوصفها بالضعف والركاكة، وأضاف إليهـا مـا ييـسر علـى القـارئ فهمهـا كمـا يَـدعي، وزاد غري واضح، ومل يكتف بذلك، بل  نعمة ميـن ـا ) أي االستعباد كما يقول املفسرون(أنا مل أفهم كيف يكون التعبيد : ، وأنا لكم من الشاكرين"أفهمتم شيًئا؟" أي أكـون " وتلك نعمة مينهـا اهللا علـى: "ايلإذا أريد هلذه اآلية أن يكون هلا معين فال بد من قراءا على الشكل الت  .فرعون على موسى؟ بكم والعمي ما شيء من هذا القبيل وقد تلقاها النساخ والقراء واملقرئون على الوجه الذي ورد يف القرآن كما يتلقى الصم والأن عبدت بـين إسـرائيل فهـي حمرفـة ال معـىن هلـا، وهـي بقيـة آيـة منـسوخة أو : "من املرسلني نعمة مينها اهللا علي أما بقية اآلية سورة " (َوُهَو الِذي أَنـَْزَل ِمَن السَماِء َماًء فََأْخَرْجَنا بِِه نـََباَت ُكل َشْيٍء فََأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا ُخنْرُِج ِمْنُه َحبا ُمتَـرَاِكًبا" يقصد قوله تعاىل ) 148(                                                   :ومل يفكر املسلمون يف املس باملصحف ألسباب من أمهها ما يلي  .الطعن يف صدق نقلة النص الشريف، واامهم باخليانة والتحريف والتبديل والتصحيفة اآلخرين منهم، مما دفعهم إىل توجيه سهامهم حنو اهتماًما كان مثار اندهاش بعض علماء الغرب، وبال شك كان مثار غري متيزت األمة اإلسالمية باتصال اإلسناد فيها، حيث اهتم أهل العلم من لدن الصحابة إىل يوم الناس هذا باإلسناد،   :الرد على الشبهة من خالل أمانة المسلمين في نقل نصوصهم المقدسة) أ(  :وفيما يلى بيان ذلك   .ةالرد على الشبهة من خالل بيان عدم وقوع النسخ في األمور التاريخي) ج(  .الرد على الشبهة من خالل عرض أقوال المفسرين في اآلية الكريمة) ب(  .الرد على الشبهة من خالل أمانة المسلمين في نقل نصوصهم المقدسة) أ(  :ويتلخص الرد على هذه الشبهة في النقاط التالية  : على الشبهةالرد: ثانًيا    .)١٤٩(!"منهم ال ترهقوا أنفسكم فاآلية على هذا احلال ال معين هلاوجاء املفسرون من بعدهم فلم جيرؤوا على إحداث أي تغيري فيها، وتفننـوا يف اخـتالق شـىت املعـاين هلـا، ومل يقـل أي   ".كل من عند ربنا: "يلقى إليهم بال اعرتاض وال معارضة، بل يقولون     .ـ مرجع سابق ١٥٨،١٥٧/ حمنيت مع القرآن ) 149(  )٩٩:ية آ: األنعام



َكــاَن  ": يــأمر عــدًدا مــن أصــحابه بكتابــة الــوحي عنــد نزولــه فعــن عثمــان بــن عفــان رضــي اهللا عنــه قــال�كــان النــيب   �:حفظه وتدوينه على يد الرسول -   )١٥٣ ("ْلمَلل كلَهاَوَهَذا نقل خص اهللا تـََعاَىل ِبِه املسملني دون َسائِر أهل ا"  :ويؤكد اإلمام ابن حزم أن أمر اإلسناد اختصت به  هذه األمة فيقول )١٥٢ (."النصارى أن يصلوا إىل أعلى من مشعون وبولسبة والتـــابعني، فـــال ميكـــن اليهـــود أن يبلغـــوا إىل صـــاحب نـــيب أصـــًال، وال إىل تـــابع لـــه، وال ميكـــن وأمـــا أقـــوال الـــصحا"  :ويوضح اإلمام السيوطي أن أهل الكتاب ال ميكن أن يصلوا بسندهم إىل أنبيائهم، فيقول   .)١٥١("يعين اإلسناد" بيننا وبني القوم القوائم: "  أنه قال)١٥٠(عن عبد اهللا بن املبارك )٦: الحجرات] (ٹ & % $ ٿ " !   [  :وثاقة النقل واتصال السند- )٩:احلجر(" � � � ڱ � � � :"لقد تكفل اهللا تعاىل حبفظ كتابه الكرمي فقال  :أن اهللا تكفل بحفظه- َزُل َعَلْيِه السَوُر َذَواُت اْلَعـَدِد،�َرُسوُل اللِه  : َوِإَذا نـََزلَــْت َعَلْيــِه اآليَــَة فـَيَـُقــولُ » َضــُعوا َهــُؤَالِء اآليَــاِت ِفــي الــسورَِة الِتــي يُــْذَكُر ِفيَهــا َكــَذا وََكــَذا«: َكــاَن َيْكُتــُب فـَيَـُقــولُ  َفَكـاَن ِإَذا نـَـَزَل َعَلْيـِه الـشْيُء َدَعـا بـَْعـَض َمـْن  ِمما يَْأِتي َعَلْيِه الزَماُن َوُهَو يـُنـْ َعـُه إِ � ُيْشَغُل، فَِإَذا َقِدَم رَُجٌل ُمَهاِجٌر َعَلى َرُسـوِل اِهللا �َكاَن َرُسوُل اِهللا : فعن ُعَباَدَة ْبِن الصاِمِت قَالَ   كما كان يحرص على تعليم كل من هاجرإليه القرآن بنفسه أو بواسطة أحد من أصحابه عند انشغاله ) ١٥٤(" يُْذَكُر ِفيَها َكَذا وََكَذاَضُعوا َهِذِه اآليََة ِفي السورَِة الِتي« لَـى  َدفـَ الف يف هذا اـال، حيـث بـدأ كالمـه يف الـرد علـى هـذه الـشبهة ببيـان أمانـة املـسلمني يف نقلهـم لنـصوص القـرآن الكـرمي، خبـومن هنا اهتم العلماء ببيان مدى أمانة املسلمني يف نقل النصوص املقدسة، وكان للدكتور إبراهيم عوض جهد بارز   )   ١٥٥"(رَُجٍل ِمنا يـَُعلُمُه اْلُقْرآنَ  وأول شيء أود : "غريهم ممن امتدت أيديهم إىل العبث بكتبهم املقدسة، واستدل على ذلك بكالم مثري الشبهة نفسه فقال   .نفسها املرجع نفسه والصفحة –إسناده حسن . ٥/٣٢٤ )/٢٢٨١٨(رقمب) حديث عبادة ابن الصامت(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده يف باب)155(  .نفسه والصفحة نفسها حسن املرجع -.٥/٢٧٢)/٣٠٨٦(برقم ) ومن سورة التوبة(باب ) �أَبـَْواُب تـَْفِسِري اْلُقْرآِن َعْن َرُسوِل (أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه )154(  . القاهرة–مكتبة اخلاجني  - ٢/٦٨)/هـ٤٥٦: املتوىف( أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري -الفصل يف امللل واألهواء والنحل)153(  . دون- دار طيبة-٢/٦٠٥)/هـ٩١١: املتوىف( السيوطي -تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي) 152(  .١/١٥/مقدمة صحيح مسلم ) 151(  .٣/٣٢/ بتصرف، وفيات األعيان ٣٩٩ــ ٣٩٦/ ٣٢ – ابن عساكر -تاريخ دمشق / وكانت وفاته يت يف رمضان سنة إحدى ومثانني ومائةالتورع، وكذلك كان أبوه قدم دمشق ومسـع مـن األوزاعـي وسـعيد بـن عبـد العزيـز، وقـدم مـصر وكتـب ـا وُكتـب عنـه، مسـع منـه عبـد اهللا بـن وهـب، وروى عنــه املوطـأ، وكـان كثــري االنقطـاع حمبــاً للخلـوة شــديدة مجـع بـني العلــم والزهـد، تفقــه علـى ســفيان الثـوري ومالـك بــن أنـس رضــى اهللا عنهمـا، هو عبد اهللا بن املبارك بن واضح أبو عبد الرمحن احلنظلي موالهم املروزي، ولد ابن املبارك سنة مثان عشرة ومائة مـن أئمـة املـسلمني  قـد ) 150(                                                   .أن أعقب به على هذا هو إقرار مدعى الشبهة أن املسلمني مل يفكروا يف املس بالنص القرآين رغم كل شيء



سلمني ال يعرفـــون حتريـــف النـــصوص املقدســـة؟ أو ال يعـــين هـــذا فمـــا داللـــة هـــذا لـــدن العقـــالء احملرتمـــني؟ ألـــيس أن املـــ ! علـى التحريـف نـراهم يـْدُعون إىل العبـث بـالنص وتغيـريه) تـأكلهم أيـديهم(أما هو وخالفه مـن قـوم ضـربت أيـديهم   أهل للثقة أحرياء أن يطمئن إليهم اآلخرون؟... أم ... وثاين شيء هو ما قررناه مـن أن الكـالم اسـتفهام إنكـاري: "فهمها، ويبني بأن هذا من قبيل االستفهام اإلنكاري فيقولومن خالل أقوال املفسرين يرد الدكتور إبراهيم على اخلصم، إذ ينقل له املعين الصحيح لآلية الكرمية اليت عجز عـن   :وال بعض المفسرين في اآلية الكريمةالرد على الشبهة من خالل عرض أق) ب(  .بكالمه هو من حيث ال يشعرالطرق، فنقل إليه كالمه عـن اسـتحالة حتريـف املـسلمني لنـصوص كتـام الكـرمي، أى أنـه رد عليـه ادعـاءه، وأقـام عليـه احلجـة ن الدكتور إبراهيم عوض رد على مثري الشبهة مبا خطه بنانه، وهو أسلوب إلزام اخلصم من أقرب ويستفاد من ذلك أ  .)١٥٦("فلعنة اهللا على احملرفني العابثني أمتــن علــي بــأن ربيتــين وليــًدا، : وقيــل هــو مــن موســي علــي جهــة اإلنكــار أي: " مــثًال )١٥٧(ففــي فــتح القــدير للــشوكاين  .الكتب ألنظر فيما قالتهطرحت هذا التفسري مبجرد أن قرأت االعرتاض وقبل أن أقرأ أي كتاب من كتب تفسري القرآن مث عدت إىل بعض هذه ولقد  أو تلـــك نعمـــة؟ ، ومعــين أن عبـــدت بـــين إســـرائيل أن اختـــذم "ومـــن قـــال إن الكـــالم إنكــار قـــال معنـــاه : قــال الفـــراء  . ن يف الكالم تقدير االستفهام أو تلك نعمة؟فكأنك متن على ما كان بالؤك سبًبا له، وقيل إخرب وفيه تبكيت للمخاطـب علـى معـين أنـك لـو كنـت ال تقتـل أبنـاء بـين إسـرائيل لكانـت أمـي مـستغنية عـن قـذيف يف الـيم، املفسرون أخرجـوا هـذا علـى جهـة اإلنكـار بـأن يكـون مـا ذكـر فرعـون نعمـة علـي موسـي، فـاللفظ لفـظ : قال الزجاج  .هم وهم قوميوأنت قد استعبدت بين إسرائيل وقتلت وتلك نعمة متنها علـي : " يف التفسري احلديث أن اآلية من باب االستفهام اإلنكاري فقال)١٥٩(واختار الشيخ دروزة  .)١٥٨("عبيدا هل هذه نعمة متنها علي مع أنك استعبدت قومي : أّول بعض املفسرين اآلية بأا تعين قول موسي: ن عبدت بين اسرائيلأ . ، ومات حاكماً ا ه١٢٢٩من، ونشأ بصنعاء، وويل قضاءها سنة علماء البحث من أهل صنعاء ولد جرة شوكان من بالد خوالن باليحممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين، فقيه جمتهد من كبار )  م١٨٣٤ - ١٧٦٠/  هـ ١٢٥٠ -  ١١٧٣(اإلمام الشوكاين ) 157(   .٥٤١/ أفكار مارقة ) 156(                                                 وأّوهلا بعضهم بأا تعين قول موسي إن استعبادك لبين إسرائيل كان نعمة علي ألنـه جعلـين أفـر، فرعـاين اهللا وجعلـين   .بين اسرائيل؟ ولد يف مدينة نابلس وألف كتبًا مدرسية . الباحث، املؤرخ، املوسوعي) م١٩٨٤ -  ١٨٨٧) ( هـ١٤٠٤ - ١٣٠٥(حممد عزة دروزة) 159(  .م ١٩٨١ه ــ ١٤٠١دار الفكر ــ بريوت ــ/٤/٩٦/مع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ــ حممد بن علي الشوكاينفتح القدير اجلا) 158(  .٢٩٨ /٦/الزركلي  )/املوضوعة ، فتح القدير يف التفسرينيل األوطار من أسرار منتفي األخيار ، البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ، الفوائد اموعة يف األحاديث (مؤلفاً منها ١١٤له  َتكمَلة ُمعجم املُؤلفني " /  تاريخ اجلنس العريب"التفسري احلديث ، "،" حول احلركة العربية احلديثة"كتاباً، ولعل من أبرز مؤلفاته كتابه  التأليف يف تاريخ العرب واملسلمني ويف القضية الفلسطينية، حىت بلغت عدة كتبه املطبوعة تسعة وثالثني  وتابع.عن تاريخ العرب واإلسالم ـ دار ابن حزم .ـ ط /٥٢٣ / ١/ــ حممد خري بن رمضان بن إمساعيل يوسف )  م١٩٩٥ - ١٩٧٧) = ( هـ١٤١٥ - ١٣٩٧(َوفيات    .  م  ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨األوىل، :  لبنان ــ الطبعة–للطباعة والنشر والتوزيع ـ  بريوت 



ويتبقـى تفـسريه لألمـر بأنـه مـن احملتمـل أن يكـون الكـالم : "فجـاء رد الـدكتور إبـراهيم مبينًـا حقيقـة هـذا املـدعي، حيـث يقـولمما أثاره اخلصم يف تلك الـشبهة، أنـه ادعـى أن اآليـة الكرميـة منـسوخة، جهـًال منـه بقواعـد النـسخ وأسـسه وضـوابطه،   : النسخ في األمور التاريخيةالرد على الشبهة من خالل بيان عدم وقوع) ج (  .)١٦١(!"الذي أراد صاحبنا إحداثه، ظًنا منه أنه سوف يبذر بذور التشكيك يف النص القرآين، ولكن هيهات مث هيهاتواملـسألة كمـا يـري القــارئ ال تـستدعي كـل هـذا اللغــط : "مث يعقـب الـدكتور إبـراهيم بعــد نقلـه ألقـوال املفـسرين بقولــه  .)١٦٠("لوحنن خنتار األو . من املرسلني أمــــا هنــــا فــــنحن إزاء وقــــائع تارخييــــة ال تقبــــل النــــسخ، ألن التــــاريخ قــــد مــــضي وانقــــضي فــــال رجعــــة فيــــه ومــــن َمثّ فــــال   .ة، وهو تفسري يدل على أنه جاهل بالثلث، إذ النسخ ال يقع إاليف األمور التشريعيةبقية آية منسوخ اســتقامة معناهــا، وأن مجيعهــا مــن بــاب فقــد بــني اإلمــام الــرازي بعــض األوجــه الــيت ميكــن أن حتمــل عليهــا اآليــة مــع   .ومل يبق للباحث إال أن يؤكد على رده ـ حفظه اهللا ـ مستنًدا إىل بعض أقوال أهل التفسري  .عندما بني أن الوقائع التارخيية ال يقع فيها نسخ: مث أجاد ثالثًا  . السابقون، وما قاله هو كعامل وباحث معاصرليجمع بذلك بني ما قالهعنــدما بــني أن مــا ورد يف اآليــة مــن قبيــل االســتفهام اإلنكــاري مؤيــًدا كالمــه بــأقوال بعــض املفــسرين، : وأحــسن ثانًيــا  .بنصوصهم املقدسة خبالف غريهم ممن حرفوا نصوصهم املقدسةل مـــسار الـــشبهة إىل مثريهـــا فاســـتدل مـــن كالمـــه علـــى أمانـــة املـــسلمني وعـــدم مـــساسهم عنـــدما حـــو : قـــد بـــرع أوًال   :وعندما يتأمل الباحث رد الدكتور إبراهيم يجد أنه  .)١٦٢("نسخ 
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يقـــال عبـــدت الرجـــل وأعبدتـــه إذا اختذتـــه عبـــداً، فـــإن قيـــل كيـــف يكـــون ذلـــك جوابـــه وال تعلـــق بـــني ) ١٨: الـــشعراء(چ    أنــك كنــت تــدعي أن بــين إســرائيل عبيــدك وال منــة للمــوىل علــى العبــد يف أن يطعمــه ويعطيــه مــا حيتــاج : وخامــسها   .إال أنك ما قتلتين، ومثل هذا ال يعد إنعاماً وسائر من هو من قومي ليس لك املــراد أن الــذي تــوىل تــربييت هــم الــذين قــد اســتعبدم فــال نعمــة لــك علــي، ألن الرتبيــة كانــت مــن قبــل أمــي : ورابعهــا  .إنك استعبدم وأخذت أمواهلم ومنها أنفقت على فال نعمة لك بالرتبية: ما قاله احلسن: وثالثها  .ظيم على أسالفنا وإذا تعارضا تساقطاأن هذا اإلنعام املتأخر صار معارًضا بذلك الظلم الع: وثانيها   .مستغنياً عن تربيتك لو مل يكن منك ذلك الظلم املتقدم علينا وعلى أسالفنا قــال لــه كنــت �أنــه إمنــا وقــع يف يــده ويف تربيتــه ألنــه قــصد تعبيــد بــين إســرائيل وذبــح أبنــائهم، فكأنــه : أحــدها   : قلنا بيان التعلق من وجوهاألمرين؟   .ــ  مرجع سابق ٢٤/١٢٦/ ١٢/مفاتيح الغيب) 163(  .املرجع نفسه والصفحة نفسها ) 162(   .٥٤٢/ أفكار مارقة ) 161(  .م ٢٠٠٠هـ ــ ١٤٢١ ــ ٢ب اإلسالمي ــ طدار الغر .  ط/ـ٢٤٦ / ٣ / ١٩٨٤التفسري احلديث ترتيب السور حسب النزول ــ حممد عزة دروزة املتوىف ) 160(                                                   .)١٦٣("إليه



مث كر موسى على امتنان فرعون عليـه بالرتبيـة فأبطلـه مـن أصـله، واستأصـله مـن «: صاحب الكشاف عند تفسريه هلذه اآليةويبدو لنا أن هذا الرأي أقرب إىل الصواب، ألنـه هـو املناسـب لـسياق القـصة؛ ولـذا قـال : "أنه األقرب للصواب فيقولويرى  الــرأي القائــل بــأن اآليــة مــن قبيــل الــتهكم واالســتفهام اإلنكــاري، )١٦٤(حممــد ســيد طنطــاوي/ويؤكــد اإلمــام األكــرب د لـق برتبيتـه ملوسـى  فرعون، وجعله حيـول احلـديث عـن هـذه املـسألة الـيت تتع�وذا اجلواب التوبيخي أفحم موسى   .عبيًداتعبيدهم وقصدهم بالذبح ألبنائهم هو السبب يف حصوله عنده وتربيته، فكأنـه امـنت عليـه بتعبيـد قومـه، وتـذليلهم واختـاذهم مــة، حيــث بــني أن حقيقــة إنعامـــه عليــه تعبيــد بــىن إســـرائيل، ألن ، وأىب أن يــسمى نعمتـــه إال نق-مــن أساســه:  أى-ســنخه     .حول هذه اآلية الكرمية وذا، يبدو جهل املخالف، ويتضح املعىن، وتسقط الشبهة، وتذوب الشكوك اليت ميكن أن يثريها أعـداء اإلسـالم   . ــ أن الدكتور إبراهيم أضاف إيل ردود السابقني على اآلية الكرمية أن الوقائع التارخيية ال يقع فيها نسخ    .املسلمني لنصوص كتام الكرمي ــ أن الدكتور إبراهيم قد أحسن عندما بدأ رده على مثري الشبهة مبا كتبه مثري الشبهة نفسه، فأثبت استحالة حتريـف   . ــ أن معظم املفسرين محلوا اآلية على االستفهام اإلنكاري، وأن الدكتور إبراهيم مل خيرج عما قالوه  .  وأمامه �مر من النيبمن كتب أهل الكتاب ألا غري متصلة السند، ألنه كتب بأ خبالف غـريه �ـــ استحالة حتريف القرآن الكرمي، ألن اهللا تكفل حبفظه، وألنه متصل السند منقول بالتواتر عن النيب  :وبعد هذا العرض السابق، يتبني للباحث ما يلي  :الخالصة  .)١٦٥("إىل احلديث عن شيء آخر

الشيخ حممد سيد طنطاوي )/التفسري الوسيط للقرآن الكرمي ــ بنو إسرائيل يف القرآن الكرمي ـ السرايا حلربية يف العهد النبوي ( من مؤلفاته  ٢٠١٠ مارس ١٠م حىت وفاته ١٩٩٦، ترقى يف املناصب حىت عني شيًخا لألزهر الشريف عام ١٩٦٨درًسا بكلية أصول الدين عام م ، عني ١٩٥٨م ، خترج بكلية أصول الدين عام ١٩٢٨عام ) حمافظة سوهاج (ولد بقرية سليم الشرقية / الدكتور حممد سيد طنطاوي ) 164(                                                  رسالة ماجستري ــ كلية أصول الدين )٢٨٣، ١٩٤، ٨١، ٧٢(ة إىل اهللا ـــ تامر عبد الباقي عمارة ــ صفحات متفرقة وجهوده يف الدعو    .م١٩٨٣هـ ـ ١٣٩٧ــ ٣مطبعة السعادة ــ ط /  ١٩ص/١٩ج/١٠م/حممد سيد طنطاوي / التفسري الوسيط ــ د) 165(  .م ٢٠١٥ه ــ ١٤٣٦والدعوة باملنوفية ــ 



چ    ٹ    &       %      $  ٿ    ...�  ہ  �   ۀ  �  (  J  ڻ چ   الغموض بالركاكة في قوله تعالىشبهة اختالط  املطلب السادس مث يطـرح أسـئلة عديـدة علـى سـبيل الـتهكم مـن " قـل أئـنكم" كما يدعي أن اآليات بدأت بدايـة غريبـة غـري مفهومـة   .يات األخرى اليت تتحدث عن خلق السماوات واألرضويزعم أن املفسرين قد حاروا يف التوفيق بني هذه اآلية واآل  .جتعل عدد أيام اخللق ستة ماعدا هذه اآليةويَدِعي أن هذه اآليات تتعارض مع اآليات األخـرى الـيت تتحـدث عـن خلـق الـسماوات واألرض، حيـث إـا مجيًعـا   ...ضعف يف األسلوب، وأن اآليات األربع جتمع بني أطراف متباعدة فيها غموض و   )١٦٦(چ   ٹ   &       %      $  ٿ    ...�  ہ  �   ۀ  �  (  J  ڻ چ  يؤكــــد مثــــري الــــشبهة أن هــــذه اآليــــات  :عرض الشبهة: أوًال   . عليهم أن يفهموا مراد اهللا من النص الشريف، فاموه بالضعف والنقص والتعارض، تعاىل اهللا عما يقولون علًوا كبريًا، لكــن قوًمــا لُــبس خلــق الكــون، حيــث أشــار إىل خلــق الــسماوات واألرض واجلبــال يف غــري موضــع مــن آيــات القــرآن احلكــيم ، الذى اليأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، هذا ومن بـني مـا عـرض لـه القـرآن الكـرمي يف نـصه املقـدس بدايـة �اهللا  احلقائق واألسرار متثل إعجازًا كبريًا، يشهد للقرآن بأنـه كـالم ميكن غض الطرف عنها ىف جمال العلم والبحث، وستظل تلكالقرآن الكرمي منهج حياة للناس على مر العصور واألزمان، وقد اشتملت آياته علـى حقـائق علميـة وأسـرار كونيـة ال   والرد عليها الركاكــة، وبتعبــري أدق إن غموضــها مــن ركاكتهــا ومــن هــذه اآليــات خيــتلط فيهــا الغمــوض ب: "يقــول عبــاس عبــدالنور  .عدم وضوح معناها، أهي سؤال أم إنكار أم تقرير لواقع أم ماذا؟ فقد بدأت بداية ...  إالهاهنا... األخرية، كما أن مجيع اآليات املتعلقة بعدد أيام اخللق يف القرآن تدخل إىل املوضوع مباشرةلــق اهللا فيهــا العــامل حيــصر هــذا العــدد يف ســتة أيــام إال اآليــة إن كــل مــا جــاء يف القــرآن خبــصوص عــدد األيــام الــيت خ  ... .فقرات تقطع حركة السياق وتوقف اندفاعه حنو بلوغ أغراضهلقــد فقــد الــنص اتــساقه، فكــل شــيء بعــد اآلن فيــه متوقــع منــه، فــال تــرى إال ... تعارضــها مــع آيــات أخــرى يف القــرآن الكــرمي إن األيام األربعة اليت أمت اهللا فيها خلق األرض يدخل فيها اليومان اللذان :  تكتفي بستة أيام فقط فقالوااآليات األخرى اليتلقد حار املفسرون يف فهم هذه اآليات اليت تتوسع يف عدد أيام اخللق فتجعلها مثانية، ويف التوفيـق بينهـا وبـني مجيـع  هللا ما ألطُف أقداِمها            تمشي على العشب فال يشعرَ  :أحد الشعراء الفرنسيني يف وصف حبيبته هذه ترمجته املشي وهذا يذكرين بقول ، فاملالئكة هلا أقدام أثريية لطيفة جًدا ال تستخدمها يف...من كارتون، بل من ورق ضعيف القوام صدق أو ال تصدق أن خلق السماوات مبا فيها من مشس وقمر وجنوم مل يستغرق سوي يـومني مـا مل تكـن مسـاوات   .......وهكذا تكون األرض وحدها قد تطلبت منه سبحانه ستة أيام عمل مستمر .ميف أربعة أيامث يأيت بعد ذلك بيان أن الذي خلق كل هـذا هـو رب العـاملني، مث أتبـع ذلـك بتقويـة األرض باجلبـال وتقـدير أقواـا  ....التعريض باملشركني الذين يكفرون باهللا الذي خلق األرض يف يومني  :كذلك فإن هذه اآليات األربع نشاز جتمع بني أطراف متباعدة  !ا لكم من الشاكرين، فهل هذا سؤال أم إنكار أم تقرير لواقع أم ماذا؟ أفتوين يف أمري وأن"قل أئنكم"غريبة    .١٢ ــ ٩: يات اآل: سورة فصلت ) 166(                                                 



هــذا مــا قالــه األســتاذ : " رد شــبهته، ببيــان قــدره العلمــي يف اللغــة وغريهــا فيقــولولــذلك بــدأ معــه الــدكتور إبــراهيم يف  .مع تلك اآلية الكرميةبأبسط قواعد العربية، ويثري الشكوك، ويرمي بـالتهم، فـإن هـذا ال يغتفـر حبـال مـن األحـوال، وهـذا مـا فعلـه عبـاس عبـد النـور د اللغـة العربيـة يغتفـر ملـن مل يَـدُرس أو يتـصدر للنـاس بـالقلم أو اللـسان، أمـا أن يتـصدر وهـو جاهـل إن اجلهل بقواع  :الرد على الشبهة من خالل قواعد اللغة العربية) أ(  :وفيما يلى بيان ذلك  :الرد على الشبهة من خالل العلوم التجريبية ) د(  .الرد على الشبهة من خالل عرض أقوال بعض المفسرين) ج(  . الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل بيان المعنى الصحيح لآلية الكريمةرد) ب(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل قواعد اللغة العربية) أ(  :ويتلخص الرد على هذه الشبهة في النقاط التالية  :الرد على الشبهة: ثانًيا .)١٦٧("بلسان عريب مبني: "تتكرر يف كل صفحة تقريًبا إيل الركيــك الغــامض، الســيما وأن اإلبانــة صــفة مالزمــة للقــرآن الكــرمي أن يــستعمل ألفاظًــا أكثــر وضــوًحا وبيانًــا، فعــدل عنــهخلق اهللا فيهما األرض، خمرج لطيف ال بأس به، لكنه إن صـح فإنـه يـدل علـى ركاكـة القـرآن الكـرمي، الـذي كـان يف مقـدوره  " ومــــا أفعــــلُ "التعجبيــــة " مــــا أفعــــلَ "وإين ألعجــــب مــــن أيــــن لــــه تلــــك كــــل اجلــــرأة، وهــــو ال يــــستطيع أن يفــــرق بــــني ! عبــــاس ، وهـو إمنـا يريـد التعجـب مـن لطـف "أي شيء يف أقدامها ألطـف مـن سـواه؟"ـ إن معين العبارة على هذا الوضع هو   على القرآن وأسلوبه؟ البيـت الـذي أورده للـتهكم يف" مـا ألطـُف أقـداِمها"االستفهامية، فيستعمل هذه مكانة تلك كما هو واضح لتشكيله لعبـارة  فع، فكان ينبغي أن توضع على رائه رغم أن حقه الر " يشعرَ "ليس ذلك فحسب، بل زاد على ذلك، فنصب الفعل  ! ما ألطَف أقداَمها: "قدميها، فكان ينبغي أن يقول وهذا يذكرين بقول ألحد الـشعراء "وليس ذلك فحسب، بل كان عليه أن يقول يف اجلملة اليت وطأ ا لتلك العبارة  .ضمة ال فتحة هـذه " قول منكرة فيصح نعتهـا جبملـة"على أحد حىت تظل كلمة " بإدخال الالم..."الفرنسيني يف وصف حبيبته هذه ترمجته أمـا : "حدث عن خلق السماوات واألرض يف ستة أيام، وأا تتحدث عن خلق األرض يف يومني فقط فقالاألخرى اليت تتبني الدكتور إبراهيم عـوض ـــ حفظـه اهللا ـــ يف معـرض رده علـى هـذه الـشبهة  أن هـذه اآليـة ختتلـف متاًمـا عـن اآليـات  .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل بيان المعنى الصحيح لآلية الكريمة) ب(  .)١٦٨("ولكن مىت كان كل أحد يفهم قواعد اللغة العربية " رمجتهت هو أن اآلية ختتلف متاًما عن اآليات اليت تتنـاول خلـق الـسماوات واألرض يف سـتة أيـام، ذلـك أن آياتنـا : فالرد عليه  " إخل......لقد حار املفسرون يف فهم هذه اآليات"قوله    . ـ مرجع سابق٥٥٠، ٥٤٩/ إبراهيم عوض/د–أفكار مارقة ) 168(   .١٦٤ ــ ١٦٢/حمنيت مع القرآن  ــ عباس عبدالنور ) 167(                                                   .فوقها ومباركتها وتقدير األقوات فيها يف أربعة أيام، مث جعل السماء سبع مساوات يف يومني بعدما مت خلقها قبًال ناول من ذلك املوضوع إال خلق األرض يف يومني، مث تدخل عقب ذلك يف موضوع آخر هـو إنـشاء الرواسـي مـن هذه ال تت



�  H  ڀپ  پ    چ وبطبيعـة احلــال فهــذه األيــام أحقــاب تارخييــة متطاولـة، وليــست أياًمــا مــن ذوات األربــع وعــشرين ســاعة  .املذكورة آنًفا وبني عدد أيام اخللق يف اآليات األخرى اليت تتعرض إلجياد األرض والسماء من عدمهومــا إىل ذلــك، ومــن مث ال تــضاد بــني عــدد األيــام يف اآليــة، ذلــك الــذي جيعلونــه مثانيــة بإضــافة يــومي خلــق األرض إىل الــستة ا خبلق الكون من عدمه، بل بتشكيل اجلبال وتدبري األقوات وهكذا يتبني للقارئ أن األيام الستة األخرية ال عالقة هل      �
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ـــ أن فــضيلته قــد اختــصر بعــد ذلــك الــرد علــى كــل اامــات مثــري الــشبهة لآليــة، والــيت تــدور يف جمملهــا حــول  .وهذا يسقط قدر شبهته ابتداًء يف أعني القارئني  قد أبدع عندما لفت نظر القارئ أوًال إىل الضعف اللغوي الذي يتسم به مثري الشبهة -حفظه اهللا– ــ أن الدكتور   : جيد مايليوعندما يتأمل الباحث رد الدكتور إبراهيم على الشبهة .))١٦٩"فهي جريرم ال جريرة القرآن وال مسئوليتهأما إذا أخطأ بعض املفسرين وخلط بني هذه اآلية واآليات اليت تتحدث عن خلق السماوات واألرض يف ستة أيام "  :ال على القرآن الكرمي فقال فهم اآلية فهًما صـحيًحا حيـسب عليـه وأكد على أن خطأ بعض املفسرين يف خلط اآليات بعضها ببعض، أو عدم (.٤: املعارج(چ    ـــه تعـــاىل: "فقـــد ذكـــر اإلمـــام الـــرازي أن هـــذا مـــن بـــاب االســـتفهام اإلنكـــاري، مث فـــصل القـــول يف املُنكـــر فقـــال  . األخرى اليت تتحدث عن عدد أيام خلق السماوات واألرضري جيــد أــا تؤكــد أن اآليــة مــن قبيــل االســتفهام اإلنكــاري، وأــا ال تعــارض اآليــات إن الــذي ينظــر يف كتــب التفــس  :الرد على الشبهة من خالل عرض أقوال المفسرين) ج( . يف السطور التالية بعض أقوال املفسرين يف اآلية الكرميةاملفسرون يف هذا اخللط الذي ادعاه مثري الـشبهة أم ال، ومـا أقـواهلم يف تلـك اآليـات الكرميـة، ولـذلك فـإن الباحـث سـيعرض هـل بالفعـل قـد وقـع غري أن الشبهة هلا جوانب أخـرى الـدكتور إبـراهيم اكتفـى مبـا رد بـه علـى تلـك الـشبهة، ومل يبـني   .على أسلوب القرآنــ أنه أردف ذلك ببيان احتمال وقوع بعض املفسرين يف احلرية ورمبا التفسري اخلاطئ ولكن هذا يؤخذ على املفسر ال  .اخلاطئ لآلية ببيان التفسري الصحيح هلا الفهــم ـ : قول أـم كـانوا ينـازعون يف صــحة التكليـف، ويف بعثـة األنبيـاء، وكـل ذلــك قـدح يف الـصفات املعتـربة يف اإلهليــة، : الثـاني   .قوهلم إن اهللا تعاىل ال يقدر على حشر املوتى، فلما نازعوا يف ثبوت هذه القدرة فقد كفروا باهللا: األول   :هم وجوهالمراد من كفر عطف أحدمها على اآلخر يوجب التغاير، واألظهر أن  إثبــات الــشركاء واألنــداد لــه، وجيــب أن يكــون الكفــر املــذكور أوًال مغــايرًا إلثبــات األنــداد لــه، ضــرورة أن :وثانيهمــا   }�  ہ  �   ۀ  �  (  {:  الكفر باهللا، وهو قوله:أحدهما    اإلنكار، وقد ذكر عنهم شيئني منكريناستفهام مبعىن} أَئِنُكمْ { ام اخلسيسة أنداًدا هللا تعاىل، مع أنه تعاىل هو الذي خلق بالتأثري فقال كيف جيوز الكفر باهللا، وكيف جيوز جعل هذه األصنبــاهللا ألجــل قــوهلم ــذه األشــياء، وأثبتــوا األنــداد أيــضاً هللا ألجــل قــوهلم بإهليــة تلــك األصــنام، واحــتج تعــاىل علــى فــساد قــوهلم  إليه األوالد، وذلك أيضاً قدح يف اإلهلية وهو يوجب الكفر باهللا، فاحلاصـل أـم كفـروا أم كانوا يضيفون: الثالث   .وهو كفر باهللا    .٥٥٠/إبراهيم عوض/د–أفكار مارقة )169(                                                 



كليـف وعلـى األشياء العظيمة، كيـف يعقـل الكفـر بـه وإنكـار قدرتـه علـى احلـشر والنـشر، وكيـف يعقـل إنكـار قدرتـه علـى التاألرض يف يومني، ومتم بقية مصاحلها يف يومني آخرين وخلق السماوات بأسرها يف يومني آخرين؟ فمن قدر على خلق هذه  َر ِفيَها أقواـا يف أَْربـََعـِة أَيـامٍ {لم أن العلماء أجابوا عنه بأن قالوا املراد من قوله ستة أيام فَلَزم التناقض، واعوذكر أنه خلق السموات يف يومني، فيكـون امـوع مثانيـة أيـام، لكنـه ذكـر يف سـائر اآليـات أنـه خلـق الـسموات واألرض يف أنه تعاىل ذكر أنه خلق األرض يف يومني، وذكر أنه أصـلح هـذه األنـواع الثالثـة يف أربعـة أيـام ُأخـر، : السؤال األول :األولني فقالأي مع اليومني " وقدر فيها أقواا يف أربعة أيام] ۋ ٷ 
 ۈ � ۆ �[ : "مث بني أن هذه اآلية ال تعارض اآليات األخـرى يف مـدة خلـق الـسماوات واألرض، ألن املـراد مـن قولـه تعـاىل  .بعثة األنبياء، وكيف يعقل جعل هذه األصنام اخلسيسة أنداداً له يف املعبودية واإلهلية َوَقد { أنــه ملــا ذكــر أنــه خلــق األرض يف يــومني، فلــو ذكــر أنــه خلــق هــذه األنــواع الثالثــة الباقيــة يف يــومني :الــسؤال الثــاني  .ًفا يف شهر وألوفًا يف شهرين فيدخل األلف يف األلوف والشهر يف الشهريناملسافتني، ويقول الرجل للرجل أعطيتك ألاألولــني، وهــذا كقــول القائــل ســرت مــن البــصرة إىل بغــداد يف عــشرة أيــام، وســرت إىل الكوفــة يف مخــسة عــشر يوًمــا يريــد كــال مـع اليـومني أن قولـه : مـل؟ واجلـوابآخرين كان أبعد عن الشبهة وأبعد عن الغلط، فَلِـم تـرك هـذا التـصريح، وذكـر ذلـك الكـالم ا} ِيف مني مع أن يف يومني مل يفد هذا الكالم كون هذين اليومني مستغرقني بتلك األعمال ألنه قد يقال عملت هذا العمل يف يو فيه فائدة على ما إذا قال خلقت هذه الثالثة يف يومني، وذلك ألنه لو قال خلقت هذه األشياء } أَْربـََعِة أَياٍم َسَواًء لّلسائِِلنيَ  ِيف أَْربـََعـِة أَيـاٍم َسـَواًء {: اليومني ما كانا مستغرقني بذلك العمل، أمـا ملـا ذكـر خلـق األرض وخلـق هـذه األشـياء، مث قـال بعـده ـــارض بينهـــا وبـــني اآليـــات األخـــرى يف مـــدة خلـــق م الرازي أنه تدرج يف بيان املراد من اآلية الكرمية، حيث بني أوًال أن االستفهام إنكاري، فـاهللا وواضح من كالم اإلما  .)١٧٠(دل ذلك على أن هذه األيام األربعة صارت مستغرقة يف تلك األعمال من غري زيادة وال نقصان} لّلسائِِلنيَ  أو أكثــر واألقـــل واألرض نفــسها، مث إن ذلــك الوقــت حيتمــل أن يكــون مبقــدار اليـــوم املعــروف وحيتمــل أن يكــون أقــل منــه والكواكــب املــشهور عبــارة عــن زمــان كــون الــشمس فــوق األفــق وأريــد منــه هاهنــا الوقــت مطلًقــا ألنــه ال يتــصور ذلــك قبــل خلــق الــسماء واليـوم يف ... ث ينكر العقالء وقوعـه فيحتـاج إىل التأكيـد، الصدارة إلنكار التأكيد، وإما لإلشعار بأن كفرهم من البعد حبيهذا إنكار وتشنيع لكفرهم، وإن الالم إما لتأكيد اإلنكار وتقدمي اهلمزة القتضائها : "وأما ظرفان خللق األرض مطلًقا فقاللى أن افتتاح اآلية هكذا من باب االستفهام اإلنكاري، مث بني الظاهر من ذكر اليومني، أما اإلمام اآللوسي فيؤكد ع  .السماوات واألرض على ما مر بيانهتعـــايل ينكـــر علـــيهم كفـــرهم بـــه تعـــاىل، مث أضـــاف أن اآليـــة الكرميـــة ال تـََع  يــومني مثلــه يف قولــه املــراد خبلــق األرض تقــدير وجودهــا أي حكــم بأــا ســتوجد يف: )١٧١(وقــال  اإلمــام أبــو الــسعود  .إنه تعاىل خلق أصلها ومادا يف يوم وصورها وطبقاا يف آخر: وقال بعض العلماء  .أنسب باملقام، وأيًا ما كان فالظاهر أن اليومني ظرفان خللق األرض مطلًقا من غري توزيع
: املتوىف(الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة ــ جنم الدين حممد بن حممد الغزي ./ خامس مجادى األوىل سنة اثنتني ومثانني وتسعمائة تفسري القرطيب، والثعليب والواحدي، والبغوي، وغريها، تويف بالقسطنطينية يف الثلث األخري من ليلة األحد البيضاوي، زاد فيه زيادات حسنة منيف التداريس، واملناصب حىت ويل اإلفتاء األعظم، وألف املؤلفات احلافلة منها التفسري املشهور املسمى باإلرشاد مجع فيه ما يف تفسري ود العمادي احلنفي ، مل يكن له نظري يف زمانه يف العلم، والرئاسة، والديانة أخذ عن علماء عصره ، وترقى حممد بن حممد املوىل أبو السع)171(  . بتصرف ـ مرجع سابق ١٠٤،١٠٣ /٢٧ج/١٤م/مفاتيح الغيب ــ  الرازي ــ) 170(                                                    . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، )١( لبنان ــ ط–ب العلمية، بريوت دار الكت/ ٣٣ــ ٣١/ ٣) /هـ١٠٦١



إن يف الــنظم اجلليـــل داللــة أي مـــع االختــصار علـــى أن اليــومني األخـــريين متــصالن بـــاليومني األولـــني : وقــال الـــبعض  )١٧٢ (].٥٩: آل عمران" [ِإن َمَثَل ِعيسى ِعْنَد اللِه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تُراٍب ُمث قاَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ : "تعاىل أمــا ظرفــان خللــق ويتــضح مــن قــول اإلمــام اآللوســي أن االســتفهام يف اآليــة اســتفهام إنكــاري، وأن املــراد مــن اليــومني  . )١٧٣(" السابق أي وقدر فيها أقواا- بقدر-متعلقالزخمشري يف اجلار وارور قبل، وقيل هو هــذا احلــصر يف أربعــة كــائن للــسائلني عــن مــدة خلــق األرض ومــا فيهــا، وال ضــري يف تــوايل حــذف مبتــدأين بنــاء علــى مــا آثــره لِلـسائِِلَني متعلـق مبحـذوف وقـع خـربًا ملبتـدأ حمـذوف أي : ه مـن جعلهمـا مجلـة واحـدة واتـصاهلما يف الـذكر، وقولـه تعـاىللتبـادر  ــا بــني هــذه اآليــة واآليــات األخــرى الــيت ت  .األرض مطلًقا من غري توزيع اســتوى إىل الـــسماء، فـــسواهن يف يــومني آخـــرين، مث َدَحـــى األرض، وخلـــق األرض يف يــومني، مث خلـــق الـــسماء، مث : "أيــام فيقـــولواألرض، حيث إن اآلية تذكر أن اهللا خلق األرض يف يومني، ومـا عليهـا يف يـومني، والـسماء يف يـومني فيكـون امـوع سـتة تحــدث عــن خلــق الــسماوات وأّكــد اإلمــام ابــن كثــري أنــه ال تعــارض مطلًق وقولــه } َدَحاَهــا { : ج منهــا املــاء واملرعــى، وخلــق اجلبــال واجلمــاد واآلكــام ومــا بينهمــا يف يــومني آخــرين، فــذلك قولــهأن أخــر : وَدْحُيهــا بق مث زاد حكمة لطيفة يف سبب زيادة مدة األرض على مدة خلق طنطاوي يف تفسريه بني كل ما س/ ومجع الدكتور  .)١٧٤("َفُخِلقت األرض وما فيها من شيء يف أربعة أيام، وخلقت السماوات يف يومني} َخَلَق األْرَض ِيف يـَْوَمْنيِ { ن كلـه يف حلظـة، ولكنـه خلـق الـسموات واألرض  إن اهللا تعاىل قادر على أن خيلق هـذا الكـو �قال سعيد بن جبري   .الذي خلق األرض يف يومني  أإنكـم لتكفـرون بـاهللا تعـاىل:  هلؤالء املشركني على سـبيل اإلنكـار ألفعـاهلم- أيها الرسول الكرمي-قل: واملعىن: "السماء فقال دار إحياء / ٨/٤)/هـ٩٨٢: املتوىف(إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي ــ أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن مصطفى ) 172(                                                   :  ألرض، ويشري إىل هذا الدكتور زغلول النجار فيقولالسماوات واعنـدما يطـالع الباحــث كتـب اإلعجــاز العلمـي، يــرى أن معظمهـا يؤكـد علــى أن الـستة أيــام ، هـي ســتة مراحـل خللــق   :الرد على الشبهة من خالل العلوم التجريبية ) د(  .واضح متاًما وليس فيه غموض كما ادعى مثري الشبهة علـى أن اآليـة مـن بـاب االسـتفهام اإلنكـاري، وأن املعـىن وعلى أية حـال فإنـه يتبـني ممـا سـبق أن املفـسرين قـد اتفقـوا  . )١٧٦("واملعاجلات زادت مــدا ملــا فيهــا مــن االبــتالء باملعاصــي وااهــدات - أيــضا-أدخــل يف املنــة علــى ســاكنيها، ولالعتنــاء بــشأم وشــأااملقصودة بالذات ملا فيها من الثقلني ومن كثرة املنافع، فزادت مـدا ليكـون ذلـك للتنبيه على أن األرض هي : قلت  السماء أكرب من األرض وأكثر خملوقات وعجائب؟فــإن قيــل مل جعلــت مــدة خلــق األرض مبــا فيهــا، ضــعف مــدة خلــق الــسماوات، مــع كــون : وقــال اجلمــل يف حاشــيته  .)١٧٥(يف ستة أيام، ليعلم خلقه التثبت والتأين يف األمور دار أكمل / ٤/٣٥ج/سليمان اجلمل ) حاشية اجلمل على تفسري اجلاللني(الفتوحات اإلالهية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية )176(   .بتصرف١٩٤ـــ ٢٤/١٩١/ ١٢/التفسري الوسيط ــ للدكتور حممد سيد طنطاوي ) 175(   .١١٢، ١١١ /٤/تفسري القرآن العظيم ـ  ابن كثري ـ ) 174(  .بق ـ مرجع سا١٠١،٩٩ /٢٤ج/١٢م/ روح املعاين ــ لآللوسي ) 173(  . دون-  بريوت–الرتاث العريب    .ه١٢٨٥ – دهلى -بع املطا



ــــــــــــــــــدخان وهــــــــــــــــــي  :  مرحلــــــــــــــــــة الفتــــــــــــــــــق )٢(   .  وهـــــــــــــي مرحلــــــــــــة اجلـــــــــــــرم األويل الـــــــــــــذي بــــــــــــدأ منـــــــــــــه خلـــــــــــــق الــــــــــــسماوات واألرض :  مرحلــــــــــــة الرتـــــــــــــق  )١(    :  تعــاىل ـ أعلــم خبلقـــه  يــرى أهــل العلــوم املكتـــسبة مراحــل خلــق الكــون الـــست حــسب الرتتيــب التــايل، واهللا ـ"  ــــــــــــــــــه إىل ســــــــــــــــــحابة مــــــــــــــــــن ال فهـا علـى ذاـا بفعـل  ختلق كٍل مـن األرض وبـاقي أجـرام الـسماء بانفـصال دوامـات مـن الـسحابة الدخانيـة األوىل، وتكث (4)  .   مرحلــة ختلــق العناصــر يف الــسماء الدخانيــة عــرب تكــون نويــات غــازي األيــدروجني واهليليــوم وبعــض نويــات الليثيــوم )٣(   . مرحلــــــــــــــــــة انفجــــــــــــــــــار اجلــــــــــــــــــرم األويل ، وحتول ــــــسبل وشـق  ،  وتبادل القارات واحمليطات ،  والصخور ،  وبدء دورات كٍل من املاء ،  واجلبال ، وتكون كٍل من القارات وقيعان احمليطات  ،  وبـدء حتـرك الواحـة ،  وتصدع الغالف الصخري لـألرض ،  مرحلة دحو األرض وتكوين أغلفتها الغازية واملائية والصخرية )٥(   .  وإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال احلديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ، اجلاذبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــة ، األوديــــــة والفجــــــاج وال ــــــسوية ســــــطح األرض ،  والتعري ــــــسطحية ،  وتكــــــون الرتبــــــة ،  وت ــــــاه حتــــــت ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشيء كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونخلــوق املكــرم ــذه املراحــل املتطاولــة، وهــو  وهيأهــا الســتقبال هـذا امل ،  ومنهــا األرض ، فـسبحان الــذي خلــق األكــوان   . مرحلة خلق احلياة من أبسط صورها إىل خلق االنسان )٦(   .   وخــــــزن املي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لل ـــَق اْألَْرَض ِيف (  خلـــق اهللا تعـــاىل األرض يف يـــومني-١  :ولكن لنتأمل بدقة هذا النص الكرمي يف ضوء احلقائق العلمية اليوم  : السماء كانت خملوقة قبل ذلك فيقول األرض فقــط،  وأن ويــشري عبــد الــدائم الكحيــل إىل أن اآليــات الكرميــات تتحــدث عــن خلــق -   )١٧٧(" وإرساء اجلبال ،  الدحو ،  الفتق ،  هي الرتق :  وقدر فيها أقواا يف أربع مراحل متتالية ، وسبحان الذي بارك األرض   .  القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر عل أي أن األرض مل تكـــن موجـــودة فأوجـــدها اهللا يف  )يـَـــْوَمْنيِ  َخَل قّدر فيها أقواا وخلق عليها اجلبال وغري ذلك بشكل جيعلهـا صـاحلة للحيـاة، وذلـك يف ف. يومني ولكنها غري صاحلة للحياة َر ِفيَها أَقْـَواتـََها ِيف ( أربعة أيام امٍ  َوَقدأَْربـََعِة أَي( موع ستة أياما موجودة قول-٢ .فيكون اه تعاىل يف هذه األيام الستة كانت السماء موجودة وممتلئة بالدخان، والدليل على أ: ) اْسـتَـَوى ُمث أي أن االستواء كان بعد خلق الـسماء وبعـد خلـق األرض، أي أنـه بعـد سـتة أيـام مت خلـق الـسماء  )ُدَخانٌ  ِإَىل السَماِء َوِهيَ  جـــودة مـــع فالـــسماء إذاً خملوقـــة ومو  )ُمث اْســـتَـَوى ِإَىل الـــسَماءِ ( بـــل قـــال )مث خلـــق الـــسماء( إذاً مل يقـــل رب العـــاملني. واألرض فـََقَضاُهن (   : السموات، بل هي عملية منفصلة ومتممة ومتت بعد خلق السموات ومساها القرآن بعملية التسوية، ألن اهللا قال هلـــا خبلـــق  مث بعــد ذلـــك جعـــل هـــذه الـــسماء الواحــدة ســـبع طبقـــات بعـــضها فـــوق بعــض، وهـــذه العمليـــة ال عالقـــة-  وهكذا... وانفجار النجوم وخلق جنوم جديدةفالعلمـــاء يؤكـــدون أن خلـــق األرض حـــدث والـــسماء موجـــودة وهـــي تتـــسع وتتـــشكل النجـــوم وتـــستمر حركـــة اـــرات   .األرض، وهذا ما يقرره العلم احلديث ، وهذا دليـل علـى أن الـسماء موجـودة أصـًال ومنـذ البدايـة، وخلقـت مـع األرض ولكنهـا مل )فخلقهن ( مل يقل )َسْبَع َمسَاَواتٍ  إذاً أكـد القـرآن أن األرض والـسماء كانتـا خملـوقتني مث !  ألا كانت دخاناً وهذا ما يؤكده العلماء اليومتأخذ شكلها النهائي يًعـا ُمث اْسـتَـَوى ِإَىل ( :سوى اهللا السماء وجعلها سبع مسوات، ولذلك قال يف آية أخرى ُهَو الِذي َخَلَق َلُكْم َما ِيف اْألَْرِض مجَِ   .٥/٤/٢٠١٩تاريخ الدخول ) اإلعجاز يف القرآن الكرمي( موقع الدكتور زغلول النجار ــ مقال بعنوان )177(                                                 



مل  )فَـــــــَسواُهن ( تـــــــأملوا ودققـــــــوا معـــــــي كلمـــــــة] ٢٩: البقـــــــرة[ )َســـــــْبَع َمسَـــــــاَواٍت َوُهـــــــَو ِبُكـــــــل َشـــــــْيٍء َعلِـــــــيمٌ  ن فَـــــــَسواهُ  الـــــــسَماءِ  ما هي املشكلة بالنسبة :  وإنين أتساءل. واخللق خيتلف عن التسوية، ألن التسوية تكون لشيء خملوق مسبقاً  )فخلقُهن ( يقل الـِذي َخلَـَق الـسَماَواِت ( :إىل سبع مسوات هي اليت استغرقت يـومني وهـذين اليـومني ال عالقـة هلمـا باأليـام الـستة عنـدما قـالى صدق هذا التفسري أن القرآن مل يذكر أبداً أن خلق السماء اسـتغرق يـومني، بـل عمليـة تـسوية الـسماء والدليل عل  .فال يكون هناك أي تناقض يف القرآن. يف يومني، إذن أيام اخللق ستة، واليومني األخريين ال عالقة هلما خبلق السماءإذاً اهللا تعاىل يتحدث عن خلق السماء واألرض يف ستة أيام، ويتحدث عن تسوية السماء وفصلها إىل سبع مسوات    إن القرآن حيوي خطًأ حسابياً واضحاً؟للذين يشككون يف هذه اآليات ويقولون نَـُهَمــا ِيف ِســـتِة أَيــ وهنــا تأكيــد علـــى أن ]. ٥٩: الفرقـــان[ )اٍم ُمث اْســتَـَوى َعلَـــى اْلَعــْرِش الــرْمحَُن فَاْســـَأْل بِــِه َخبِــريًاَواْألَْرَض َوَمــا بـَيـْ الـسماء يف يـومني مما سبق يتبني أن العلوم التجريبية أثبتت أيـًضا خلـق الـسماوات واألرض يف سـتة أيـام، وأن تـسوية    )١٧٨ (."االستواء يأيت بعد اخللق وال عالقة له بعدد أيام اخللق خلق (  حبث بعنوان - بتصرف، موقع الدكتور عبد الدامي الكحيل ٢٠ ــ ١١/١٦/عبد الدائم الكحيل/ د/ موسوعة اإلعجاز العلمي)178(                                                   :  من خالل ما سبق يتبني للباحث ما يلي    :الخالصة                              املذكورة يف اآلية الكرمية كانت بعد انتهاء اخللق وال عالقة هلا بأيام اخللق   .  .١٩/١/٢٠١٣تاريخ النشر )/  أن القرآن ال يناقض العلمالسماوات واألرض حقائق تثبت



الــدكتور إبــراهيم أنــه عنــد وقــوع بعــض املفــسرين يف تفــسري خــاطئ هلــذه اآليــة الكرميــة أو لغريهــا مــن اآل يــات ــــ  بــني   . ــ أن مثري الشبة ال يعرف الكثري عن أبسط قواعد اللغة العربية، وهذا ما أكده الدكتور إبراهيم عوض قـول أحـد مـن املفـسرين ـــ أن الدكتور إبراهيم قد بني املعىن الصحيح لآلية وإن كان مل يستشهد على ما ذهب إليـه ب  . ، ال يعيب القرآن الكرمي ، وإنا يؤخذ على املفسر نفسه، -  إن وجد - الكرميات  ــ أن معظم املفـسرين بينـوا أن اآليـة الكرميـة مـن بـاب االسـتفهام اإلنكـاري، وقـد وافقهـم علـى هـذا الـدكتور   .  ) أصحاب رائعني متوافقني(بــ ) كواعب أترابًا(خطأ  ترمجة معىن : املطلب األول        :وفيه مطلبان                        .وبذلك تسقط الشبهة. األرض، وأن وقت االستواء يف يومني خيتلف عن وقت اخللق يف ستة أيامست مراحل يف خلقهـا، وأن الـسماء خلقـت قبـل ـــ أن العلوم التجريبية تثبت أن السماوات األرض مرت ب  .مطيع له، وكل ذلك مما يتعلق بتوحيد اهللا وعبادته، حيث إنه يدفع العقول والقلوب إىل اإلميان به سبحانه وتعاىل معه غريه يف العبادة، وتؤكد هلم على أنه خالق الكون بأرضه وما عليها ومسائه وما فيها، وأن الكون كله وإشراكهمــ أن اآليات ال جتمع بني أطراف متباعدة كما قال مثري الشبهة، فاآليات تنكر على املشركني كفرهم باهللا،   .هذه اآليات تتحدث عن خلق األرض يف يومني فقط، والستة أيام املذكورة بعد ذلك ال عالقة هلا خبلق الكونألخرى اليت تتحدث عن مـدة خلـق الـسماوات واألرض، إذ إن ــ أنه ال تعارض بني هذه اآلية الكرمية وبني اآليات ا  .، وبالتايل مل تبدأ اآلية الكرمية بداية غريبة كما ادعي مثري الشبهة-حفظه اهللا–إبراهيم ) ضـربات شـديدة كاحلجـارة(بـ ) حجارة من طني( خطأ ترمجة معىن :املطلب الثاين     .والرد عليه   .والرد عليه
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م اإلميـان لقد عاب اهللا تعاىل علـى قـوم أن ءامنـوا بـبعض الكتـاب وكفـروا ببعـضه اآلخـر، فالـدخول يف اإلسـالم يـستلز   باألصحاب الرائعين المتوافقين والرد عليه چ پ  پ   چخطأ ترجمة معنى قوله تعالى  املطلب األول           أصحاب متوافقون، خمالًفا بذلك كل املفسرين الذين )١٧٩ (چ پ  پ   چ:قوله تعاىل على أن معىن) أسد(يؤكد األستاذ  :عرض الخطأ: أوًال   :ان ردوا تلك الشبهات بالبيان والربهان، ومن الشبه اليت أثريت يف ضوء هذا الشبهة التاليةسرتين وراء ترمجته، يثريون بني الناس معان حمرفة لكتاب اهللا تعاىل ، فما كان من العلماء املخلصني إال فحرفوا كتاب رم مت لكن قوًما أسلموا ومل يؤمنوا إال مبا يتوافق مع عقوهلم، فـأنكروا أكثـر ممـا قبلـوا، وجـادت قـرائحهم مبـا أخفتـه قلـوم،   ).٢٠٨: البقرة(چ   �    ڭ  �   ۓ  ے  ے  �چ، �بكل ما جاء عن اهللا تعاىل وما ثبت نقله بالسند الـصحيح عـن سـيدنا رسـول اهللا  وهذه النزعة إىل االنفراد باآلراء الغريبة لـدى حممـد أسـد هـي املـسؤولة أيـًضا عـن تنكبـه "يقول الدكتور إبراهيم عوض   . يعتد بكالمهم؛ حيث إنه ال يعرتف أصًال باملتع املادية يف اجلنة صدور املناظرات ألزواجهن يف السن كما تقول كتب التفسري وكما يقول األسلوب بالناهدات ال... لرتمجة الكواعب األتراب إن متــع اجلنــة الــيت ميثــل الكواعــب األتــراب لونًــا مــن ألواــا ليــست : وهــو يوضــح الــسر يف هــذه الرتمجــة العجيبــة قــائًال  .أصحابًا رائعني متوافقني"العريب، وترمجتها بدًال من ذلك  ألن الفعل َكَعَب يدل علـى الـربوز بـإطالق (هنا هم األقران البارزون " الكواعب"لفردوس ومن مث فـ حقيقية، إذ ال نساء يف ا باألصــحاب " ب األتــرابكواعــ" ــذا يتبــني أن اخلطــأ يــتلخص يف تأويــل املتــع احلــسية يف اجلنــة مــن خــالل تأويــل الـــ   .)١٨٠("، واألتراب هم الذين يكون بينهم وبني أصحام توافق وانسجام)ال بروز النهدين فحسب خالفــه أنــه مل يلتــزم بــاملنهج العلمــي املوضــوعي، بــل : اســتطاع الــدكتور إبــراهيم أن يلــزم اخلــصم مــن كالمــه، فبــني أوًال   :الرد على الخطأ من خالل بيان مخالفة قائلها للمنهج العلمي) أ(  :وفيما يلى بيان ذلك  .الرد على هذا الخطأ من خالل عرض أقوال بعض المفسرين) ج(  .ا في القرآن الكريمالرد على الخطأ من خالل قواعد اللغة ومقارنة اآلية بمثيالته) ب(  .الرد على هذا الخطأ من خالل بيان مخالفة قائلها للمنهج العلمي) أ(  : ويتلخص الرد على هذا الخطأ في النقاط التالية  :الرد على هذا الخطأ في تأويل اآلية الكريمة: ثانًيا  . املتوافقني    .٩٢٤ص/ترمجة ملا ورد يف ترمجة أسد للقرآن  / ١٧/فكر حممد أسد ) 180(   .٣٣آية : سورة النبأ) 179(                                                 



: أنه خالف نفسه يف منهجه، حيث استبدل برأيه يف اآلية الرتمجة املعروفة عند املفسرين، فيقـول: خمالفًة صرحيًة، مث بني ثانًيا لو افرتضنا أنه ليس هناك نـساء يف الفـردوس فعـًال كمـا يقـول املـرتجم، فـإن هـذا : ورأيي أن هذه كلها حجج داحضة، فأوًال " الكاتـب نفـسه ذلـك عنـدما تعـرض لرتمجـة والعسل، مث إن يف اهلامش مندوحة نستغلها يف توضيح رأينا كما نشاء، وقـد فعـل إمـا رمـزان ملتـع أخـرى ال ميكـن التعبــري عـن حقيقتهـا بلغتنـا البـشرية فالواجـب يف كــل هـذه احلـاالت اإلبقـاء علـى ذكـر اللــنب َبِننَـا وعـسلنا أو لبنًـا وعـسًال مـن نـوع آخـر يليـق بـاآلخرة وخلودهـا أو قلنـا وسواء قلنا إن يف اجلنة لبًنا وعـسًال مـثًال كلَ   اخل....املقصود باإلشارة إىل اآلية كذا وكذا، فإن نساء اجلنة يف هذه النقطة ال خيتلفن يف شيء عن لبنها وعـسلها ومخرهـا وشـجرها الطريقة اليت فـسرها ـا، بـل كـان ينبغـي أن يرتمجهـا كمـا جـاءت، وليقـل يف اهلـامش إن هـذا جمـاز، وإن ال يسوغ ترمجة اآلية ب أي عنـد املتقـني يف جنـات (ۀچ :القرآن كانت وصًفا لنساء اجلنة، فِلَم تشذ عن ذلـك هاهنـا؟ وهاتـان مهـا اآليتـان املـذكورتانيف كل من املرتني األخريني اللتني وردتا يف "أتراب "لمة وثانًيا فك: "-حفظه اهللا-فقد جاءتا وصًفا لنساء اجلنة فقال" أتراب"من كلمات القرآن الكرمي، فيبـني أن هـذه الرتمجـة ال تتفـق مـع ترمجـة املوضـعني اآلخـرين اللـذين وردا يف القـرآن لـنفس الكلمـة ذا اخلطأ يف التأويل من خالل قواعد اللغة العربية، ومن خالل مقارنتها مبا مياثلهـا ويتابع الدكتور إبراهيم الرد على ه  :الرد على هذا الخطأ من خالل قواعد اللغة ومقارنة اآلية بمثيالتها في القرآن الكريم) ب(      . الشبهات، فوقع يف اخلطأ البني الواضح يقتنع مبا لدى املفسرين من قول حول اآلية الكرمية، مث إنه خالف نفـسه يف املـنهج الـذي يتبعـه يف إثـارة القرآن الكرمي، إذ ملإن هاتني املخالفتني للمنهجية العلمية يدالن بوضـوح علـى أن مثـري الـشبهة ال يتـورع عـن إثـارة الغرائـب حـول معـاين   .)١٨١("الكواعب األتراب؟"يف السورة نفسها، فِلَم مل يتبع هذه اخلطة مع " احلدائق األعناب والكأس الدهاق" فمـا رأيـه إذا قلنـا : "اللغة يف ترمجته، وأن الرتب هو املوافق يف السن ال املنسجم مع أصحابه كما يقول األسـتاذ أسـد، فيقـولأن كلمة أتراب ال تصلح إال أن تكون للنساء، وبالتايل ال تستقيم تلك الرتمجة اليت ترمجها األستاذ أسد، وأنه خالف قواعـد علـى هذا من حيث مقارنتها مبا مياثلها يف القرآن الكرمي، أمـا مـن حيـث قواعـد اللغـة العربيـة، فيؤكـد الـدكتور إبـراهيم   ".الكواعب األتراب"من التمحل كما فعل مع يبدو واهللا أعلم أن صيغة مجع املؤنث السامل يف النص األول، وضمري مجاعة النسوة يف النص الثاين مها اللذان منعاه   ). ٣٨ - ٣٦: لواقعةا(چ   ھ  	  ھ  �  �  �  ہ )أي نساء أهل اجلنة(  �چ،)٥٢: ص(چ   �  ہ  �  ) عدن فوارس ،وسوابق اللتني شذتا عن (ال تستعمل للعقالء الذكور إال يف " فواعل"أسد أن نفهمها، ذلك أن صيغة مجع التكسري ال حتتمل أيًضا إال أن تكون للنساء، ومن مث ال تصلح أن يكون معناها األصحاب أو األقران كما يريد منا األستاذ   ث صيغـــتــــــهـــــــــا إن كلمة كواعــــب من حي   .١٨/ إبراهيم عوض /فكر حممد أسد ــ د)182(   .١٨، ١٧/ إبراهيم عوض/فكر حممد أسد ــ د) 181(                                                 للمـنهج العلمـي، وهـو أن يـذكر الرتمجـة كمـا هـي مث يـذكر رأيـه يف اهلـامش، مـع أنـه ) أسـد(سـتاذ  عـدم اتبـاع األ:ثانًيا  .يفسر ذلك التفسري، وهو أنه ال يعرتف أصًال بوجود نساء يف اجلنة حقيقة) أسد( السبب الذي جعل :أوًال   :وبالتأمل في رد الدكتور إبراهيم عوض يتضح أنه قد بين  .)١٨٢("هو املساوي يف السن ال املتوافق املنسجم مع رفيقه كما جاء يف ترمجة أسد" التـْربَ  "مث إن) القاعدة



) أسـد( أن كلمة كواعب من حيث صيغتها ال حتتمل إال أن تكون للنساء، ومن مث ال يـصلح تفـسري األسـتاذ :ارابعً   . أن كلمة أتراب مل ترد يف القرآن إال وصًفا لنساء أهل اجلنة وهذا مما يؤيد رأي الدكتور إبراهيم:ثالثا  .فلم يسر على منهج واحد" والكأس الدهاق"" احلدائق واألعناب" فعل ذلك مع ثلة من كتب التفسري واللغة؛ وقد أجاد الدكتور إبراهيم عوض يف هذا الرد، ولكنه ممن املمكن أن يدعمه الباحث بأم  ".فوارس، وسوابق"ال تكون إال للنساء سوى " فواعل"هلا باألصحاب أو األقران، ألن صيغة  أم أنـه  عنـد العلمـاء؟ -ولـو ضـعيًفا-بـالرجوع إىل أقـوال املفـسرين يتبـني هـل الرتمجـة الـيت نقلهـا مثـري الـشبهة متثـل رأيًـا   :الرد على هذا الخطأ من خالل عرض أقوال بعض المفسرين) ج(  .ولذلك يعرض الباحث بعًضا منها، ليتأكد بذلك الرد على الشبهة من كل جانب َكَواِعـُب : " يف تفـسريه أن الكواعـب هـن النـساء الـاليت بـرز ثـديهن واسـتدار كالكعـب فقـال لقد بين اإلمام الـرازي  .اعتمد يف ترمجتها على هواه، أو ما يوافق إميانه ومعتقده من عدم االعرتاف بوجود نساء يف اجلنة مجــع كاعــب وهــي : كواعــب} وكواعــب أترابــا: " فــريى أن معــىن األتــراب األقــران يف الــسن فقــالأمــا اإلمــام القرطبــي  .)١٨٣("ثُِديـُهن َوتـََفلَكْت َأْي َيُكوُن الثْدُي ِيف النُتوِء َكاْلَكْعِب َواْلَفْلَكةِ َمجُْع َكاِعٍب َوِهَي النـَواِهُد الِيت َتَكعَبْت  ككواعـب العـذارى :  تنهـد ـوًدا، وقـال الـضحاككعبـت اجلاريـة تكعـب كعوبًـا وكعبـت تكعـب تكعيبًـا وـدت: الناهد يقال ارة وحـسن فتيات يف ريعان الشباب، قـد تقاربـت أعمـارهن، وتـساوين يف اجلمـال والنـض: َكواِعَب أَْتراباً أي: "التساوي فقال يف تفـسريه الوسـيط أن سـبب وصـفهن بـاألتراب التـشبيه بـضلوع الـصدر يف − وبين الدكتور محمد سـيد طنطـاوي  .)١٨٧("اجلنة كلهن بنات ست عشرة سنة ورجاهلن أبناء ثالث وثالثنيالتفاسري نساء ينشأن مًعا تشبيًها يف التساوي والتماثل بالرتائب اليت هي ضلوع الصدر أو لوقوعهن مًعا على الرتاب أي األرض ويف بعض  )١٨٦(وهي املرأة الـيت تكّعـب ثـدياها واسـتدار مـع ارتفـاع يـسري ويكـون ذلـك يف سـن البلـوغ وأحـسن التـسوية أَْترابـاً أي لِـداتَكواِعَب مجع كاعب َو : " فيبني أعمار نساء اجلنة ورجاهلا بعد بيان معىن الكواعب األتراب فيقولأما اإلمام اآللوسي  . )١٨٥("األقران يف السن:  واألتراب  ) ومن كاعب مل تدر ما البؤس معصر... وكم من حصان قد حوينا كرمية  (  : )١٨٤(ومنه قول قيس بن عاصم فهربت منه وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم ومسح رسول اهللا ، اخلمر يف اجلاهلية، وذلك أنه شرب فسكر فعبث بذي حمرم منه قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم، وكان قيس قد حرم )184(  .٢١ص / ٣١ج/١٦م/ مفاتيح الغيب ــ الرازي ) 183(                                                  وهو املساوي لغريه يف السن، وأكثر - بكسر التاء وسكون الراء-واألتراب، مجع تِْرب... يستديران مع ارتفاع : ثدياها، أيفالكواعـــب، مجـــع كاعـــب، وهـــي الفتـــاة الـــيت وصـــلت إىل ســـن البلـــوغ، ومسيـــت بـــذلك ألـــا يف تلـــك الـــسن يتكعـــب   .اهليئة الطبقة الرابعة من الصحابة ممن (اجلزء املتمم لطبقات ابن سعد / اللهم بارك عليه وعلى أصحابه: ى اهللا عليه وسلم على رأسه ووجهه، وقالصل :  عام النشر- الطائف، اململكة العربية السعودية-مكتبة الصديق / ٥١٧)/هـ٢٣٠: املتوىف(ابن سعد -أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك     .١٨ / ٣٠ /١٥م/ روح املعاين ــ  اآللوسي ) 187(  .٩/٣٢٦/تاج العروس)/ ِلَداتٌ {ج (، َوُهَو الِذي يُوَلد َمَعك ِيف َوْقٍت واِحد، ) التـْربُ (: ، بالكسِر ) واللَدةُ )186(  .٦٩٧٤ / ١٠/اجلامع ألحكام القرآن  ــ القرطيب ) 185(  . هـ١٤١٦



بالضلوع اليت يف :  مسى من تقاربن يف السن بذلك، على سبيل التشبيه بالرتائب، أي: قيل. ما يطلق هذا اللفظ على اإلناث تعين الفتيات املـستويات يف الـسن الـاليت اسـتدار ثـديهن، " أترابً "ومما سبق يتبني أن املفسرين أمجعوا على أن كلمة   .)١٨٨("الصدر يف التساوي مــة أتـراب تعـين األصــحاب الـرائعني املتـوافني الــيت ذهـب إليهــا ويكـون هـذا بعــد وصـوهلن سـن البلــوغ، ومل ينقـل أحـدهم أن كل للمنهج العلمي يف تأويل اآلية الكرميـة حيـث إنـه ) أسد( بني الدكتور إبراهيم عوض عدم اتباع األستاذ-  :من خالل ما مت عرضه يتبني للباحث ما يلي  :الخالصة  .          مثري الشبهة ال يعـــرتف بـــاملتع املاديـــة يف اجلنـــة، ويقـــوم ) أســـد(أوضـــح الـــدكتور إبـــراهيم عـــوض أن األســـتاذ  -   . ذلك، وكان ينبغي عليه أن يذكر رأيه ىف اهلامشوضع رأيه يف الرتمجة دون أن يشري إىل ،وأوضـح أـا مل تـأت إال وصـًفا لنـساء )أتـراب(قارن فضيلته بني اآليات الىت ذكر فيهـا كلمـة  -  . بتأويلها مــن حيـث الــصيغة ال حتتمـل إال أن تكــون للنــساء، ) كواعـب(مــة أكـد الــدكتور عـوض أن كل -  .أهل اجلنة   .وذا يسقط  هذا التأويل ويتبني أنه ال يقوم على أى دليل معترب   .فتيات يف سن البلوغ قد برز ثديهن واستدارة لـيس هلـا مـا يؤيـدها مـن آراء املفـسرين، حيـث إن املفـسرين اتفقـوا علـى أن معـىن      كواعـب أترابًـا     ـــ أن الـشبه . آراء بعض املفسرين يف اآلية الكرميةأجاد الدكتور إبراهيم عوض يف الـرد علـى هـذا التأويـل اخلـاطئ ، وإن كـان مل يـدعم مـا ذهـب إليـه ببيـان  )أسد(فال يصح تفسريها باألصحاب أو األقران كما فعل األستاذ 
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) أســد(يف نفــس الــسياق الــذي ســبق احلــديث عنــه يف املطلــب الــسابق، يــأيت هــذا اخلطــأ، الــذي يتــأول فيــه األســتاذ   لحجارة والرد عليهبضربات شديدة كا  چ $   ٿ  "چ خطأ ترجمة معنى   املطلب الثاين  )  ٣٣: الــذاريات(چ   $   ٿ  "  !   چ يــرتجم يف تفــسريه ) أســد(يــذكر الــدكتور إبــراهيم عــوض أن األســتاذ   :عرض الخطأ في التأويل: أوًال   .القرآن الكرمي يف غري مواضع التأويل چ    (   )  ٹ  &  %  $   ٿ  "  !   چ : ويف قولــه تعــاىل عــن قــوم لــوط: "بــضربات عقــاب شــديدة كاحلجــارة فيقــول أنه دائًما ما يُؤول عذاب ...لقد الحظت! ست أستطيع أن أجد مسوًغا للذي فعله األستاذ أسدول: "حيتمل التأويل فيقول أن األستاذ أسد دائًما ما يُؤول عذاب اآلخرة ونعيمهـا، مـع أن العـذاب املـذكور يف اآليـة دنيـوي ال :المنحى األول  :ينطلق الدكتور إبراهيم عوض يف الرد على هذا اخلطأ من منحيني  :الرد على الخطأ من خالل بيان عدم جواز التأويل في اآلية الكريمة) أ(  :     وفيما يلى بيان ذلك  .الرد على الخطأ من خالل عرض أقوال المفسرين) ب(  .الرد على هذا الخطأ من خالل بيان عدم جواز التأويل في اآلية الكريمة) أ(  :الرد على هذا الخطأ في التأويل ويتلخص في النقاط التالية: ثانًيا  . بضربات عقاب شديدة كاحلجارة" َجاَرًة ِمْن ِطنيٍ حِ " وتتلخص هذا اخلطأ يف تأويل قوله تعاىل   .)١٨٩("ضربات عقاب شديدة كاحلجارة"إىل ما معناه " حجارة من طني"يرتجم كاتبنا عبارة ) ٣٤ - ٣٣: الذاريات( ِحَجــارًَة ِمــْن ِســجيٍل : "يف قولــه تعــاىل عــن نفــس الواقعــة" (ســجيل"لألســف تــرك هــذا التفــسري وجــرى وراء الــربط بــني كلمــة لقــد ذكــر األســتاذ أســد يف موضــع آخــر مــن ترمجتــه أن هــذه احلجــارة الطينيــة تــشري إىل وقــوع انفجــار بركــاين، لكنــه   ام الغامضة؟التعبري القرآين املشمس ونذهب فنضرب يف ظلمات األوهصحيحة، فأي عقاب يا ترى الذي يشبه يف شدته احلجارة والذي أرسله اهللا على قوم لوط؟ تـرى أيـصح أن نـرتك مثـل هـذا مث فلنفـرتض أن ترمجـة األسـتاذ أسـد : "فقـال" سـجيل"اين، لكنه ترك ذلـك وجـرى خلـف الـربط بـني املعـىن اللغـوي لكلمـة بركغامًضا، وأنه ال داعي مطلًقا هنا لرتك املعىن الواضح واللجوء إىل التأويل املبهم، وأنه ذكر أن هذه احلجارة ناجتة عن انفجار  بني فيه أن معىن اآلية واضح ال حيتاج اىل تأويل، وأن تأويلهـا كمـا يقـول األسـتاذ أسـد جيعـل املعـىن :المنحى الثاني   .ًئا، بل هو هنا خطأ بيقنيجًدا أن يكون خاطحنرتمه، ويف اهلوامش متسع ملا نريد أن نقول، وذلك بـدًال مـن تثبيـت الـنص املقـدس إىل األبـد علـى فهمنـا الـذي مـن احملتمـل عن األحداث الدنيوية؟ إا وقائع تارخيية ال تقبل التأويل، ومثل هذا التصرف من شأنه أن يزعزع النص القرآين، فاملرجو أن نيا، لكـن مـاذا إن حجة القـائلني بتأويـل األخرويـات هـي أـا بـنص القـرآن واحلـديث شـيء خمتلـف عمـا نعرفـه يف الـد  اآلخرة ونعيمها، وهذا أمر قد حيتمل اخلالف، أما تأويل مثل هذا العذاب الدنيوي فما وجهه؟  فهـو عقـاب، "من سـورة هـود ) ٨٢(وانتهى إىل تلك الرتمجة الغريبة هنا ويف اآلية " لسجي"وكلمة ) ٨٢آية : هود "(َمْنُضودٍ  الــيت جعلهـا صــفة "منـضود "وتبقـى كلمــة  "ordained pre"مــسجلة يف لـوح القــدر "أمـا مـن ســجيل فمعناهـا  .لكنه ليس عقابًا باحلجارة، بل عقاب يف شدة احلجارة   .مرجع سابق . ١٥/ إبراهيم عوض / د-فكر حممد أسد) 189(                                                 



هور املفسرين دون أن يأيت بأي دليل وبالتأمل يف التأويل جيد الباحث أن تفسري األستاذ أسد لآلية خيالف تفسري مج  .)١٩٠("وهكذا متزقت أوصال اآلية بال رمحة أو داع " "and rained dawn upon them ston hard blows of chastis ment pre ordained,one up on another"مؤنثـة وهـذه هـي عبارتـه يف نـصها اإلجنليـزي ...ربات لضربات العقاب، وال أدري كيف فهي مذكر والض لندرك من خالهلا املعىن الصحيح لآلية الكرميـة، ولنقـف مما يدعم الرد على هذا اخلطأ أن نرجع إىل أقوال املفسرين،   :الرد على هذا الخطأ من خالل عرض أقوال بعض المفسرين) ب(  .من األمهية مبكان أن يعرض الباحث هنا أقوال بعض املفسرين يف اآلية الكرميةيم قد اقتصر علـى اجلانـب العقلـي دون أن يبـني لنـا املعـىن الـصحيح لآليـة ولـذلك ويرى الباحث أن رد الدكتور إبراه  وما الذي جيعلنا نرتك التعبري القرآين الواضح ونضرب يف ظلمات األوهام الغامضة؟  على قوم لوط؟�ترمجته صحيحة فأي عقاب هذا الذي يشبه احلجارة يف شدته والذي أرسله اهللا لألبد علـى فهمنـا احملتمـل للخطـأ، بـل هـو هنـا خطـأ بيقـني ولـو افرتضـنا أن كما أنه ال جيوز أن نثبت النص املقدس   . يتناسب ذلك التأويل معهأمــا الــدكتور إبــراهيم، فقــد وضــح أنــه ال مــسوغ مطلًقــا هلــذا التأويــل، ألن اآليــة تتحــدث عــن واقــع تــارخيي دنيــوي ال   على ذلك التفسري، فما الذي جيعلنا نقبله أو حىت نلتفت إليه؟ أعلمـت بأـا مـن : صالبة احلجارة ُمَسوَمًة معلمة، من السومة وهي العالمـة علـى كـل واحـد منهـا اسـم مـن يهلـك بـه، وقيـلالــسجيل، وهــو طـني طــبخ كمــا يطــبخ اآلجــر، حــىت صــار يف : ريــدِحجــاَرًة ِمــْن ِطــٍني ي: "واحـد منهــا اســم مــن يهلــك بــه فقـال بــني اإلمــام الزخمــشري أن املــراد بــالطني يف اآليــة الكرميــة، أــا طــني مطبــوخ صــار يف صــالبة احلجــارة، وأن علــى كــل   .على مدى صحة تلك الرتمجة اليت نقلها األستاذ أسد : " ائة ألـف فقـال كـان فيهـا سـتم� زيادة على مـا سـبق أن قـري لـوط )١٩٣(كما أضاف صاحب صفوة التفاسري  .)١٩٢()"١٠: النحل (] < ڌ > ڍ[ :الناس يسمي الربد حجارة، مسومة مرسلة من أمست اإلبل يف املرعى، ومنه قوله تعاىلويف تقييد كوا من طني رفع توهم كوا بـََرًدا فإن بعض : " ت من الربَد حيث قالوأضاف اإلمام اآللوسي أا ليس  .)١٩١("بعالمة تدل على أا ليست من حجارة الدنيا: حجارة العذاب، وقيل ملراد احلجارة احلقيقية وليس ضربات وبعد هذا العرض املختصر ألقوال املفسرين، يتضح مبا ال يدع جماًال للشك أن ا  .)١٩٤("السماء أصوام مث قلبها، مث أرسل احلجارة على من كان خارًجا عنهاكــان يف قــرى لــوط ســتمائة ألــف فأدخــل جربيــل جناحــه حتــت األرض فــاقتلع قــراهم، ورفعهــا حــىت مســع أهــل : قــال الــصاوي ، وهو مؤلف  علم تفسري القرآن يف العصر احلديث، ومن املتخصصني يف أهل السنة واجلماعة حممد علي الصابُوّين، أحد أبرز علماء) 193(  .١٤ ، ١٣ص  / ٢٧ج/١٤م/ تفسري اآللوسي )192(  .مرجع سابق . ٣٠ /٤/ تفسري الكشاف) 191(  .١٦، ١٥ص /املرجع السابق ) 190(                                                  األزهر  م، بعثته وزارة األوقاف السورية إىل١٩٣٠ عام السورية حلب  ُولد الصابوين يف مدينة"صفوة التفاسري" كتاب ، مث أّمت دراسة التخصص حبصوله على شهادة ١٩٥٢على نفقتها للدراسة، فحصل على شهادة كلية الشريعة منها عام  بالقاهرة الشريف ، مث عمل كمستشار يف . مت تعيينه باحثًا علمًيا يف مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي.١٩٥٤العاملية يف القضاء الشرعي عام  ، تويف )ة اإلسالمية ـ من كنوز السنة صفوة التفاسري ــ املواريث يف الشريع/ (هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، من أهم مؤلفاته    .بدون تاريخ . ١ ــ دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع ــ القاهرة ــ ط٢٥٤ ص ٣صفوة التفاسري ــ حممد علي الصابوين ــ م) 194(  .٢٠١٧ /١١/١٠تاريخ الدخول )املوسوعة احلرة (ويكيبيديا / ــ١٥/٢/٢٠١٥



يعتمــد علــى رأيـــه، وحيــاول أن يـــرتجم املعــاين مبـــا يــتالءم مـــع ) أســـد(وهكــذا يــسقط هـــذا التأويــل ويتبـــني أن األســتاذ   .لخطأ والصوابـ أنه ال جيوز لنا أن نفسر النص املقدس اخلالد بناًء على فهمنا احملتمل ل  . كما أكد الدكتور إبراهيم عوضــ أنه ال مسوغ مطلًقا لذلك التأويل الذي قال به األستاذ أسـد ألننـا أمـام أحـداث تارخييـة ال تقبـل التأويـل    . ــ أن االستاذ أسد مل يأت بدليل على ما يقول  . ستاذ أسديقل أحد منهم مبا قاله األــ أن املفسرين القدامى واحملـدثني، قـالوا بـأن املـراد باآليـة الطـني املطبـوخ الـذي صـار يف صـالبة احلجـارة، ومل   :ــ ومن خالل عرض ما سبق يتبني للباحث ما يلي  :الخالصة    ).أسد(عقاب كاحلجارة كما ادعى األستاذ        .معتقده يف تفسري اآلية



شــبهة خطــأ القــرآن يف نقــل اعــرتاف امــرأة العزيــز مبــراودة يوســف : املطلــب األول        :وفيه ثالثة مطالب                
مـــرج البحـــرين يلتقيـــان (شـــبهة عـــدم إعجـــاز القـــرآن يف قولـــه تعـــاىل : املطلـــب الثالـــث  .والرد عليها) تغرب يف عني محئة(شبهة خطأ القران يف قوله تعاىل : املطلب الثاين  .ام النسوة وتقطيع أيديهن والرد عليها عن نفسه أم�   . والرد عليها) بينهما برزخ ال يبغيان
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عن الرتكيز فيما يقمن به، فيرتتب على الناس، أو إمكانية تأثر بعض النساء بوسامة ومجال بعض الرجال مما جيعلهن ينصرفن لــون آخــر مــن ألــوان التــشكيك يف القــرآن الكــرمي، وهــو التــشكيك حــول إمكانيــة اعــرتاف أحــد خبطئــه علــى مــأل مــن   عليها عـن نفـسه أمـام النـسوة وتقطيـع أيـديهن والـرد �نقل اعتراف امرأة العزيز بمراودة يوسف شبهة خطأ القرآن في   املطلب األول اليت تبني أن امرأة العزيز أرسلت " يوسف"يشكك عبد اهللا عبد الفادي يف مضمون اآلية احلادية والثالثني من سورة   :عرض الشبهة: أوًال   .ذلك ما ال ميكن حدوثه ىف األحوال العادية  غرامهــا بعبــدها وتكــشف عــن وجههــا برقــع احليــاء دون أن ختــشى فــضيحة؟ وكيــف يعقــل أن النــسوة ينــشغلن جبمــال يوســف هــل يعقــل أن زوجــة ضــابط كبــري يــئ وليمــة خصيــًصا وتــدعو ســيدات أشــراف املدينــة لــتعلن أمــامهن : "بالــسكاكني، فيقــول علــيهن فقطعــن أيــديهن � وأخرجــت يوســف �ســف إىل النــسوة ملــا مسعــت بلــومهن هلــا علــى مــا أشــيع مــن حبهــا ليو 
كمــا أن أولئــك النــسوة فــضحنها يف كــل مكــان باملدينــة فلــم يعــد هنــاك ســبيل الحتفاظهــا بربقــع احليــاء، إذا وقعــت   ).افرتضنا أنه فقد عقله وأقدم على هذه اخلطوةها كان خـصًيا؛ ألن اخلـصيان ال يتزوجـون، وألـا هـي نفـسها مـا كانـت لتقبـل الـزواج منـه لـو لست أصدق أن زوج(  . أي أا كانت تعاين من احلرمان اجلنسي املطلق) كان خصًيا(مث إن زوجها كما جاء يف كتابكم ) ضاجعين:(ومــاذا ينتظــر مــن امــرأة كانــت تطــارد ابنهــا بــالتبين علــى هــذا النحــو وتقــول لــه بــصريح العبــارة كمــا جــاء يف كتــابكم املقــدس هو أشنع من هذا كما يعرف كل الناس، إن الرتف اإلجرامي ليؤدي إىل هذا وإىل ما : "يقول الدكتور إبراهيم عوض  . كما افتتنت به�ينشرن أمرها ويكثرن من احلديث عنها فتحاول إسكان عن طريق االفتتان جبمال يوسف زيد األمر إذا كان زوجها خصًيا كما جاء يف الكتاب املقدس، وليس من املستغرب أن تدعو النسوة الاليت يف بيت واحد، ويحيث يؤكد أنه من املمكن جًدا أن تعرض امرأة ذات منصب ومجال نفسها على رجل خاصة إذا  كان يعيش معها   :إمكانية وقوع مثل هذا االعتراف: المحور األول  :ينطلق الدكتور إبراهيم يف الرد على تلك الشبهة من حمورين  : عوض على الشبهة من خالل بيان إمكانية الوقوعرد الدكتور إبراهيم) أ(  : وفيما يلي بيان ذلك  .الرد على الشبهة من خالل عصمة األنبياء عليهم السالم) ج     (  .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل ما ورد في الكتاب المقدس) ب(  . رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل بيان إمكانية الوقوع) أ(  :اط التالية الرد على الشبهة ويتلخص في النق: ثانًيا  .   حىت حيدث ما حدث، فهذا خيال�ـــــ استبعاد انشغال النسوة جبمال يوسف   .ــــــ استبعاد وقوع مثل هذا املوقف من زوجة ضابط كبري، فضًال عن أن يقع من امرأة ملك مصر  ومفاد الشبهة   .)١٩٥("ن بالسكاكني من غري إحساس من شدة الذهول؟ حىت ليقطعن أيديه�
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ولقـد تـابع : "يضرب الدكتور إبراهيم عوض أمثلة من الواقع على مثل هـذا التـصرف مـن شخـصيات مـشهورة فيقـول  :أمثلة من الواقع تثبت وقوع مثل ذلك: محور الثانيال .)١٩٦("الواقعة وانتهى أمل األمر أمـام ) التلفـاز(العامل منذ سنوات غري بعيدة األمري تشارلز وىل عهـد بريطانيـا وزوجتـه األمـرية ديانـا، وكالمهـا يعـرتف يف املرنـاء  للـضابط ) أخـت تـشالز(وقبل ذلك بسنوات كان التلفاز الربيطـاين مـشغوًال يف نـشراته لفـرتة طويلـة بعـشق األمـرية آن   .مئات املاليني باللقاءات اجلنسية اليت مارسها يف احلرام من وراء رفيقه أما مـسألة : " فيقول�كما يضرب أمثلة من الواقع كذلك على إمكان جرح النسوة أليديهن مبجرد رؤية يوسف   ...الواحد منهم عشيقته معه وهو يدور على رعاياه يف جوالته املقدسة  يعــرف جيــًدا مــا كــان يفعلــه بعــض بــابوات رومــا يف العــصور الوســطى، إذ يــصطحب كــذلك فعبــداهللا عبــد الفــادى  .مارك فيلبس وبعشق خالته األمرية مرجريت ألحد املصورين ، فما وجـه إنكـار مـا حـدث مـع النـسوة مـن �يء من اجلمال الذي يقارن جبمال يوسف أحبنب، وليس من أحبنب فيه شوها حنن نطالع صفحات اجلرائد متتلئ يوًما بعد يوم بانتحار الكثري من الفتيات من أجل رفض أهليهن زواجهن ممن  .)١٩٧(الكرمي يف جتريح النسوة املشنعات على امرأة العزيز أيديهن بالسكاكني انبهارًا جبمال يوسفلـى البـال، فلمـاذا االعـرتاض علـى القـرآن إن احلياة مملوءة بالغرائب وإن النفس البشرية تفاجئنا كل يوم مبا ال خيطـر ع .بشيء من مجال يوسف الذي ضربت به األمثال، ومع ذلك انتحر بعضهن من شدة غرامهن بهوقد فعلت الفتيات يف مصر ما هو أبشع من هذا عندما مات أحد املطربني العاطفيني منذ ربع قرن ومل يكـن يتمتـع   .ذكرالَوَلِه انون ماال يعد الذى فعلته صواحب يوسف جبانبه شيًئا يستحق العليها فجأة شاب باهر الوسامة قد أصبح حديث املدينة بسبب وله امرأة العزيز به؟ وىف األحداث الواقعية من صنوف هذا ريـب يف أن جتـرح نفـسها بـسكني حـاد يف يـدها تقطـع بـه الفاكهـة، امـرأة طائـشة عنـدما خيــرج تقطيـع النـسوة أيـديهن، فمـا الغ ثـل مـا اعـرتض عليـه يف الـشبهة يبني الـدكتور إبـراهيم أن الكتـاب املقـدس الـذي يـؤمن بـه مثـري الـشبهة اشـتمل علـى م  :رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل ما ورد في الكتاب المقدس) ب(  . حرًجامـرأى ومـسمع مـن العــامل كلـه بعـض الفنانـات أو املــشاهري يعـرتفن مبمارسـة الرذيلـة مــع رجـال أجانـب وال يـرين يف ذلــك علـى  عن نفسه أمام النسوة فها حنن نسمع يف وسائل اإلعالم �وأما بالنسبة العرتاف امرأة العزيز أا راودت يوسف   .أحبته، حيث أنه رب من دفع أجر العشاء الذي تناواله مع والدا يف أحد املوالت الشهريةدة انتحـار أخـرى مـن الطـابق الثـاين عـشر الكتـشافها ُخبْـل خطيبهـا الـذي أحبت، وقبلها بعشرة أيام تقريًبا ورد يف نفـس اجلريـ وردت قصة انتحار فتاة من الدور السابع لرفض أهلهـا زواجهـا ممـن ٢٣/٢/٢٠١٦ففي جريدة اليوم السابع بتاريخ    !�جرح أيديهن لذهوهلن من مجال يوسف   فَــَسَكَن ِيف اْلَمَغــاَرِة ُهــَو . ألَنــُه َخــاَف َأْن يَــْسُكَن ِيف ُصــوَغرَ َوَصــِعَد لُــوٌط ِمــْن ُصــوَغَر َوَســَكَن ِيف اْجلََبــِل، َوابـَْنَتــاُه َمَعــُه، "  .حىت يفقد الوعي مث تضاجعاه لتحبال منهوىف الكتاب املقدس جند مثًال أن ابنيت لوط تتفقان دون خجل أو حياء على أن تسقيا أبامها مخرًا : "الىت أثارها وزيادة فيقول نَـا َكَعـاَدِة ُكـل اَألْرضِ «: َوقَاَلِت اْلِبْكـُر لِلـصِغريَةِ . َوابـَْنَتاهُ  َهلُـم نَـْسِقي أَبَانَـا . أَبُونَـا قَـْد َشـاَخ، َولَـْيَس ِيف اَألْرِض َرُجـٌل لِيَـْدُخَل َعَليـْ   ١٢٢ص /إبراهيم عوض/ عصمة القرآن وجهاالت املبشرين ـــ د) 197(  .مرجع سابق .  وهامشها بتصرف ١٢٠/عصمة القرآن وجهاالت املبشرين ) 196(                                                 



لَـِة، َوَدَخلَـِت اْلِبْكـُر َواْضـَطَجَعْت َمـَع أَبِيَهـا، وَملَْ . »ْضَطجُع َمَعُه، فـَُنْحِيي ِمْن أَبِينَـا نَـْسالً َمخْرًا َونَ  فَـَسَقَتا أَبَاُمهَـا َمخْـرًا ِيف تِْلـَك الليـْ نَـْسِقيِه َمخْـرًا . ِإين َقِد اْضـَطَجْعُت اْلَبارَِحـَة َمـَع َأِيب «: ِغريَةِ َوَحَدَث ِيف اْلَغِد َأن اْلِبْكَر قَاَلْت لِلص . يـَْعَلْم بِاْضِطَجاِعَها َوَال ِبِقَياِمَها ــْن أَبِينَــا نَــْسالً  ــُه، فـَُنْحيِــَي ِم ــاْدُخِلي اْضــَطِجِعي َمَع ــَة أَيْــًضا َف َل ــًضا، َوقَاَمــِت الــصِغريَُة . »الليـْ لَــِة أَْي ــَك الليـْ فَــَسَقَتا أَبَاُمهَــا َمخْــرًا ِيف تِْل كما . ...... ح هي أيًضا أن تعلن أمام من أرسلتهم إليه أا زنت معه ومحلت منهمحلت منه أرسلت إليه من خيربه فلم تست، وكذلك زنا داود بامرأة أوريا، فهو مل يستح من أن يرسل إليها ويعلن أمام حاشيته على األقل عشقه هلا مث إا ملا   .)١٩٨("َعْت َمَعُه، وَملَْ يـَْعَلْم بِاْضِطَجاِعَها َوَال ِبِقَياِمَها،َفَحِبَلِت ابـَْنَتا ُلوٍط ِمْن أَبِيِهَماَواْضَطجَ  أَلَْيَسْت هِذِه بـَْثَشَبَع بِْنَت أَلِيَعاَم اْمرَأََة «: َفَأْرَسَل َداُوُد َوَسَأَل َعِن اْلَمْرأَِة، فـََقاَل َواِحدٌ : "وهذا هو نص الكتاب املقدس  ).١٩٩"(يقول الكتاب املقدس ؟أُورِيـا ا ــيـَرٌة ِمــْن َطْمِثَهــا. »ْحلِث َرَجَعــْت ِإَىل بـَْيِتَهــا. َفَأْرَســَل َداُوُد ُرُســًال َوَأَخــَذَها، فَـَدَخَلْت ِإلَْيــِه، فَاْضــَطَجَع َمَعَهــا َوِهــَي ُمَطه ُمث . بـني فيـه : األول: ا يتأمل الباحـث رد الـدكتور إبـراهيم يجـد أنـه رد علـى الـشبهة مـن خـالل ثالثـة محـاوروعندم  )٢٠٠"(ِإين ُحبـَْلى«: َوَحِبَلِت اْلَمْرأَُة، َفَأْرَسَلْت َوَأْخبَـَرْت َداُوَد َوقَاَلتْ  جـاء باألمثلـة الـيت تثبـت إمكانيـة : والثـانيإمكانية وقوع مثل هذا االعرتاف الذي حدث من امرأة العزيز أمام نساء املدينـة،  مث عاد إىل شرياز بعد . هـ فر اجلرجاين إل�سمرقند٧٨٩وملا دخلها تيمور سنة . ودرس يف شرياز) قرب اسرتاباد(، ولد يف تاكو ) م١٤١٣ -  ١٣٤٠=  هـ ٨١٦ - ٧٤٠. (من كبار العلماء بالعربية. فيلسوف: د بن علي، املعروف بالشريف اجلرجاينهو علي بن حمم) 202(  .٤/٣٣١/مقاييس اللغة / يـََقُع ِفيهِ  َعْبَدُه ِمْن ُسوٍء - تـََعاَىل -أَْن يـَْعِصَم اللُه : اْلِعْصَمةُ . اْلَعْنيُ َوالصاُد َواْلِميُم َأْصٌل َواِحٌد َصِحيٌح يَُدل َعَلى ِإْمَساٍك َوَمْنٍع َوُمَالَزَمةٍ ) َعَصمَ )(201(  .٥ ــ ٣/ ١١/ل الثاين سفر صموئي)200(  ١٢١، ١٢٠ص /إبراهيم عوض / عصمة القرآن وجهاالت املبشرين ـــ د)199(  .٣٦ ــ ١٩/٣١/سفر التكوين ) 198(                                                  والـسالم حفظهـم مـن النقـائص عـصمة األنبيـاء علـيهم وعلـى نبينـا الـصالة:"فيقـول) ٢٠٤(ويعرفها اإلمام ابن حجـر  )٢٠٣"(العصمة ملكة اجتناب املعاصي مع التمكن منها): " ٢٠٢(يقول اإلمام اجلرجاين  :عرفها العلماء عدة تعريفات من أمهها ما يلي: ويف االصطالح  ) ٢٠١(املنع: والعصمة يف اللغة  .ئر أو اإلصرار على الصغائر أو يقلل من شأم؛ لذا عصمهم اهللا عز وجل من ارتكاب الكباوهم األنبياء والرسل الكرام عليهم السالم؛ فهم مبلغون عن رب العزة سـبحانه وتعـاىل، ومـن البـديهي أال يتـصفوا مبـا يعيـبهم انه وتعاىل من الناس أفضلهم خلًقا، وأشرفهم نسًبا، وأكملهم وصًفا، لتحمل الرساالت السماوية اصطفى اهللا سبح  :الرد على الشبهة من خالل عصمة األنبياء عليهم السالم) ج(    .ذرة من عقل أو إحساس جمرد قراءا السيما وأن الكتاب املقدس ينسبها لبعض األنبياء والرسل أتى ببعض ما جاء يف الكتاب املقدس من روايات تدل على اشتماله على افرتاءات مقززة خيجل َمن لديه : الثوالث .وقوع مثل ذلك، بل هي أمثلة من الواقع املعاصر  / حتقيق الكليات" و  " -شرح مواقف اإلجيي " و "  ط -التعريفات " سني مصنفا، منها له حنو مخ. موت تيمور، فأقام إىل أن تويف   م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣) ١(ط-لبنان –دار الكتب العلمية بريوت / ١/١٥٠)/هـ٨١٦: املتوىف( اجلرجاين - كتاب التعريفات)203(  .٧، ٥/٦/االعالم 



إن املعــصوم مــن الــشئ جيــد يف نفــسه : " ويبــني الــشيخ رشــيد رضــا الفــرق بــني عــصمة األنبيــاء وعــصمة غــريهم فيقــول  )٢٠٥" (وختصيصهم بالكماالت النفسية والنصرة والثبات يف األمور وإنزال السكينة قـل إن كنـتم حتبـون {ليه وسلم فـاتبعوه لعلكـم تفلحـون وقـال تعـاىل أنه تعاىل قال يف حق حممد صلى اهللا ع: الثالث  فبأن ال تقبل يف إثبات األديان الباقية إىل يوم القيامة كان أوىل وهذا باطل فذاك باطلوإذا مل تقبــل شــهادته يف هــذه األشــياء احلقــرية ) ٥:احلجــرات(]3 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ � ( ) ٹ & % $ ٿ " !  [   :ا لوجب أن ال تقبل شهادته لقوله تعاىل أنه لو صدر الذنب منه لكان فاسًقا ولو كان فاسقً : الثاني  والتوبيخ فوق ما يستحقه مجيع عصاة األمة وهذا باطل فذاك باطل  األنبياء أكثر فوجب أن تكون ذنوم أقبح وأفحش من ذنوب كل األمة وأن يستحقوا من الزجرليـه أكثـر كـان صـدور الـذنب منـه أقـبح وأفحـش ونعمـة اهللا تعـاىل علــى أن كـل مـن كانـت نعمـة اهللا تعـاىل ع: أحـدها  املسألة اخلامسة يف إثبات وجوب عصمة األنبياء عليهم السالم يف وقت الرسالة ويدل عليه وجوه"   :ـــ يذكر اإلمام الرازي أن العصمة واجبة لألنبياء، مستدًال ببعض االستدالالت املنطقية، فيقول  : بعض أقوال العلماء في عصمة األنبياء  . إذن فالعصمة بالنسبة لألنبياء عليهم السالم وازع داخلي حيفظهم من ارتكاب الدنايا  ) ٢٠٧)"(٢٠٦(الفضيلة ما يربأ بنفوسهم عن موافقة الفجور والدنايا، ويسمي علماؤنا هذا حفظًا للتفرقة مــن ملكــة –حبــسن الرتبيــة -ع نفــسي راســخ يف الــنفس، وهــي يف األنبيــاء فطريــة ، وقــد تكــون لغــريهم فالعــصمة واز   .قدرة عليه، ويشعر بزاجر منها حيول دون الوقوع فيه معـصية ال حمالـة فـذلك إمنـا باطل وأما مجيع اآليات الواردة يف هذا الباب فإما أن حتمل علـى تـرك األفـضل أو إن ثبـت كونـه فلو أين باملعصية لوجب علينا حبكم هذه النصوص متابعته يف فعل ذلك الذنب وهذا باطل فذاك } اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا من : ين العسقالين، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجرأمحد بن علي بن حممد الكنا) م١٤٤٩ - ١٣٧٢=  هـ ٨٥٢ - ٧٧٣)(204(                                                                                                                                                 وأمـا الـصغائر فتجـوز : ، وأمـا سـهًوا فجـوز األكثـرون، قـال...الوحي وبعده باإلمجاع، وكـذا عـن تعمـد الكبـائر عنـد اجلمهـور ويف عــصمتهم مــن ســائر الــذنوب تفــصيل، وهــو أــم معــصومون عــن الكفــر، قبــل ): "٢٠٩(وقــال الــسعد التفتــازاين  )      ٢٠٨" (وقع قبل النبوة ، وويل قضاء مصر مرات مث اعتزليف عصره، واحلجاز وغريمها لسماع الشيوخ، وعلت له شهرة فقصده الناس لألخذ عنه وأصبح حافظ اإلسالم ولع باألدب والشعر مث أقبل على احلديث، ورحل إىل اليمن . ومولده ووفاته بالقاهرة) بفلسطني(أصله من عسقالن . أئمة العلم والتاريخ عامل بالنحو والتصريف واملعاين والبيان واألصلني واملنطق . شيخ سعد الدين التفتازاين اإلمام العالمةمسعود بن عمر بن عبد اهللا الهو )209(  . لبنان–دار الكتاب العريب / ١٠٩،  ١/١٠٨)/هـ٦٠٦: املتوىف( فخر الدين الرازي -معامل أصول الدين )208(  .٥/١٨/وغريه من كتاب الة) هـ١٣٥٤: املتوىف( جمموعة من املؤلفني، حممد رشيد بن علي رضا -) جملًدا٣٥كاملة (جملة املنار )207(  .غريهم للتفرقة بني عصمة االأنبياء عليهم السالم وعصمة )206(  .٥٠٢، ١١/٥٠١/ ابن حجر–فتح الباري ) 205(  ١/١٧٨ - األعالم ).، فتح الباري بشرح صحيح البخاريالدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة ، و لسان امليزان(وله مصنفات عديدة، من أمهها  وانتهت إليه معرفة .وغري ذلك) على التنقيح يف أصول الفقه، شرح العقائد، املقاصد يف الكالمشرح العضد، التلويح ( بتصانيفه، ومن أمهها ولد سنة ثنيت عشرة وسبعمائة، وأخذ عن القطب والعضد، وتقدم يف الفنون، واشتهر ذكره، وطار صيته، وانتفع الناس . وغريها، شافعي   .صيدا/  لبنان -املكتبة العصرية  -٢/٢٨٥)/هـ٩١١: املتوىف( السيوطي -بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة. مات بسمرقند سنة إحدى وتسعني وسبعمائة.العلوم باملشرق



وقـد ذهـب بعـضهم إىل عـصمتهم مـن : أمجع املسلمون على عصمة األنبياء من الفواحش والكبائر املوبقات، قـال"   :يف الشفا، حيث قال عيـاض ـــ وقد نقل اإلمجاع على عصمة األنبياء عدد من األئمة يف عدد مـن املـصادر واملراجـع منهـا مـا نقلـه القاضـي  )   ٢١٠"(احملققني شرطوا أن ينهوا عنه فينتهوا منه ا عند اجلمهور خالفًا للجبائي وأتباعه، وجتوز سهًوا باالتفاق إال ما يدل على اخلسة كسرقة لقمة والتطفيف حببة، لكن عمدً  الـوزن ومزيـد التأكيـد عمـا سـلموا منـه زائـدة إلقامـة )) من كل مـا((وتنزه، )) سلم((األنبياء الكرام والرسل العظام، "   ) :األنوار البهية(ـــ وما نقل يف   ).٢١١"(مواقعة املكروه قصًدا جبميــع أنواعــه )) مــن كفــر((إن كــل واحــد مــنهم .... لقيــام اإلمجــاع علــى عــصمتهم مــن كــل مــا يــؤدي إىل اإلزراء والــدناءة يؤدي إىل إزالة احلشمة وإسقاط املروءة، وأحلقت بفاعلها اإلزراء واخلسة كسرقة لقمة وتطفيف حببـة، )) نقص((ونزهوا عنه،  ـــــ أضـــاف الـــدكتور إبـــراهيم عـــوض اشـــتمال الكتـــاب املقـــدس علـــى منـــاذج وأمثلـــة ختـــدش حيـــاء ذوي الطبـــع   .وهذا ما حتتمله اللغة والعادة  بتقطيــع األيــدي جرحهــا ولــيس قطعهــا قطًعــا كــامًال ، ــــ اتفــق الــدكتور إبــراهيم مــع الــسابقني يف أن املقــصود  : عليها يتبني للباحث ما يلي وبعد عرض الشبهة ورد الدكتور إبراهيم عوض  :الخالصة  . موقف يتعرض له ارتكاا، كما أن تصوير القرآن الكرمي للقصة يؤكد تلـك العـصمة، فيوسـف عليـه الـسالم يلجـأ لربـه  سـبحانه وتعـاىل يف كـل  مــن لــذا فــإن يوســف عليــه الــسالم مــا كــان ليقــع يف ارتكــاب الفاحــشة ألــا مــن الكبــائر وقــد عــصمه اهللا عــز وجــل  .بعض األئمة بعصمتهم من الصغائر كذلكــــ مـن خـالل مـا سـبق يتبـني اإلمجـاع علـى عـصمة األنبيـاء مـن ارتكـاب الكبـائر، أو اإلصـرار علـى الـصغائر، بـل جـزم   )  ٢١٢"(قبل النبوة وبعدها)) عصم(( .وـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــسقط الـــــــــــــــــــــــــــــــــــشبهة ويتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــني أـــــــــــــــــــــــــــــــــــا التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى دليـــــــــــــــــــــــــــــــــــل معتـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب   . الشائنة     كــان مــن املمكــن أن يــضاف يف الــرد علــى الــشبهة كــون األنبيــاء معــصومني مــن ارتكــاب مثــل هــذه    األعمــال   .الواقع يف مناذج واقعية كثرية يف دنيا الناس، وال تأباه الطبائع املنحرفة أمر يؤكده  عن نفسه أمام النسوة�ــ وبني الدكتور إبراهيم عوض أن اعرتاف امرأة العزيز مبراودة يوسف   .السوي / ٢/٣٢٩) /هـ٥٤٤: املتوىف(عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو الفضل -الشفا بتعريف حقوق املصطفى)  211(  . اجلزائر–دار اهلدى ./١٠٨/-)٧٩٢( سعد الدين التفتازاين –ة النسفية شرح العقيد) 210(                                                         . م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ -)٢(ط-  دمشق–مؤسسة اخلافقني ومكتبتها / ٣٠٤، ٢/٣٠٣)/ هـ١١٨٨: املتوىف(السفاريين احلنبلي  مشس الدين، أبو العون حممد بن أمحد بن سامل -ثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضيةلوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األ) 212(  . هـ١٤٠٧ -) ٢( ط- عمان–دار الفيحاء 



بعـث يل أحــد : "ينقـل الـدكتور إبـراهيم عــوض رسـالة وصـلته مـن أحــد النـصارى عـن طريـق شــبكة املعلومـات، فيقـول  :ةعرض الشبه: أوًال   .واإلفالس من الدراية باألساليب البالغية، اجلهل بأبسط قواعد اللغة العربيةيف نفس السياق اليت أثريت فيه الـشبهة الـسابقة، تـأيت تلـك الـشبهة لتـضيف بعـًدا آخـر عنـد مثـريي الـشبهات، وهـو   والرد عليها   چ (  )  ٹ  &چ شبهة خطأ القرآن الكريم في قوله تعالى   املطلب الثاين ، فتحدى املسلمني أن ..مكتوبة بلغة إجنليزية ال بأس ا") اإلنرتنت"على شبكة املعلومات (نصارى املهجر برسالة مشباكية عنها باملشباك، جاء فيه واليت يعرب ) اإلنرتنت(كما نقل ــ فضيلته ــ اعرتاًضا على اآلية، وجده على شبكة املعلومات   :اعتراض  .)٢١٣("عن ذي القرنني ومشاهدته الشمس وهي تغرب يف عني ماء مما خيالف علوم الفلك كما قال)٨٦:الكهف(    چ (  )  ٹ  &چ : علمية، منها ما يتعلق مـثًال مبـا جـاء يف قولـه تعـاىليستطيعوا الرد على ما يواجه القرآن من انتقادات  فمعىن هذا أن " وجدها تغرب يف عني محئة"قالت إن ذا القرنني رأى أو شاهد الشمس تغرب يف العني، أما اآلية فتقول إنه إن مثل هذا التوجه كان ميكن أن يكون مقبوًال لو أن اآليـة : قد عثرت أثناء تقلييب يف املشباك مبن يقول معرتًضا على اآلية" مث ميــضي العاملــان النحريــران ... ذكــر أن ذا القــرنني وجــد الــشمس تغــرب يف عــني محئــة ومل يقــل أــا كانــت تبــدو لــه كــذلك �يقـصدان بـالطبع الرسـول الكـرمي  -إن ُمَؤلـف القـرآن ): sam shamoun  و  jochen katz(ويقـول   . هو أا كانت تغرب يف العني فعًال املقصود إن كلمــــة مغــــرب الــــشمس ال تعــــين إال مكــــان غــــروب ": وقــــاال أيــــًضا، )٢١٤("الــــيت وصــــلت إىل مسعــــه هــــي حقيقــــة تارخييــــةا القرنني بلغ فعًال، إال أن مؤلف القرآن قد ارتكب خطأ علمًيا فاحًشا بظنه أن القصة اخلرافية فيقوالن إن القرآن يؤكد أن ذ مكتبة جزيرة الورد ـ القاهرة  ـ . ط /٦٩٣ص) /خصومه الفارغةحقائق االسالم الدامغة وشبهات (الرد على ضالالت زكريا بطرس) 213(                                                  على الباحث أن يشري إىل آراء النحاة يف تلك املسألة ألن فيها خالفًا مشهورًا بني الكوفيني والبصريني ملا افتتح الدكتور إبراهيم رده على الشبهة بالتأكيد على أن حروف اجلر ينوب بعضها عن بعض، كان مـن الواجـب   :الرد على الشبهة من خالل قواعد اللغة العربية  ) أ(  :ان ذلكوفيما يلي بي  .الرد على الشبهة من خالل عرض أقوال بعض المفسرين) ج(  .الرد على الشبهة من خالل ما ورد في الكتاب المقدس) ب(  .الرد على الشبهة من خالل قواعد اللغة العربية) أ(  :الرد على الشبهة ويتلخص في النقاط التالية: ثانًيا  ـــ خمالفة اآلية الكرمية لعلوم الفلك   ةـــ غروب الشمس داخل العني حقيق  : فالشبهة إذن تتلخص فيما يلى  .)٢١٥("الشمس   .٧١٣/ املرجع السابق ) 215(   . بتصرف٧١٢، ٧٠١/املرجع السابق ) 214(  .م ٢٠١٠ـ ) ١(ط



كتفـي الباحـث بـالرد علـى وملا كان اجلميع يقر بأن الكوفيني جييزون إنابة حروف اجلر بعضها عن بعض ، فـسوف ي   )٢١٦("على موضوعه األول، إما بتأويل يقبله اللفظ، أو تضمني الفعل معىن فعل آخر، يتعدى بذلك احلرفومــذهب البــصريني إبقــاء احلــرف . ب الكــوفيني، ومــن وافقهــم، أن حــروف اجلــر قــد ينــوب بعــضها عــن بعــضفمــذه" ألزقـت ضـربك : خرجـت بزيـٍد، ودخلـت بـه، وضـربته بالـسوط: وباء اجلر إمنا هي لإللزاق واالختالط، وذلك قولـك"  : فسيبويه وهو شيخ البصريني يذكر داللة أصلية لكل حرف، لكنه يرى أنه قد يتسع فيدل على معىن آخر فيقول  .عدم جواز ذلك عند البصريني  وكذلك حىت، وقد بـني أمرهـا يف باـا، وهلـا يف الفعـل حنـٌو . من كذا إىل كذا: وأما إيل فمنتهي البتداء الغاية، تقول"  :-أيًضا–ويقول   )٢١٧(." فما اتسع من هذا يف الكالم فهذا أصله. إياه بالسوط وأمـا مـن :"بل إنه يذكر عندما يتعرض للحديث عن من أا تكون البتداء الغاية ، كما أا تكون للتبعـيض، فيقـول   )٢١٨(" وأصله وإن اتسعتفهذا أمر إيل: إمنا أنا إليك، أي إمنا أنت غاييت، وال تكون حىت ههنا: ويقول الرجل. ليس إليل من فالن : وتقول إذا كتبت كتاباً . من مكان كذا وكذا إىل مكان كذا وكذا: فتكون البتداء الغاية يف األماكن، وذلك قولك : هــذا مـن الثـوب، وهــذا مـنهم، كأنـك قلــت: وتكــون أيـضاً للتبعـيض تقـول. ء ســوى األمـاكن مبنزلتهـافهـذه األمسـا. إىل فـالن فـالن مبكــة ويف : البـاء تقـول: ذلـكواعلـم أن العـرب تتـسع فيهـا فتقـيم بعـضها مقـام بعــض إذا تقاربـت املعـاين فمـن "  : يتوسع يف األمر ، فيجيز إنابة بعضها مكان بعض بشرط تقارب املعاين، فيقول)٢٢٠(بل إن ابن السراج  )٢١٩ (.بعضه يف :  وإذا قلت، فقد خربت عن اتصاله والتصاقه بذلك املوضع. فالن مبوضع كذا وكذا: وإمنا جازا مًعا ألنك إذا قلت، مكة وإذا تبـاين ، فإذا تقارب احلرفان فإن هذا التقارب يصلح ملعاقبـة، عن احتوائه إياه وإحاطته به" بفي"موضع كذا فقد خربت  فهـذا حقيقـة تعاقـب ، مل يكـن هـذا يلتـبس بـه، كتبت إىل القلم: مررت يف زيد أو: أال ترى أن رجًال لو قال، امها مل جيزمعن : املتوىف( أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علّي املرادي املصري املالكي -اجلىن الداين يف حروف املعاين)216(                                                   .وقد قسم الدكتور إبراهيم عوض رده على تلك الشبهة إىل عدة أمور  .راهيم عوض الدكتور إب مــن خــالل مــا ســبق يتبــني إجــازة البــصريني إلنابــة حــروف اجلــر بعــضها عــن بعــض بــضوابط، وهــذا مــا اعتمــد عليــه   )٢٢١(فمىت مل يتقارب املعىن مل جيز، حروف اخلفض : وفطنة، قرأ عليه كتاب سيبويه، ونظر يف دقائقه وعّول على مسائل األخفش والكوفيني وخالف أصول البصريني يف مسائل كثرية، ويقالع ذكاء ،كان أحدث أصحاب أيب العباس املربد، م) هـ٣١٦: املتوىف(أبو بكر حممد بن السري بن سهل النحوي املعروف بابن السراج )220(  ٤/٢٢٥/الكتاب ) 219(  .٤/٢٣١/املرجع السابق ) 218(  .٤/٢١٧/- سيبويه –الكتاب ) 217(   م١٩٩٢ -  هـ ١٤١٣األوىل، :  الطبعة- لبنان– دار الكتب العلمية، بريوت ١/٤٦/هـ٧٤٩ وكان أحد العلماء املذكورين وأئمة النحو املشهورين، وإليه انتهت الرئاسة يف النحو . ما زال النحو جمنونًا حىت عقله ابن السراج بأصوله ياقوت احلموي -إرشاد األريب إىل معرفة األديب = معجم األدباء ./ كتاب األصول، وشرح كتاب سيبويه: ه من املصنفات. عد املربدب   . بريوت -مؤسسة الرسالة، لبنان   /٤١٥ ، ١/٤١٤) /هـ٣١٦: املتوىف(ل النحوي املعروف بابن السراج  أبو بكر حممد بن السري بن سه-األصول يف النحو)221(  . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤، )١( ط-دار الغرب اإلسالمي، بريوت / بتصرف ٢٥٣٧ ــ ٦/٢٥٣٥) /هـ٦٢٦: املتوىف(



مـن املعـروف يف  : "بالتأكيد على أن حروف اجلر ينوب بعضها عن بعض وأن ذلك من باب ااز فقال: فبدأ أوًال  املوجود يف اآلية لنرى ماذا يقول النحاة يف استعماالته فهـم يقولـون إنـه يـستخدم يف ) يف(ولنأخذ حرف اجلر : مثال  .ظاهره أو حرفيتهعلــى األقــل حــىت لــو مل نتفــق عليهــا، وقــد تــسمى هــذه التوســعات باــاز، وهــو مــا يعــىن أن الكــالم ال ينبغــي أن يؤخــذ علــى ، وإن مل تكن هذه التوسعات دون ضوابط حىت لو مل نـستطع يف بعـض األحيـان أن ننتبـه هلـا، أو -أيًضا–غري حروف اجلر  اللغة توسعات كثرية يف كتب اللغة أن حروف اجلر ينوب بعضها عن بعض، مبعىن أن هناك توسًعا يف استعماهلا، بل إن يف وطبًعا مل جيعل املوىل اإلنسان خليفة يف ) ٣٠آية: سورة البقرة (   ]ڀ  پ پ پ پP Q R ٻٱ ["وىف القرآن الكرمي   .اخل.......أي بصري به) الفالينفالن بصري يف املوضع ( مرادفه الباء :الخامس  ).٧٢آية : سورة طه (  ]ھ � � �[ حنو قوله تعاىل :  االستعالء:الرابع  . أي بسببه) ٣٢: آية : سورة يوسف (]� - ڃ + 8[ حنو قوله تعاىل :  التعليل:الثالث  .أي مبصاحبتهما) ٣٨: آية: سورة األعراف (   ]P Q ٻٱ [: حنو قوله تعاىل:  املصاحبة:الثاني  .طواًال  الظرفية زمانًا أو مكانًا حقيقـة أو جمـازًا، حـضرت إىل االجتمـاع يف العاشـرة مـساًء، سـكنت يف البيـت أعواًمـا :األول  :عشرة معان منها ما يلى  
² ± [ "وقوله تعاىل   . األرض أي يف باطنها، بل على سطحها 
 
 
ينبوع املـاء : والعنياليت خيرج منه املاء، : والعني" عني املاء"من معاين العني يف العربية حسبما جاء يف لسان العرب "  : فقال)٢٢٣(أن كلمة العين لها أكثر من معنى في اللغة العربية: ثم بين ثانًيا  .))٢٢٢إخل......أي صوب نواحي السماء" َقْد نـََرى تـََقلَب َوْجِهَك ِفي السَماءِ "وقوله تعاىل   .، وليس املقصود العجل نفسه بل عبادته٩٣(آية :سورة البقرة (]  ر ال مط: والعني... ما أقبل من ناحية القبلة وعن ميينها: وعني صاحبها نائم فجعل السهر مثًال جلريه، والعني من السحاب أراد عــني املــاء الــيت جتــرى وال تنقطــع لــيًال أو ــارًا، )٢٢٤("خيــر المــال عــين ســاهرة لعــين نائمــة"وروي ىف احلــديث   .الذي ينبع من األرض وجيري ، فـضًال عـن أنـه مـن غـري املـستبعد أن يكـون املعـىن يف )حبـرية(أو ) حبر(ولذلك وجدنا من املرتمجني من يرتمجها مبعىن   .وبذلك يتبني أن املسألة أوسع من ذلك بكثري حبيث تصدق كلمة العني على البحر، والسحاب ،واملطر أيًضا  .الناحية: والعني... يقلع دار مكتبة احلياة /١/٢١١/ه، أدب الدنيا والدين ــ املاوردي ١٣٩٧ـ ) ١(مطبعة العاين ـ بغداد ـ ط/٣/٧٥٤/غريب احلديث ـ ابن قتيبة) 224(  .ه ١٤١١األوىل، : الطبعة   بريوت- دار الفكر املعاصر /  ١/٨٠)/ هـ٩٢٦: املتوىف( زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي   يقةاحلدود األنيقة والتعريفات الدق/ ما وضع ملعنيني فأكثر كالقرء للطهر واحليض  /وهذا ما يسمى باملشرتك اللفظي ، وهو) 223(  . بتصرف ٦٩٥، ٦٩٤ص /الرد على ضالالت زكريا بطرس  ) 222(                                                   :المراد بكلمة مغرب: ثم وضح ثالثًا  .)٢٢٥("كور من السحاب أو املطراآلية هو ذلك النوع املذ     .٧٠٧/ الرد على ضالالت زكريا بطرس ــ د إبراهيم عوض ) 225(  .اطلع الباحث على عدد كبري من املراجع ، فيكتب مجيعهم مل أقف على حكمه ، أو مل أجد له حكًما . م١٩٨٦ــ 



: ، غـري مــراد وغـري صــحيح، فيقــول)بــأن كلمــة مغـرب ال تعــين إال مكـان غــروب الــشمس(فأشـار إىل أن قــول القائـل  أي أن اآلية ...   ، بل قد تعىن املصدرية فقط )٢٢٦(اليت جاءت عليها كلمة مغرب قد تعىن املكان أو الزمان" "مفعل"صيغة اجلهل، فأما غروب الشمس ال تعىن هنا إال املكان الذي تغرب منه الشمس فهو كالم اليتفق مع قواعد اللغة العربية، إذ إن  العلـم أو وأما قوهلما إن كلمة مغرب الشمس ال تعين إال مكان غروب الشمس فلننظر إذن يف هذا الكالم لنرى مبلغه من" ســـم يف ، وقـــال أبـــو القا)٢: الطـــالق(چ   ڍ  :  9چ شـــارف عليـــه زمنـــه يف قولـــه تعـــاىل : ، أو بلغـــه) ٧: النحـــل( چ ڀ  پ  پ  پ  پ     Rچ: أي وصــل إليــه وانتهــى ومنــه قولــه تعــاىل: جــاء يف مــادة بلــغ مــن تــاج العــروس بلــغ املكــان بلوًغــا  .نني قد بلغ مكان مغرب الشمس أو أن يكون قد بلغ زمان غرواقد تكون معناها إن ذا القر  فـإذا  " حىت إذا بلغ أشده وبلغ أربعني سـنة"املفردات البلوغ واإلبالغ االنتهاء إىل أقصى املقصد واملنتهى زمانًا كان أو مكانًا  س ال ملـا وقـع فعـًال خـارج ذاتـه، ألن القـرآن يؤكـد وجـود مـسارات مساويـة دائمـة يظنه الرجل يف نفسه خبـصوص غـروب الـشممساويًا دائًما ال خيرجان عنه وهو يعضد ما قلناه من أن األمر يف قصة ذي القرنني إمنا هو استعمال جمازى أو وصفى ملا كان والعجـب أمـا يـوردان بعـد ذلـك عــدًدا مـن النـصوص القرآنيـة ايـدة الـيت تتحــدث عـن لـزوم الـشمس والقمـر مــسارًا  .الشمس، وعليه فيجوز أن يقال إن فالنًا بلغ مغرب ...الشمس قد غربت يف البحر، أو السهل، أو فيما وراء اجلبل أن الكاتبني أنفسهما قد ذكرا ما معناه أنه ال غضاضة يف أن يقـول املـتكلم حـىت يف عـصرنا هـذا إن :والجواب هو  ولكن ماذا لو كان مكان غروب الشمس هو املراد؟ . وجد كذا وكذاأتى عليه وقت املغربأو حىت بلوغ احلدث، أي املصدر حنو املقصود يف اآلية فال مشكلة، إذ سيقال حينئذ إن ذا القرنني حني (كان بلوغ الزمان  وىف الكتـاب املقـدس عنـد : "يؤكد الدكتور إبراهيم عوض ورود مثل ما ينتقده مثري الشبهة يف الكتاب املقدس فيقول  :د على الشبهة من خالل ما ورد في الكتاب المقدسالر ) ب(  .أكثر من معىن، وأن كلمة مغرب تأيت للزمان كما تأيت للمكان يتنب أن حروف اجلر ينـوب بعـضها عـن بعـض، وأن كلمـة العـني تـرد يف اللغـة علـى وبالتأمل فيما سبق من نصوص .)٢٢٧("هلذيـــــــن اجلرمني ـَينِ الـرب "اليهود والنصارى أمثلة كثرية على مـا نقـول منهـا  َفَأَحـب ِإْسـَحاُق ِعيـُسَو َألن "، )٢٢٨("َوأَمـا نُـوٌح فـََوَجـَد نِْعَمـًة ِيف َعيـْ ــِل اِهللا َوقـَبـَلــهُ " ، )٢٢٩("ِيف َفِمــِه َصــْيًدا  ــاُه ِيف َجَب ــُه ِيف "، )٢٣٠("َفــَذَهَب َواْلتَـَق َــا فـََعْلُت ــَك ِمب ــِن ابِْن ــَك َواْب َوِلَكــْي ُختْــِربَ ِيف َمــَساِمِع ابِْن لقرآنية املذكورة ويقرؤها هـؤالء كمـا تفعـل الببغـاوات الغبيـة دون بل وىف الكتاب املقدس عبارات كثرية من نوع اآلية ا  .)٢٣١("ِمْصرَ  نَـْيـَك َوأُْعِطـيِهن ِلَقرِيبِـَك، فـَيَـْضَطجُع َمـَع "  .فهم ومتييز مؤسسة الرسالة للطباعة  /١/١٠٥٥/اديالقاموس احمليط الفريوز آب"  من مغرب الشمس إىل طلوع الفجر الصادق أو الشمس: الليل )226(                                                 هكذا قال الرب هأَنََذا أُِقيُم َعَلْيَك الـشر ِمـْن بـَْيتِـَك، َوآُخـُذ نِـَساَءَك أََمـاَم َعيـْ    .٢فقرة  /١٠حاح إص/سفر اخلروج ) 231(   .٢٧فقرة  /٤إصحاح /سفر اخلروج ) 230(   .٢٨فقرة  /٢٥اإلصحاح / سفر التكوين ) 229(   .٨فقرة /٦إصحاح / سفر التكوين  ) 228(   .٧١٤/ الرد على ضالالت زكريا بطرس) 227(  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، )٨( لبنان ط–والنشر والتوزيع، بريوت 



ُمث َرَجْعُت َوَرأَْيُت ُكل اْلَمظَاملِِ الِيت ُجتَْرى َحتْـَت "، )٢٣٣("َوَخيَْجُل اْلَقَمُر َوُختَْزى الشْمسُ "، )٢٣٢("ِنَساِئَك ِيف َعْنيِ هِذِه الشْمسِ  ن هــذا كلـه علــى خــالف الواقـع، وينبغــي أال يأخــذه القــارئ مأخـًذا حرفيًــا، وإال مل يكــن للكــالم  مــن الواضــح أ:ثانيًـا  . )٢٣٥("العلمية، فالشمس ال تبتعد وال ختتفي، بل األرض هي اليت تتحرك حوهلا فتبدو الشمس كأا هي اليت تغيبوحىت لو قيل إا مل تغرب يف العني، بل وراء العني أو عند العني أو ما إىل ذلك، فإن هذا كله ال يصح من الناحية   ...ا قد غربت يف تلك العنيالقرنني يف ذلك املكان عند العني احلمئة، وإن كان ما شاهده بعينه يوحى أتتحدث عنها على أا جرم موجود يف الفضاء ال يغادره أبًدا، بل يعىن أنه قد تصادف وقوع غروب الشمس حـني كـان ذو يـــة الكرميـــة ال يعـــىن أن الـــشمس داخـــل العـــني احلمئـــة ألن اآليـــات القرآنيـــة الـــيت تـــذكر الـــشمس يف اآل) يف(فـــاحلرف   .هذه طبيعة اللغةاجليولوجيا، بل هو كـالم أديب يقـوم يف جانـب منـه علـى التعبـريات اازيـة التجـسيدية والتشخيـصية، ومـا إىل ذلـك باختـصار وقبل كـل ذلـك فـإن الكـالم هنـا لـيس كالًمـا يف علـم الطبيعـة أو اجلغرافيـا أو : "-حفطه اهللا–احلديث عنها ، وىف هذا يقول   أن مــن طبيعــة اللغــة اســتخدام بعــض التعبــريات اازيــة كمــا ورد يف هــذه النــصوص ويف اآليــة الــيت حنــن بــصدد:أوًال   : بعض األمور اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند قراءة هذه اآلية الكرمية، منهاا فيعـود مـرة أخـرى إىل إثـارة الـشبهة أو الوقـوع يف مـواطن الـشك والريبـة، فنبـه إىل القارئ بعض التساؤالت اليت قد ينشغل ـأن الــدكتور إبــراهيم عــوض بعــد أن رد علــى الــشبهة مبــا ينقــضها، أراد أال يــرتك يف ذهــن وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه   ورودها يف الكتاب املقدس؟ها، ومع ذلك مل يشر إليها مثري الشبهة ومل يعرتض عليها، أم أن التعبريات اازيـة ال حـرج فيهـا عنـد حنن بصدد احلديث عنتلك هي نـصوص الكتـاب املقـدس، ويتبـني بوضـوح اشـتماهلا علـى تعبـريات جمازيـة عديـدة كـاليت وردت يف اآليـة الـيت   .  )٢٣٤("الشْمسِ  إنه وجد )  صادقًا فيما يظن(فيمكن أن يقول الواحد منا " إن الواقع قد خيتلف عما يعتقده الشخص يف نفسه :ثالثًا  .)٢٣٦("األرض نصف دورا السنوية، وهذا ال يصري ، كذلك فليس للشمس عني وال أذن وال أنفوق الشمـسبعد سـتة أشـهر مـن ذلـك حـني تـدور وحنن حتتها، على حني أنه لو كان األمر كذلكلكان ينبغي إذن أن نكـون فـفمثًال ليس هناك للشمس حتت وال فوق وإمنا هو تعبري بشرى فنحن أينما كنا على األرض نتـصور أن الـشمس فوقنـا : معىن   .١/١١٣)/هـ٤٦٨: املتوىف(علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي  أبو احلسن -نيب شرح ديوان املت"/ وشعري بالنقص فيهم ال ّيف ولو صحت حواسهم لعرفوا فضلي والزالل املاء الذي يزل يف احللق لعذوبتههذا مثل ضربه يقول مثلهم معي كمثل املريض مع املاء الزالل جيده مرا ملرارة فمه كذلك هؤالء إمنا يذمونين لنقصام وقلة معرفتهم بفضلي       .م١٩٨٣ – ١٤٠٣ –دار بريوت للطباعة والنشر / ١٤١/ديوان املتنيب ) 237(  . بتصرف  ٧٠١ـ ٦٩٩/الرد على ضالالت زكريا بطرس) 236(   .٧٠١، ٧٠٠/املرجع السابق ) 235(    .١فقرة /٤إصحاح /سفر اجلامعة ) 234(   .٢٣فقرة /٢٤إصحاح /سفر إشعياء ) 233(   .١١فقرة /١٢إصحاح /سفر صموئيل الثاين) 232(                                                   )٢٣٧(ومن يك ذا فم مر مريض        يجد مًرا به الماء الزالال  :أما املتنيب يف قوله  . احلقيقة أنه كان يداعبه أو كان يضرب ابن اجلريانفالنًا يضرب ابنه عند البيت، بينما



وليس هناك يف أي مكان يف الدنيا جدار عنده إرادة ال " ا يريد أن ينقض فأقامهفوجدا فيها جدارً : "وىف القرآن مثًال   .فقد كفانا مؤنة التوضيح بأن وجداننا الشي على وضع ال يعىن بالضرورة أنه على هذا الوضع يف احلقيقة ومل يقـل كانـت "ولعله بلغ ساحل احمليط فرآها كذلك، إذ مل يكن يلمح بصره غري املاء ولـذلك قـال وجـدها تغـرب "  :عبارته وهـــــــــذه )٢٣٩(العني فمعنــــاه أن ذلك هو إدراكه لألمر ال حقيقتـه اخلارجيـة ومـن هـؤالء البيـضاوييف " وجدها تغرب"القرنني وجدُــــــــــم يقولون إنه لو كانت اآلية قالت إن الشمس كانت تغرب يف العني فعًال لكــان َمث سبيل النتقادها، أما قوله إن ذا والطريف أن بعض املفسرين الذين رجعت إليهم بعد ذلك قد : "-حفظه اهللا-املقدس أكد على ذلك بأقوال املفسرين فقال بعد أن استدل الدكتور إبراهيم على قبول اللغة ألن يكون املعىن وراءها أو عندها، وبني ورود مثل ذلك يف الكتاب  :الرد على الشبهة من خالل عرض أقوال بعض المفسرين) ج (  .)٢٣٨("لالنقضاض وال للبقاء قــــام تكــــون هــــذه العــــني مــــن البحــــر، وجيــــوز أن تكــــون الــــشمس تغيــــب وراءهــــا أو معهــــا أو عنــــدها، فقيــــام حــــرف الــــصفة مالعــني تغــرب يف عــني محئــة، كمــا أننــا نــشاهدها يف األرض امللــساء كأــا تــدخل يف األرض، ومــن العلمــاء مــن قــال جبــواز أن  آخر العمارة من جهـة املغـرب ومـن جهـة املـشرق فوجـدها يف رأى أكرب من األرض أضعافًا مضاعفة، بل املراد أنه انتهى إىلتدور مع السماء حول األرض من غـري أن تلتـصق بـاألرض، وهـي أعظـم مـن أن تـدخل يف عـني مـن عيـون األرض، بـل هـي ليس املراد أنه انتهى على الشمس مغربًا ومشرقًا ووصل إىل جرمها ومسها ألا : قال بعض العلماء: " وعند القرطيب . )٢٤٠(وهذا الذى قاله أولئك املفســــرون هو الصواب" تغرب ففيــه چ     (  )  ٹ  &چ : العظــيم قــد أشــبع القــول يف هــذا املوضــوع مبــا يكفــي لقطــع لــسان كــل زنــديق كــذاب أمــا قولــهأمــا الــرازي فــإين أود أن أقـف معــه قلــيًال، إذ أن مفــسرنا : "ووقـف فــضيلته مــع قــول اإلمـام الــرازي يف هــذه اآليــة فقـال  .)٢٤١("صاحبه واعلم أنه ال تنايف بني احلمئة واحلامية فجائز ...  وهى قراءة ابن عامر"حمئة"قراءة ابن مسعود وطلحة وابن عامر، والباقون الكــسائي وأبــو بكــر عــن عاصــم يف عــني حاميــة بــاأللف مــن غــري مهــزة أي حــارة، وهــى  قــرأ ابــن عــامر ومحــزة و :األول :مباحث عبد اهللا بن عمر بن حممد بن علي الشريازي، أبو سعيد، أو أبو اخلري، ناصر )  م١٢٨٦ -  ٠٠٠=  ه ٦٨٥ - ٠٠٠(البيضاوي ) 239(   .٧٠١/ الرد على ضالالت زكريا بطرس )238(                                                 ـ أن ذا القرنني ملا بلغ موضعها يف املغرب ومل يبق بعده شيء من العمارات وجـد الـشمس كأـا تغـرب يف عـني ١ :همن وجو " تغرب يف عني محئة"تأويل قوله : يعقل دخوهلا يف عني من عيون األرض؟ إذا ثبت هذا فنقولعنــدها قوًمــا، ومعلــوم أن جلــوس قــوم يف قــرب الــشمس غــري موجــود، وأيــًضا الــشمس أكــرب مــن األرض مبــرات كثــرية، فكيــف رة وأن السماء حميطة ـا، وال شـك أن الـشمس يف الفلـك، وأيـضا قـال ووجـد  أنه ثبت بالدليل أن األرض ك:الثاني  .أن تكون العني جامعة للوصفني مجيًعا وويل قضاء شرياز مدة وصرف عن القضاء، فرحل ) بفارس قرب شرياز(،ولد يف املدينة البيضاء . قاض، مفسر، عالمة: ضاويالدين البي منهاج " يف التوحيد، و " طوالع االنوار " يعرف بتفسري البيضاوي، و " أنوار التنزيل وأسرار التأويل  " إىل تربيز فتويف فيها، من تصانيفه    .، بتصرف٤٠٨٩، ٤٠٨٨ /٦/تفسري القرطيب ) 241(   .٢٩١ /٣/تفسري البيضاوي) 240(  .١١٠ /٤/الزركلي ـ / األعالم " /نظام التواريخ " و" لب اللباب يف علم االعراب " و" صول الوصول إىل علم اال



ـــ أن للجانــب الغــريب٢  .وهي يف احلقيقة تغيب وراء البحروهى مظلمة، وإن مل تكن كذلك يف احلقيقة، كما أن راكب البحر يرى الـشمس كأـا تغيـب يف البحـر إذا مل يـر الـشط  لبحــر وهـو موضــع شــديد الــسخونة تغــرب يف عــني محئــة إشـارة إىل أن اجلانــب الغــريب مــن األرض قـد أحــاط بــه ا: "فنقـولالبحار، وال شك أن البحار الغربية قوية السخونة فهي حامية، وهى أيضا محئة لكثرة مـا فيهـا مـن احلمـأة الـسوداء واملـاء  مــن األرض مــساكن حمــيط ــا البحــر فالنــاظر إىل الــشمس يتخيــل كأــا تغيــب يف تلــك ـ مس إن الـش: تبدو له كذلك، على الرغم من قوهلما إننا ال نزال حىت اآلن، ورغم كل التقدم العلمي الفلكي واجلغرايف نقـولومل يقــل أــا كانــت " وجــدها"أمــا قوهلمــا بأنــه قــال : "مث بــني الــدكتور إبــراهيم خمالفــة مــا يقولــه املعرتضــان للواقــع فقــال  .)٢٤٢("اخل... : مث رد علـى اجلــزء الثــاين مــن االعــرتاض وهـو القائــل بــأن كلمــة مغــرب ال تعـين إال غــروب الــشمس وبــني خطــأه فقــال .)٢٤٣("تشرق وتغرب، ومل يقوال إن على الواحد منا أن يوضح أن األمر إمنا يبدو فقط كذلك، فلماذا الكيل مبكيالني هنا؟ لــيس هــو " عــني احلمئــة"يقــول بــه ويــرفض كــل مــا ســواه، وهــو أن الــذي كــان يف " الفــصل يف امللــل والنحــل"كتابــه العظــيم  آخـر يف تفـسري اآليـة الكرميـة جينبهـا كـل هـذا اللغـط، رأيـت ابـن حـزم يف  وىف النهاية أحـب أن أقـول للقـارئ إن هنـاك وجًهـا" ولـيس بـاملفعول، أي أنـه يـصور حـال " وجـدها"وشبه مجلة يف عني محئـة يف هـذه احلالـة سـيكون ظرفًـا متعلًقـا بفاعـل   .بشيء غري قليل من الوجاهة، وإن مل يكن هو املعىن الذى يتبادر للذهن للوهلة األوىل وهو يف العني احلمئة وتركيب اجلملة يسمح ذا "أو أدرك هو املغرب" واملعىن حينئذ هو أن الرجل قد أدركه املغرب  .الشمس، بل ذو القرنني نفسه ال يتوقــف معناهــا علــى مكــان غــروب الــشمس فقــط، بــل قــد تــدل علــى الزمــان " مغــرب" أن كلمــة ثــم أوضــح ثالثًــا  .واللغة والشعر والعادة وتفسري اإلمام البيضاويمعان عديدة منهـا البحـر، والـسحاب، واملطـر، والناحيـة، ودلـل علـى كالمـه بـالقرآن خيتلف عما يف احلسبان، للعني يف اللغة احلمئة لكن قوله وجدها تغرب يف عني يدل علـى أـا كانـت تغـرب يف العـني فعـًال، ورد علـى هـذا االعـرتاض بـأن الواقـع رمبـا  أن االعرتاض القائل بأن هذا التفسري يكون حمتمًال لو قال بأنه رأي أو شاهد الشمس تغرب يف العني ثم أورد ثانًيا  .الذي يؤمن به مثري الشبهةاملعىن هنا ميكن أن يكون عند الشمس أو وراءها وأكد على كالمـه بـضرب األمثلـة علـى ذلـك مـن القـرآن والكتـاب املقـدس بــني جــواز اســتعمال حــروف اجلــر بعــضها مكــان بعــض، وأن هــذا مــن بــاب اــاز وهــو معــروف يف اللغــة وأن :  أوًال   : قد رد على الشبهة مبا يلى-هللاحفظه ا-وعند التأمل يف رد الدكتور إبراهيم يتبني للباحث أنه  :الخالصة . )٢٤٤("يكون املعىن هذا أن سعيًدا ضرب رشاًدا، ورشاد واقفجلـاز أن يكـون املعـىن هـذا أن سـعيًدا ضـرب رشـاًدا، وسـعيد واقـف، أو أن " ضرب سعيد رشـاًدا واقفـا"فمثًال لو قلنا   .هلذا الرتكيب مثًال أبسط املعىنوسأضرب ... ذي القرنني ال الشمس ل علــى الزمــان واملكــان واملــصدرية، وأن اللغــة تقبــل املعــاين الثالثــة، ومــن مث تــد" مفعــل"أيــًضا،ألن املعــاين الــيت حتتملهــا صــيغة    ٧١٧ ص/املرجع السابق ) 244(  .٧١٧ص /الرد على ضالالت زكريا بطرس ) 243(  .، بتصرف١٦٨، ١٦٧ص/٢١ج/١١م/مفاتيح الغيب) 242(                                                   .ميكن توجيه اآلية على أي منها



  .ـــ أن ذلك الخيالف حبال من األحوال علم الفلك، وبذلك تسقط الشبهة ويتبني أا ال تقوم على دليل صحيح  .أمثلة من اللغة العربيةيف العني احلمئة وليست الشمس ودلل على كالمه بمث أورد يف النهاية تفسريًا لإلمام ابن حزم حتتمله اآلية جينبها كل هذه االعرتاضات، وهو أن ذا القرنني هو الذي كان 



�  H چ شبهة عدم إعجاز القرآن الكريم في قوله تعالى  املطلب الثالث  �لبشرية يف كل األزمان، ومل يفقد حجيتـه، ومل يـزل رأي العيان، بل كانت أمرًا معنويًا تتأمله العقول واألفهام، وتتعرفه املدارك امل تكـن مـادة تقـرع، وال أمـرًا حـسًيا تـرى العيـون إعجـازه  " 
مبثلها اإلنس واجلن ولو جمتمعني، والقرآن الكرمي معجـزة نبينـا  خارقـة للعـادة يعجـز عـن اإلتيــان -حـسية أو معنويـة– ورســالته، واملعجـزات لكـل نـيب مـن األنبيـاء معجـزة تؤيـد بعثتـه  والرد عليها چ ٿ  "  !     ٺ   �  Hچ ـ ١  :مواضع منه عن حاجز يفصل بني حبرين عذب وملح يلتقيان دون أن ميتزج أحدمها باآلخر، وهذه هي النصوص املذكورةيتحــدث القــرآن يف ثــالث : " املاحلــة مــصدقًا هلــذا الكــالم يــصاب بــاجلنون فيقــولللــشرب، ويقــول بــأن مــن يــشرب مــن امليــاهيفـــصل بـــني ميـــاه األـــار والبحـــار عنـــد التقائهمـــا، مث يـــدعي أن هنـــاك فريًقـــا مـــن املـــسلمني يقـــول بوجـــود حبـــار عذبـــة صـــاحلة أن القــرآن الكــرمي مل يــأت جبديــد يف اآليــات الــيت تتحــدث عــن وجــود بــرزخ " yohanfrais"يــدعي مثــري الــشبهة   :عرض الشبهة: أوًال    . الساطعات، فيدعي أن اللفط القرآىن غري معجز، أو أن اآليات الكونية مل تأت جبديد، ومن هذا القبيل ترد الشبهة التاليةأشــــار إليــــه تــــصرًحيا أو تلميًحــــا، لكــــن األعمــــى واألصــــم يــــأىب أن يــــرى أو يــــسمع مــــن تلــــك الــــدالئل الواضــــحات والرباهــــني ملنصفون من أهل العلـم أن القـرآن الكـرمي قـد العلمي يف النفس واآلفاق، إذ إن كثريًا مما يثبته العلم احلديث من حقائق جيد احتــدى اهللا تعــاىل بــه البلغــاء والفــصحاء فعجــزوا عــن اإلتيــان مبثلــه، وتعــدى إعجــازه حــد اللفــط واملعــىن إىل اإلعجــاز   .)٢٤٥("إعجازه كر الغداة ومر العشى  �فاصًال، :"نا تعيناملرتمجة ه" برزخ"وجدير بالذكر أن كلمة ) ١٩،٢٠: الرمحن( چٿ  "  !     ٺ   �H  ڀ  پ  پ  پ  پ   P  Q  R  ٻٱ  چ ـــــــــــــ  ٣  ). ٥٣: الفرقان(چ   
  ²     ±  ې  ې  L  ې  Z  ۉ  X  ۅ   V      ۋ  ٷ   Sچ ـ ٢ .حاجزًا، خندقًا، مانًعا، عائًقا  �ية يعرفها كل أحـد أال وهـي ومن املمكن أن يكون هذا صحيًحا، لكن ألسنا هنا بإزاء مالحظة بسيطة لظاهرة طبيع .مصاا مبياه البحار، ألن هذا االختالط ال يتم إال يف حاالت معينة يف ُعرض البحر بعيًدا عن الشاطئ يقـــول بعـــض املفـــسرين فـــإن هـــذه اآليـــات تكـــشف عــن وجـــود مـــانع حيـــول دون اخـــتالط ميـــاه األـــار عنـــد وحــسبما  )١٢: فاطر(چ   ڦڤ  ڤ   ڤ      ڤ        �  (  )  ٹ  &%  $   ٿ  "  !            ٺ   واآلن علينا أن ننظر فيما تقوله احلكاية األسطورية البابلية التالية الـيت يرجـع تارخيهـا ملـا قبـل القـرآن بثالثـة آالف مـن   .امتزاج ماء عذب ضاربًا إىل محرة دون أن يكون بينهما أدىن املد العايل نشاهد طبقة مائية ماحلة ذات لون أخضر تالمس طبقة منومن املمكن أن نالحظ عند مدينة البصرة بالعراق كيف أن مياه دجلة العذبة تـصب يف احملـيط اهلـادي ويف حـاالت   عدم اختالط مياه دجلة والفرات مبياه البحر عند مصبها يف اخلليج الفارسي؟ " نـامو"يط الكـوين وقـد أجنبـت احملـ: اليت كانت تأخذ صورة البحر األصلي، أو فلنقـل" نامو"يف البدء مل يكن إال : " األعوام اإللـــه اخلـــاص باملـــاء العـــذب الـــذي كـــان ينـــاوئ املـــاء امللـــح يف " أونكـــي"وأخـــريًا ).... األرض" (كـــي"،)الـــسماء" (أنْ "هـــذه    .م١٩٦١ - هـ ١٣٨١ القاهرة، –دار العروبة . ط/٧صـ / شريعة القرآن من دالئل إعجازه، اإلمام حممد أبو زهرة) 245(                                                 وإذا كـان بعـض املــسلمني يزعمـون أن هـذه اآليــات القرآنيـة تكـشف عــن إحـدى احلقـائق العلميــة، فينبغـي حينئــذ أن   !لواقعومن هذه احلكاية يتبني أن القرآن مل يكشف لنا شيًئا يف ا  .، فكان ال بد أن يُنقل إىل السماء على هيئة مطر)البحر األصلي"(نامو"



اء باملـ) العـذب الفـرات الـسائغ شـرابه(إنـه يتحـدث هنـا عـن عـدم اخـتالط املـاء احللـو : واآلن لنفحص ما قاله القرآن  .األكسجني فيهاعـن وجــود طبقــات مائيــة خيتلــف بعــضها عــن بعـض يف درجــة حرارــا، ويف ملوحتهــا، ويف الكائنــات احليــة، ويف مــدى ذوبــان  مـن هـذا، وادعـوا أن القـرآن يكـشف لنـا هنـا كذلك ال بد من التنبيه علـى أن هنـاك مفـسرين آخـرين قـد ذهبـوا أبعـد  .حلضارات سابقة على حممد بآالف السننيالقــول بــأن هــذه اآليــات مل تنبــع إال مــن مالحظــة بــسيطة لظــاهرة مــن الظــواهر الطبيعيــة حتــدث عنهــا نــاس آخــرون ينتمــون ذا املـدى، بـل كـل مـا علينـا هـو أن نكـون شـرفاء وأن نُـِصر علـى  إنين ال أتصور أنه ينبغي الوصول يف تفكرينـا إىل هـ  .نتخذ نفس املوقف إزاء األساطري البابلية، وأن نستخلص أن مثة وحًيا كان ينزل على البابليني الوثنيني أيًضا شـياء، فـشرب املـاء املـاحل يف الواقـع مـن شـأنه أن ذلك أنه من اخلطورة مبكان على البشر أن يعتقدوا يف مثـل هـذه األ  !إن القرآن إمنا يتحدث عن ماء عذب سائغ شرابه، لكن هذا القول شئ، والقول بوجود حبار عذبة شئ آخر  .، بيد أنه ال يقول شيًئا عن اختالف درجات احلرارة أو الكائنات احلية أو ذوبان األكسجني)األجاج(امللح  وأول شـــيء نفعلـــه بعـــد أن ترجمنـــا مـــا قالـــه الكاتـــب، هـــو أن نبـــين األخطـــاء : "يقـــول الـــدكتور إبـــراهيم عـــوض  .ى أن فهمه لآليات خاطئمقارنة، وأكد علبآيــة ال تــصلح لالســتدالل، وأنــه عقــد مقارنــة بــني قــصة خرافيــة ال يــصدقها صــيب مميــز وبــني نــص القــرآن، ولــيس هنــاك وجــه ــ بدأ رد الدكتور إبراهيم عوض ـ حفظه اهللا ــ  ببيـان األخطـاء املنهجيـة الـيت وقـع فيهـا مثـري الـشبهة، فبـني أنـه اسـتدل   :لتي وقع فيها قائل الشبهةالرد على الشبهة من خالل بيان األخطاء المنهجية ا) أ(  :وفيما يلي بيان ذلك  .الرد على الشبهة من خالل ما ورد في كتب اإلعجاز العلمي فى القرآن الكريم) د(  . الرد على الشبهة من خالل عرض أقوال المفسرين) ج(  .الرد على الشبهة من خالل قواعد اللغة العربية) ب(  .ائل الشبهةالرد على الشبهة من خالل بيان األخطاء المنهجية التي وقع فيها ق) أ( :الرد على الشبهة ويتلخص في النقاط التالية: ثانًيا  . )٢٤٦("وختليط من شأنه ،إذا نظرنا إليه على أنه معجزة علمية، اإلضرار حىت حبياة اإلنسانض املفــسرين املـسلمني فـإن قـراءة تلــك اآليـات يرتتـب عليهـا جهــل ويف اخلتـام حنـب أن نؤكـد أنـه خالفًــا ملـا يؤكـده بعـ  .شيًئا آخر غري املالحظة البسيطة إلحدى الظواهر الطبيعيةوهكذا جند أنفسنا قد وصلنا إىل نفس النتيجة، أال وهي أن اآليات القرآنية ال تقدم لنا .... جيعل الشخص عرضة للجنون  قوله إن يف كتاب اهللا ثالثة مواضع تتحدث عن حاجز يفصل بني حبرين عذب وملح يلتقيان دون أن يقع :  األول  : المعرفية والمنهجية التي وقع فيها � H ڀ پ پ پ پ P Q R ٻٱ [ )٥٣:الفرقان ("    ]
 ² ± ې ې L ې Z ۉ X ۅ V ۋ ٷ S[    .٢١ــ ١٩/،والرمحن١٢/، وفاطر٥٣/سورة الفرقان:  متازج، وهيبينهما أي �  )١٢:فاطر(   ]3 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ � ( ) ٹ & % $ ٿ " !   ٺ 
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mouvements philosophiques associes”.  



]H � �املرتمجــــــــة هنــــــــا " بــــــــرزخ"وجــــــــدير بالــــــــذكر أن كلمــــــــة )  ٢٠، ١٩: الــــــــرمحن ] (   $ ٿ " !     ٺ  مقارنــة الكاتــب بــني مــا جــاء يف األســطورة البابليــة ومــا ذكرتــه النــصوص القرآنيــة، والواقــع أنــه ال وجــه : الثــانى الخطــأ    )  ٦١: النمل( چ ھ   	  ھ  �  �   �  ہ  �  ۀ  �  (  J  ڻ  ] چ "يـشري إىل وجــود مثــل هـذا احلــاجز مل يــذكره الكاتـب أال وهــو قولــه تعــاىل  يف القرآن الكرمي الكالم فيها مقصور على االختالف املالحظ بني ماء البحر وماء النهر، ومع ذلك فهناك فعًال نص ثالثأية إشارة إىل احلاجز املذكور، إذ " فاطر"ونظرة سريعة إىل اآليات اليت استشهد ا تدلنا على أنه ال توجد يف سورة   "فاصًال،حاجزًا،خندقًا،مانًعا،عائًقا:"تعين ) أي البحــر والنهــر(بينهمــا امتــزاج، وهــذا الــزعم أيــًضا ال وجــود لــه يف القــرآن، فــالقرآن يقــول إنــه قــد جعــل بــني البحــرين لقرآنية تتحدث عن التقاء بني النهر والبحر دون أن يتم وهو ما فهمه الكاتب من أن اآليات ا: الثالث الخطأ  اجلو العليا؟ فماذا نقول يف األار واجلداول واآلبار والعيون إذن؟وهذا شيء مغاير متاًما ملا جاء يف اخلرافة البابلية، وهو من الوضوح مبكان، مث هل املاء العذب مقصور على طبقات   .ا، ولكن دون أن يطغى أحدمها على اآلخرالتقائهمفأين يف القرآن ما ميكن أن نقارن به هـذا الكـالم؟ إن القـرآن يتحـدث عـن إجرائـه تعـاىل البحـر والنهـر مبـا يـؤدي إىل   .اجلو العليا وحتويله إىل أمطارارنة بني النصني، فاحلكاية اخلرافية تتحدث عن خالف بني املاء املاحل واملاء العذب استتبع رفع املاء العذب إىل طبقات للمق وهـو حماسـبة الـنص القـرآين علـى أسـاس مـن فهـم بعـض املفـسرين املـسلمني كمـا قـال ولعلـه يقـصد : الرابع    الخطأ  .اللقاءحاجزًا أو برزًخا مينعهما من طغيان أي منهما على اآلخر، لكنه مل يقل إنه ال حيدث بينهما امتزاج عند  واحلقيقة أن هذا املالحظة مل ينتبه هلا إال العلماء يف : "اخل، ويبني الدكتور إبراهيم بشاعة هذا اخلطأ بقوله...العادي بسهولة  إن اختالف طبقات املاء أمر يالحظه الرجل :ومن األخطاء المنهجية والمعرفية التي وقع فيها مثير الشبهة قوله  .)٢٤٧(..."ره كل إنسانوهو ما ال أظنه أبًدا صحيًحا، وإال لذكخضراء اللون تالمس طبقة عذبة مائلة للحمرة دون أن متتزج ا بوصفها أمـرًا يـستطيع الرجـل العـادي أن يالحظهـا بـسهولة وهو أن كاتبه يشري اىل مسألة وجود طبقتني مـن املـاء يف حـاالت املـد العـايل إحـدامها طبقـة ماحلـة : الخطأ الخامس  .حظهالظاهرة طبيعية ميكن كل من يقف عند مصب هذين النهرين أن ياليف الــتهكم الــذي وجهــه للقــرآن حــني أكــد أن مــا يقولــه الكتــاب الكــرمي يف هــذا الــشأن ال يزيــد عــن مالحظــة بــسيطة جــًدا يف النصوص القرآنية ما يفهم منه أن ذلك هو معين البحرين الـواردين فيهـا، ومـن َمث فلـيس للكاتـب أي عـذر وليس   ...من جهة، واخلليج العريب من جهة آخريموريس بوكاي الطبيب الفرنسي املـسلم الـذي فـسر اآليـات املـذكورة علـى أسـاس أن املقـصود بـالبحرين مهـا دجلـة والفـرات /د بعد رحالت وأحباث ودراسات مضنية استعانوا فيها بآالت التصوير احلراري اليت مل يكـن هلـا أي وجـود قبـل العصر احلديث    .٦٦٤ ـ ٦٦٢/ الرد على ضالالت زكريا بطرس )247(                                                   اللونني املختلفني ميثالن طبقتني من املاء إحدامها حلوة واألخرى ماحلة؟ د منا وقلنا إا قد لفتت منهم األنظار، فكيف يا ترى كان هلم أن يعرفـوا أن أن يوهم قراءه، وحىت لو غلطنا أنفسنا كما يريأما بالنسبة للقدماء فلم تكن لتلفت أنظارهم، ألا ليست مما يـدرك بـالعني اـردة علـى خـالف مـا حيـاول الكاتـب   .القرن العشرين



، حيث كان من املمكن أن يشاهد هذه الظاهرة لو  )البصرة( من سكان مدينة �وعلى أية حال فلم يكن الرسول  وأضــاف الــدكتور إبــراهيم أنــه حبــث يف كتــب التــاريخ والبلــدان الــيت مل تــرتك حــىت األمــور الــصغرية، ليجــد ذكــرًا لتلــك   .)٢٤٨(!"قد تكلم عن مالحظة بسيطة لظاهرة طبيعية يعرفها كل أحدة بالنسبة للرجل العادي كما يزعم الكاتب، ومن مث فال ميكن أن يقال إنـه يف هـذه النـصوص القرآنيـة كانت مشاهدا ممكن والواقع أنين مل أكتف ذا، بل ذهبت فقلبت كل ما أتـيح يل مـن معـاجم البلـدان وقـرأت مـا  : "هرة، فلم جيد شيًئا فقالالظا وماء دجلـة والفـرات إذا انتهـى إىل البـصرة خالطـه مـاء البحـر : ، بل لقد حتدث القزويين عن ملوحة ماء البصرة قائال...باملرة يف جـرأة عجيبـة علـى أـا ممـا تـراه العـني العاديـة للرجـل العـادي، فلـم أجـد شـيًئا قد الحظوا هـذه الظـاهرة الـيت يـصر الكاتـبوريها لعلي أعثر على ما ميكن أن يفهم منه، ولو على سبيل التأويل والتمحل البعيد، أن أجدادنا ) البصرة(كتب فيها عن  الرغم من اهتمام العلماء بتسجيل كل شاردة وواردة فيها ،  فعدم ذكر تلك الظاهرة يف كتب التاريخ والبلدان، على   .)٢٤٩("فيصبح ملحا ة هــذا  إذ ال يعقــل أن يكــون بــني املفــسرين املــسلمني يف العــصر احلــديث وال يف أي عــصر آخــر مــن يـُْقــِدم علــى كتابــ  .لقد كان ينبغي أن يذكر لنا أمساء َمن قالوا بذلك وحيدد السياق الذي ورد كالمهم فيه، وعلى أي أساس قالوه؟   !تى الكاتب ذا الكالم الذي ينسبه لبعض املفسرين املسلمني؟ولست أدري من أين أ  .للشرب، قائًال إن االعتقاد ذا والشرب بناًء عليه من ماء البحر املاحل يؤدي إىل اجلنونمث يــضيف الكاتــب أن مــن املــسلمني مــن يقــول بوجــود حبــار ذات مــاء عــذب صــاحل : "يقــول الــدكتور إبــراهيم عــوض  .عذب صاحل للشرب، وأن شرب املاء املاحل يؤدي للجنون ذات ماء لقد أكد الدكتور إبراهيم عوض على عدم وجود أي دليل يدل على أن من املسلمني َمن قال بوجود حبار  :الرد على الشبهة من خالل قواعد اللغة العربية) ب (  . على اخلرافات واألساطري، ومل يستند إىل دليل من عقل أو نقلعلـى معلومـات صـحيحة دقيقـة تؤيـد قولـه أو تثبـت حجتـه، بـل اعتمـد الصواب والـصحيح، واحلـق أن مثـري الـشبهة مل يقـف  أن الـــدكتور إبـــراهيم عـــوض مل يـــرتك ملثـــري الـــشبهة قـــوًال إال وبـــني وجـــه اخلطـــأ فيـــه، مث أرشـــده إىل وممـــا ســـبق يتـــضح  .إمنا يؤكد عدم مالحظة أحد لتلك الظاهرة ىف العصور القدمية قــد ُتْطَلــق يف لــسان " البحــر" بــل الــذي قــالوه، وهــو صــحيح مائــة يف املائــة علــى مــا سنوضــح الحًقــا، وهــو أن كلمــة   .الكالم املضحك مهما تبلغ قلة بضاعته من املعرفة ، أو هو املِلُح فقط، وقـد غلـب عليـه حـيت قَـل يف العـذب حـسبما نقـرأ يف يف اللغـة العربيـة هـو " البحـر"، إذ "نهـر والبحـرال"للداللة على ما نعرفـه اآلن بـــ " البحرين"وقد استخدم القرآن كلمة   .)٢٥٠("النهر: "العرب على ما نسميه عادة ى) طنطا(، كما يوجد يف "البحر األعظم"شارع امسه ) القاهرة( ويوجد يف   .وغريمها من املعاجم" تاج العروس"و " لسان العرب"املاء الكثري، ِملًحا كان أو َعذبًا، وهو خالُف البَـرإشارة إىل مـا  " شارع البحر: "شارع يسم   . كان يوجد يف كل من املكانني من جمًرى للنيل
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خيـتلط املـاءان اختالطًـا فاألار تصب يف البحار واحمليطات، وكان املفروض، لو أن األمـر انتهـى عنـد هـذا احلـد، أن  .عليها، كما هو ال يتغريكل من املاء العذب واملاء امللح كل هذه الدهور املتطاولة اليت ال يعلم مداها إال اهللا، وسيبقى إىل أن يـرث اهللا األرض ومـن القـوانني الـيت مبقتـضاها بَِقـَى يبدو يل واهللا أعلم، أن الربزخ املـذكور يف اآليـة الكرميـة هـو : "يبقي نسبة العذب كما هي فيقولالدهور ال تتغري نسبته على األرض، وذلك عن طريق عمليـة البخـر للمـاء املـاحل ونزولـه عـذبًا علـى هيئـة أمطـار بالقـدر الـذي زخ القوانني اليت بقي بسببها املاء املاحل والعذب كل هذه ، فيبني أن املراد بالرب ثم يذكر رأيه في توجيه اآلية الكريمة  .)٢٥١()"٩٦: املائدة( چ   پ  پ  پP  Q     R  ٻٱ  چ :  ومن الشواهد اليت جترى هذا ارى قوله تعاىل وهكـذا أيـًضا يبقـي املـاء العـذب واملـاء امللـح كمـا مهـا، ويتعـايش . وهكذا دواليـك.... انوينحدر إىل األار ماًء عذبًا كما كبـَْيـــَد أن التقـــدير اإلهلـــي قـــد شـــاء أن يقـــوم الَبْخـــر حبمـــل مـــاء البحـــار واحمليطـــات فتـــسوقه الريـــاح ليـــسقط علـــى اجلبـــال   . دائًما فال ينفصالن بعد ذلك أبًدا، ويصبح كل املاء املوجود على سطح األرض من َمث ماًء ملًحا الطبعــة " Encyclopaedia Britannica "احللــي النهــري العقيــق وبــرادة الــذهب وغريمهــا، مث رجعــت بعــد ذلــك إىلإىل ترمجة عبد اهللا يوسف علي للقرآن إىل اإلجنليزية ، فألفيته يف تعليقـه علـى هـذه اآليـة الكرميـة يف اهلـامش، يـذكر مـن أنـواع وقد رجعت : " على النهر بأن احللي يستخرج من البحر والنهر فيقول" البحر"طالق كلمة  على إ-فضيلته–ــ ويدلل   .)٢٥٢("فهذا هو الربزخ، وهذا هو اِحلجر احملجور فيما أفهم، واهللا أعلم، وهو، كما نرى، برزُخ وِحْجُر غري مادي  .البحران دون أن يبغي أحدمها على اآلخر ويقضي عليه ، الـذي أصـدره الـس األعلـى للـشئون اإلسـالمية مبـصر، "املنتَخب يف تفسري القرآن الكـرمي"وبعد هذا وقع يف يدي   . أن اللؤلؤ يوجد أيًضا يف املياه العذبة Pearls" درر" الرابعة عشر فقرأت يف مادة  : " الصفحة على اآلية املـذكورة الكـالم التـايل الـذي يبـدو وكأنـه ُكتِـب خصيـًصا يلفقرأت يف التعليق العلمي املوجود بأسفل  ويـرى القـارئ : .... )٢٥٣(قد يستبعد بعض الناس أن تكون املياه العذبة مصدرًا للحلّى، ولكن العلم والواقـع أثبتـا غـري ذلـك ــغ فيــه التقــدم العلمــي والتقــين آمــاًدا مذهلــة، فكيــف عرفهــا الرســول الكــرمي إذن وأّداهــا ــذه البــساطة لــو كــان هــو مؤلــف  يستبعدها ناس يعيـشون يف هـذا العـصر الـذي من هذه اآلية كيف أن القرآن قبل أربعة عشر قرنًا قد أشار إىل حقيقة علمية بـالد سـحيقة القرآن، وخباصة أن األار اليت ذُكر أن اللؤلؤ وغريه من األحجار الكرميـة وشـبه الكرميـة تُـْسَتْخرَج منهـا تقـع يف بل خلـى ) مـرج(عـاد الكـالم إىل ذكـر الـنعم و چ  V      ۋ  ٷ   Sچ : قولـه تعـاىل : "يقول اإلمام القرطيب يف تفـسريه  .منهم بأن هناك حاجزًا بني البحرين من قدرة اهللا، ومنهم من قال حبر يف السماء وحبر يف األرض وبعد أن عرض الدكتور إبراهيم رده على تلك الشبهة، أيد ما ذهب إليه بأقوال بعض املفسرين، حيث ذكـر العديـدُ   :الرد على الشبهة من خالل عرض أقوال بعض المفسرين) ج(  .)٢٥٤("بالنسبة للجزيرة العربية، بل إن بعضها كالربازيل مثًال مل ُيْكَتَشف إال يف العصور احلديثة؟ چ  چ :  واألمر اختلط واضطرب ومنه قولـه تعـاىلأرسلهما وأفاض أحدها يف اآلخر، ومرج الدين: وخلط وأرسل، قال جماهد ـــْت [:  لعبـــد اهللا بـــن عمـــرو بـــن العـــاص�، ومنـــه قولـــه )٥: ق(چ    ڇچ  چ    ـــاَس َمَرَجـــْت ُعُهـــوُدُهْم َوَخفِإَذا رَأَيْـــت الن دار الثقافة ) / ٢( ــ هامش٦٤٥/ املنتخب يف تفسري القرآن الكرمي ــ جلنة القرآن والسنة يف الس األعلى للشئون اإلسالمية يف القاهرة ) 253(   .٦٧٤املرجع السابق ص ) 252(  . بتصرف ٦٧٠ ــ ٦٦٨/ الرد على ضالالت زكريا بطرس ) 251(                                                    .، بتصرف٦٨٤ ، ٦٨٢/   دإبراهيم عوض–الرد على ضالالت زكريا بطرس )254(  .، بتصرف٦٨٤ ، ٦٨٢املرجع السابق ص . ــ دون 



الْـَزْم بـَْيتَـَك، َوَأْمـِسْك َعَلْيـك لِـَساَنك، َوُخـْذ ِبَمـا تـَْعـِرُف، َوَذْر َمـا تـُْنِكـُر، َوَعَلْيـك ِبَخاصـِة نـَْفـِسَك، َوَذْر : فـََقاَل ِلي: قَالَ  َكْيـَف َأفْـَعــُل ِعْنـَد َذلِـَك َجَعَلنِــي اللـُه ِفــَداَءك، :فـَُقْمـت إلَْيــِه، فـَُقْلـتُ : َأَمانَـاتـُُهْم، وََكـانُوا َهَكــَذا َوَشـبَك بـَـْيَن َأَصــاِبِعِه، قَـالَ  �  H چ أي حاجزًا من قدرتـه ال يغلـب أحـدمها علـى صـاحبه كمـا قـال يف سـورة الـرمحن }وجعـل بينهمـا برزًخـا{أي فيـه ملوحـة ومـرارة، } وهذا ملح أجاج{حلو شديد العذوبـة أي } هذا عذب فرات{  .)٢٥٥("َعْنك َأْمَر اْلَعامةِ   �وحجـًرا { چٿ  "  !     ٺ   يعـين حبـر فـارس : املانع، وقال احلسن أي سرتًا مستورًا مينع أحدمها من االختالط باآلخر، فالربزخ احلاجز واحلجر }محجورًا يلتقيــان يف كـل عــام وبينهمــا بــرزخ : يعــين حبــر الـسماء وحبــر األرض قــال ابـن عبــاس: وحبـر الــروم، وقــال ابـن عبــاس وابــن جبـري َوُهـَو الـِذي : (مـام البيـضاوي يف تفـسريه، وذكـر أنـه قـد يكـون املـراد مـا يفـصل بينهمـا مـن األرض فقـالوأيد ذلـك اإل  .)٢٥٦("حراًما حمرًما أن يْعُذب هذا امللح بالعذب أو ميلح هذا العذب بامللح} وحجرًا حمجورًا{قضاء من قضائه  نَـُهما بـَْرَزًخا(  .خالمها متجاورين متالصقني حبيث ال يتمازجان) َمرََج اْلَبْحَرْينِ  حبــران : أفــاض أحــدمها يف اآلخــر أو أجرامهــا أقــوال، والظــاهر أنــه يــراد بــالبحرين املــاء الكثــري العــذب واملــاء الكثــري امللــح، وقيــلومـرج خلـط بينهمـا أو  ":فقد أورد صاحب البحر احمليط قول الزجاج باختالط البحرين حقيقـة دون أن ميتزجـا فقـال  . وهناك فريق آخر من المفسرين يقول باختالط ماء البحر وماء النهر حقيقة دون أن يمتزجا   )٢٥٧(".الفصل واختالف الصفة مع أن مقتضى طبيعة أجزاء كل عنصر أن تضامت وتالصقت وتشات يف الكيفيةبالبحر العذب النهر العظـيم مثـل النيـل، وبـالبحر امللـح البحـر الكبـري وبـالربزخ مـا حيـول بينهمـا مـن األرض فتكـون القـدرة يف للمتعـوذ منــه، وقيـل حــًدا حمـدوًدا وذلــك كدجلـة تــدخل البحـر فتــشقه فتجـري يف خاللــه فراسـخ ال يتغــري طعمهـا، وقيــل املــراد  منهما يقول لآلخر ما يقوله املتعوذ وتنافرًا بليًغا كأن كًال ) َوِحْجراً َحمُْجوراً (حاجزًا من قدرته، ) َوَجَعَل بـَيـْ فهما خمتلطان يف مرائي العني منفصالن بقدرة اهللا، وسواد البصرة ينحدر املاء العذب منه يف دجلة حنو : قال الزجاج  .معينان ــــرى امليــــاه يعرف من ماء دجلة عندنا ال خيالطه شيء ونيل مصر يف فيضه يشق البحر املاحل شًقا حبيث يبقي رًا جاريًا أمحر يف وسط حر، ويأيت املد مـن البحـر فيلتقيـان مـن غـري اخـتالط فمـاء البحـر إىل اخلـضرة الـشديدة، ومـاء دجلـة إىل احلمـرة، فاملـستقي الب ــــه، وت ــــا يف وســــط البحــــر املــــاحل فيقولــــوناملــــاحل ليــــسقي النــــاس من هــــذا مــــاء ثلــــج فيــــسقون منــــه مــــن وســــط : قطًع   .)٢٥٨("فهو يتعوذ منه وهي من أحسن االستعارات وأشهدها على البالغة انتهىيبغي أحدمها على صاحبه باملمازجة، فانتفاء البغـي مث كـالتعوذ هاهنـا جعـل كـل واحـد منهمـا يف صـورة البـاغي علـى صـاحبه أي ال ) ال يبغيـان( حجـرًا حمجـورًا كمـا قـال واقعة على سبيل ااز، كان كل واحد من البحرين متعوذ من صـاحبه ويقـول لـههـي الكلمـة الـيت يقوهلـا املتعـوذ وقـد فـسرناها وهـي هاهنـا : حجرًا حمجورًا ما معناه؟ قلت: فإن قلت: وقال الزخمشري  ...........البحر
دارالكتب العلمية ـ / ، ٥٩ / ١٠٠٣٣/٦ــ برقم ) التفدية(ـ باب )عمل اليوم والليلة ( ىف كتاب/ اإلمام النسائي يف سننه الكربىأخرجه ) 255(                                                  ـ مطبعة مصطفي البايب /١٤٨ / ٢م) / هـ٧٩١(وأسرار التأويل ــ ناصر الدين أيب اخلري عبداهللا بن عمر البيضاوي املتوىف أنوار التنزيل ) 257(  .، بتصرف٤٧٧٥، ٤٧٧٤ /٧/تفسري القرطيب ) 256(  .٢٠٤ /١  / ٢٠٥صحيح ــ السلسلة الصحيحة ـ رقم . م١٩٩١ه ــ ١٤١١ــ  ) ١(بريوت ــ ط   .بتصرف ٥٠٧، ٥٠٦ / ٦/البحر احمليط أليب عبداهللا حممد بن يوسف بن علي بن حيان األندلسي احلياين الغرناطي ) 258(  .م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨ــ ) ٢(احلليب وأوالده مبصر ــ ط



�    H چ وباإلضافة إىل كل ما سبق فإن الكتب املعنية باإلعجاز العلمي يف القرآن قد تناولت هذه اآلية الكرمية   :الرد على الشبهة من خالل ما ورد في كتب اإلعجاز العلمي فى القرآن الكريم) د(  .اج املاءين حقيقة مع احتفاظ كل منهما خبواصهمنهم من محل املعىن على حقيقته، وهو امتز : الثانى  .وابن جبريعلى األرض كما هـى منـذ أن خلـق اهللا الكـون مـن خـالل تعـويض املفقـود باألمطـار، كمـا نـسب ذلـك القـرطيب البـن عبـاس من محل اآلية على غري حقيقتها بأن رأى أن املراد بعدم االختالط بقاء نسبة املاء املاحل واملـاء العـذب منهم : ألولا  : ومما سبق يتبني من أقوال املفسرين أا أخذت اجتاهني  .)٢٦٠("باألخر وال يفسدهمــرأى العــني، منفــصلني يف التحقيــق بقدرتــه تعــاىل حبيــث ال خيــتلط امللــح بالعــذب وال العــذب بــامللح، وال يتغــري طعــم أحــدمها واخلالصــة أنــه تعــاىل جعــل البحــرين خمتلطــني يف : "تفــسريه حيــث قــال يف )٢٥٩(وهــذا مــا أيــده كــذلك األســتاذ املراغــي    �ن بــني البحــار واألــار فحــسب بــل حــىت بــني البحــار املاحلــة أنفــسها؛ لــذا  ينقــل الباحــث ، وبينـْت أن ذلــك الــربزخ ال يكــو چ   سبة ملوحته، وهذا ما توصل إليه علماء البحار، فقد اكتشفوا كل منهما فال خيتلطان، فتتبقى يف كل منهما كائناته احلية ونأكد بعض العلماء أن العلـم احلـديث أثبـت وجـود حـد فاصـل بـني كـل حبـرين عنـد مـصباما حيـافظ علـى خـصائص   :بعض ما قيل على النحو التايل تشال ( البحار امللحة، على يد البعثة العلمية البحرية اإلجنليزية يف رحلة واكتشف علماء البحار سر اختالف تركيب   .حبر آخر، يتحول إىل خصائص البحر الذي ينتقل إليه، دون أن يؤثر على تلك اخلصائصيف تلك البيئة، وهناك اختالط بني البحرين رغم وجود هذا الربزخ، لكنه اختالط بطىء جيعل القدر الـذي يعـرب مـن حبـر إىل سًبا ملا فيه مـن كائنـات حيـة، تعـيش تفصل بني اجلبهتني، وذا ُحيافظ كل حبر على خصائصه اليت قدرها اهللا له، ويكون مناهناك برزًخا بني البحرين يتحرك بينهما، يسميه علماء البحار اجلبهة، تشبيًها له باجلبهة الـيت "حاجزًا بني البحرين وقرروا أن  اســتمرت ثالثـة أعــوام، وهـي جتــوب يف ومقـادير الكثافـة، وأنــواع األحيـاء املائيــة، ولقـد كانــت هـذه األســرار مثـرة رحلــة علميـة، ، فعــرف اإلنــسان أن امليــاه يف البحــار، ختتلــف يف تركيبهــا عــن بعــضها، مــن حيــث درجــة امللوحــة ودرجــة احلــرارة، )تــشالنجر موسوعة أعالم القرن الرابع عشر / ١٩٥٢، تويف عام )  تفسري املراغي ــ  الوجيز يف أصول الفقه ــ احلسبة يف اإلسالم ( من أهم مؤلفاته  ،  مث أصبح مدرس الشريعة اإلسالمية ا، ١٩٠٩هو الشيخ العالمة أمحد مصطفى املراغي، عامل مصري مفسر ، خترج بدار العلوم  ) 259(                                                 وأخريًا متكن اإلنسان من تصوير هذه احلواجز املتحركة املتعرجة بني البحار عن طريق تقنية خاصة بالتصوير احلراري   .احلواجز املائية بني البحرين مــع حمافظــة كــل حبــر علــى خصائــصه وحــدوده احملــددة، لوجــود تلــك وهكــذا حيــدث االخــتالط بــني البحــار امللحــة،  .ماء البحار عرب هذه احلواجز بطريقة بطيئة، يتحول معها املاء الذي يعرب احلاجز، إىل خصائص البحر الذي دخل فيهكل حبر من حيث الكثافة وامللوحة واألحياء املائية واحلرارة، وقابلية ذوبان األكسجني يف املاء، ويكون االختالط بني املميزة لفقد أسفرت الدراسات الواسعة خلصائص البحار عن وجود خواص مائية تفصل بني البحار امللتقية، وُحتافظ على اخلصائص م، ١٩٤٢وألول مـرة يظهــر اجلــواب علـى عــدم اخــتالط املــاءين بعـضهما بــبعض علــى صـفحات الكتــب العلميــة عــام  .مجيع حبار العامل دار الشريف ــ .ط/ ٧٣ /٢/ ـــ إبراهيم بن عبد اهللا احلازمي ) هــ١٤١٧ــ  ١٣٠١(خلامس عشر اهلجري يف العامل العريب واإلسالمي من وا   .م ١٤٧٤هـ ـ ١٣٩٤دار إحياء الرتاث العريب ــ بريوت ـ . ط/ ٢٦ / ١٩/تفسري املراغي ــ االستاذ أمحد مصطفي املراغي ) 260(  .هـ  ١٤١٩ــ ) ١(ط



تعـــرب تعبـــرياً دقيقـــاً عـــن ) َوُهـــَو الـــِذي َمـــرََج اْلَبْحـــَرْينِ : (الـــواردة يف قولـــه تعـــاىل) َمـــرَجَ (ورمبـــا نعجـــب إذا علمنـــا أن كلمـــة   .تداخل مستمر للماء العذب واملاء املاحلعملية مزج وخلط و هــذه البيئــة والفروقــات يف كثافــة امليــاه ودرجــة ملوحتهــا ودرجــة حرارــا مــن حلظــة ألخــرى ومــن فــصل آلخــر، أي أن هنالــك إن الذي يزور منطقة املصب هذه أو اليت يسميها القرآن مبنطقة احلاجز أو الربزخ يالحظ االختالفـات الكبـرية يف "   : صل بين البحار واألنهار فقالومن العلماء من أكد على وجود ذلك الفا  .)٢٦١("بواسطة األقمار الصناعية ) . ٢٦٢(االخــتالط واالضــطراب: خمـتلط، واملـَـرجُ : َخلَـَط، وأمــر َمــرِيج): َمــرَجَ (ففـي القــاموس احملــيط جنـد معــىن كلمــة  .العمليات اليت تتم يف هذه املنطقة واليت رصدها العلماء حديثاً  : الـذاريات[ )إنكـم لفـي قـول خمتلـف( املختلـف املـضطرب امللتـبس املنكـر خاللـه، كقولـه تعـاىل: املريج: "ويف تفسري ابن كثري وبــالرغم مــن وجــود الكثــري مــن . وميكــن أن ميتــد تــأثري امليــاه العذبــة علــى امليــاه املاحلــة ملئــات الكيلــو مــرتات يف البحــر  . منطقة احلاجز بني النهر والبحر، وهي ما يسميه القرآن بالربزخ-٣  .ن جهة البحر منطقة املاء املاحل م-٢  . منطقة املاء العذب من جهة النهر-١  :يقّسم العلماء اليوم منطقة املصب إىل ثالثة أقسام  أقسام منطقة املصب  دقيقاً عن حقيقة ما حيدث، كيف ال تعرب عن احلقيقة وهي منزّلة من خالق هذا املصب سبحانه وتعاىل؟، أي أن الكلمــة القرآنيــة تعــّرب تعبــرياً والعجيــب جــداً أن مــا حيــدث فعــًال يف منطقــة املــصب يــشمل مجيــع هــذه املعــاين  )٢٦٣]". (٨   ar/www.kaheel7.comموقع الدكتور عبد الدامي الكحيل ) 264(  ٤/٢٦٧ ابن كثري،–تفسري القرآن العظيم ) 263(  .١/٢٠٥/القاموس احمليط ) 262(  .الناشر جامعة املدينة العاملية ــ ماليزيا/مناهج جامعة املدينة العاملية  / ٣٣٢، ٣٣١ /١/اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي )261(                                                     )٢٦٤("  باجلدار الذي حيجز ماء النهر عن ماء البحر أي أن هناك مانًعا أشبه) وحجرًا حمجورًا (  .  وكمية العوالق يف ماء النهر وسرعة تدفق ماء النهر  PH درجة احلموضةدرجة امللوحة، واالختالف يف درجة احلرارة، وهذا يتبـع درجـة ملوحـة مـاء البحـر، وطـول النهـر، وغـري ذلـك مـن العوامـل مثـل  خبصائص حمددة عن غريه تتبع االختالف يف فكل برزخ يتميز! مصبات األار يف العامل، إال أنه ال يوجد برزخ يشبه اآلخر



ما ذكره .  واألنهار  ومن الدراسات التي أكدت وجود ذلك الفاصل بين البحار المالحة مع بعضها وبين البحار ، وليس النهـر والبحـر   ن املاحلانواطالق لفظه البحرين هنا دون تقييد يدل علي اما البحرا"  مرج البحرين يلتقيان"   :الدكتور زغلول النجار، حيث قال ، وينـتج  ان اوضح منوذج لكتل املـاء العميـق يف البحـار واحمليطـات يقـع يف اجلـزء الـشمايل الغـريب مـن احملـيط االطلـسي  .......كما ذهب االيه غالبيه املفسرين قدامي ومعاصرين  الـذي يـضرب شـواطيء فلوريـدا واملـاء الـسطحي القـادم هذا املاء من اختالط املاء شديد امللوحه املنـدفع بواسـطه تيـار اخللـيج  ، ويف فصل الشتاء يربد هذا اخلليط من املاء فيهبط ايل قاع البحر حيت يصل ايل مـا دون   من املنطقه شبه املتجمده الشماليه يب العميق لقله كثافته ، وعندما يتحرك هذا اخلليط من املاء جنوبا فانه يرتفع فوق ماء القطب اجلنو  كتل املاء املتوسطه العمق ،   مشـاال ٣٠ ، وعلي ذلك فان كتله ماء مشال االطلسي العميقه تغطـي قـاع ذلـك احملـيط ايل خـط عـرض عن كثافه املاء القطيب ، وتبقـي كـل   ولكنها تتطابق بني كتل املاء العميق واملتوسط العمق كلما اجتهنا ايل اجلنوب من هذا اخلط من خطوط العـرض �  Hچ وقوله تعاىل يف سورة الرمحن " وورد يف كتاب القرآن وإعجازه العلمي     )٢٦٥( "  الصغريهمن احمليطني اهلندي واهلادي باستثناء بعض اجليوب  وال توجـد كتـل عميقـه مـن املـاء يف كـل  %٣٤.٩ ، ويـصل متوسـط نـسبه االمـالح فيهـا ايل  درجـات مئويـه ٣ واحمليطات حـوايلظه بصفاا الطبيعيه والكيميائيه وسط حواف من املاء املختلط وتبلغ درجه حراره كتل املاء العميق يف البحار كتله منها حمتف  �د عيونًـــا مـــن املـــاء العـــذب تفـــيض داخـــل مـــاء اخللـــيج امللـــح مبـــاء حافظـــة عـــذوبتها طـــول هـــذه املـــسافة، ويف اخللـــيج العـــريب جنـــ ميــل يف احملـــيط ٢٠٠وتــدل املـــشاهدة علــى أن ميـــاه ــر األمـــازون الــذي يـــصب يف احملــيط األطلـــسي تنــدفع مـــسافة   .چٿ  "  !     ٺ   مـع بعثـة اجلامعـة املـصرية وخفـر ) جـون أفـري(أن بعثـة الـسري " " لفتـات علميـة" ومما يدعم ما سبق ما ورد ىف كتـاب  .)٢٦٦("عذب ـــ  :نشرت بعض المالحظات منهاالسواحل لدرس أعماق البحر األمحر، واحمليط اهلندي يف جنوب عدن،  وجـود حـاجز مغمـور عنـد جممـع البحـرين يبلـغ ارتفاعـه أكثـر ) بواسطة قياس األعمـاق(البحر األمحر، وحققت البعثة  أن البعثــة وجــدت امليــاه يف خلــيج العقبــة ختتلــف يف خواصــها وتركيبتهــا الطبيعيــة والكيميائيــة عــن امليــاه يف أـ نـــدي والبحـــر األمحـــر، ومرجـــع ذلـــك إىل وجـــود هـــذا  وكـــذلك تبـــني وجـــود حـــاجز مغمـــور بـــني احملـــيط اهلب ـــــ  .من ألف مرت   . ــ دون ٦٣ /١)/مصري ــ الزمالك ( القرآن واعجازه العلمي ــ حممد إمساعيل إبراهيم ) 266(  .مكتبة الشروق الدولية ./ ٣/٩٨ / – زغلول النجار -  الكونية يف القرآن الكرمي تفسري اآليات)265(                                                 تتميــز ضــفتاه بوضــوح يــشبه تقريبــا وضــوحهما لــو كــان اــرى علــى األرض اليابــسة، وقــد طويــل، ويف بعــض األحيــان أن ختـتلط ـا ولكـن أي جمـرى مـن املـاء أدفـأ أو أبـرد مـن املـاء احملـيط مـن كـل اجلهـات يـستمر يف جريانـه مبفـرده لـزمن األمازون جبانبيها وكأنه غدير، يبدو غريًبا أن تستطيع تيارات املياه أن تتحرك ملثل هذا البعد خالل ميـاه أخـرى دون ىت ـر النيـل أو ـر وتوجد أعظم أار الدنيا يف البحر، ويبدو ر املسيـسيب أو حـ"اإلطالق موجودة داخل البحار، إن هنالك حاجزًا من نوع آخر أيًضا ويف داخـل احمليطـات إذ ثبـت أن أعظـم األـار علـى : ــ وقال بعضهم٥    .احلاجز مغمور عند ملتقى كل حبرين



واألار أيًضا، حىت أن األار متتـد داخـل البحـار واحمليطـات ملئـات الكيلـو مـرتات حمافظـة علـى ببعض، وبني البحار ــــ مــن خــالل مــا ســبق يتبــني أن علمــاء العلــوم التجريبيــة أثبتــوا وجــود فاصــل بــني البحــار عنــدما يلتقــي بعــضها   .)٢٦٧("خيتلف أيضا تيار املاء املتحرك يف لونه عن ماء البحر احمليط به ثت عـن معجـزة كـربى ، وليـست ظـاهرة عاديـة يعرفهـا كـل أحـد  وذا تسقط الشبهة ويتبـني أن اآليـة الكرميـة حتـد  .وهللكت الكائنات احليةمن املاء املاحل والعذب كما هي على مدار الدهور، وألا لو مل توجد ملا بقي للمـاء العـذب وجـود علـى كوكـب األرض،  حىت ال تطغي على البحار، أو كون الربزخ القوانني الطبيعية اليت بسببها تبقي نسبة كل األار أعلى من منسوب البحاروإن كان هذا ال مينع من وجود اإلعجاز يف كون الربزخ ما يفصل بينهما من اليابسة، ألن اهللا    جعل منسوب     .سواء من قال بأن الربزخ من القوانني الطبيعية، أو من قال بأن احلاجز من اليابسةمجهور املقتنعني بإعجازه يزيد علـى مـن يـرى خـالف ذلـك، القرآن نزل ليخاطب مجيع الناس يف كل زمان ومكان، وألن الــربزخ املــراد يكــون عنــد التقائهمــا ولــو ملــسافة معينــة هــو األرجــح، وذلــك إلثباتــه علمًيــا، وألنــه أقــوى يف اإلعجــاز، وألن  أن القول باختالط البحرين حقيقة مع احتفـاظ كـل منهمـا خبصائـصه ودرجـة حرارتـه، وكائناتـه احليـة، وأن -      :والذي يطمئن إليه قلب الباحث بعد ما اطلع عليه وما مت عرضه مايلى .   الكرمية، ال سيما وأا تثبت وجود ذلك احلاجز بني البحرين حقيقةكـان مــن املمكــن أن يـضيف الــدكتور إىل مــا ســبق أقـوال بعــض املفــسرين، ورأي علمـاء العلــوم التجريبيــة يف اآليــة  ابن عباس رضي اهللا عنهماواملاحل كما هي على األرض، ولقد نقل ذلك عن ذكـر رأيــه يف تفـسري اآليــة الكرميـة بأــا املـراد باحلــاجز هـو القــوانني الـيت مبوجبهــا تبقـى نــسبة املـاء العــذب  -   .-أيًضا–أوضح فضيلته أن كلمة البحر تطلق على النهر  -   .العادي بسهولة  املــسلمني ، وأن اخــتالف طبقــات املــاء يراهــا الرجــل إىل احلــاجز الــذي بــني البحــرين ، وحماســبة الــنص علــى فهــم بعــضبني الدكتور إبراهيم عوض األخطاء املنهجية اليت وقع فيها مثـري الـشبهة، ومنهـا عـدم إشـارة سـورة فـاطر  -   :الخالصة    . خصائصها   . م ٢٠٠٥ــ ) ٣(دار القلم ــ دمشق ــ ط/١٩٢ /١/ مصطفى مسلم/مباحث يف إعجاز القرآن ــ د) 267(                                                                .كما يدعي مثري الشبهة



              



بشخص الرسـول جهود الدكتور إبراهيم عوض في رد الشبهات المتعلقة : المبحــث األول  :وفيه أربعة مباحث          ! وأصحابه � في الدفاع عن النبي   جهود الدكتور إبراهيم عوض  الفصل الثاني            
جهود الـدكتور إبـراهيم عـوض فـي رد الـشبهات المتعلقـة بالمـصدر الـذي : المبحث الثاني   .� جهـود الـدكتور إبـراهيم عـوض فـي رد الـشبهات المتعلقـة بـسيرة الرسـول : المبحث الثالث  .  رسالته�استقى منه الرسول 
ـــع   .� ـــشبهات ا:  المبحـــث الراب ـــراهيم عـــوض فـــي رد ال لمتعلقـــة بأصـــحاب جهـــود الـــدكتور إب    . �الرسول 



        . والرد عليها   ملعاويـــــــــة رضـــــــــي اهللا عنـــــــــه وشـــــــــتمه لـــــــــه�شـــــــــبهة عـــــــــداوة النـــــــــيب : املطلـــــــــب الثالـــــــــث  .والرد عليها   علـــــــى أمـــــــوال خدجيـــــــة رضـــــــي اهللا  عنهـــــــا �شـــــــبهة ســـــــيطرة النـــــــيب :  املطلـــــــب الثـــــــاين  .والرد عليها   �شــــــــــبهة صـــــــــناعة ورقــــــــــة وخدجيـــــــــة رضــــــــــي اهللا عنهمـــــــــا للنــــــــــيب : املطلـــــــــب األول        :وفيه ثالثة مطالب                          
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 أن خيتم الرسل والرساالت اختار لذلك أفضلهم حممًدا عليه أفضل الـصالة وأمت التـسليم، ويف ذلـك يقـول �وملا أراد اهللا   )٢٥: احلديد(    ]H ڀ پ پ پ پ P Q R ٻٱ [: قال تعاىل  ليبصروا الناس بدينهم، ويربطوم برم، وحيكموا بينهم بالعدل، ويقيموا احلجة عليهم علم اهللا تعاىل منذ األزل أن صالح اخللق يكون بإرسال الرسـل وإنـزال الكتـب، فأرسـل الرسـل تباًعـا، وأنـزل معهـم الكتـب   توطئة
(" : ْلُت َعَلى األَنِْبَياِء ِبِستُفض : ْعِب، َوُأِحلْت لِـَي اْلَغنَـاِئُم، َوُجِعلَـْت لِـَي اَألْرُض َمـْسِجًدا ُأوتِيُت َجَواِمَع اْلَكِلِم، َوُنِصْرُت بِالر   .عليها ىف هذا العصر فضيلة الدكتور إبراهيم عوض، وسـوف نتنـاول يف هـذا الفـصل بعـض الـشبهات الـيت سـاهم فـضيلته يف الـرد �النىب  كيد الكائدين، وجهل اجلاهلني، وممن سـاهم يف الـدفاع عـن �ن النىب وقد قيض اهللا تبارك وتعاىل ىف كل عصر من يرد ع  .ويف رسالته� على قلوم يسعون للتشكيك يف النيب وألن الصراع بني احلق والباطل ال يتوقف إىل قيام الساعة، ُوِجد يف كل عصر طائفة ممن عميـت أبـصارهم وطبـع اهللا تعـاىل   .   البعض وكفر ا البعض�ؤمن مجيع الناس، آمن برسالته أال ي الكثُري من األعداء قبل األصـدقاء بالـصدق، واألمانـة، والعظمـة، والعـدل، وملـا كانـت سـنة اهللا يف الكـون �ولقد شهد له   . )١("َوَطُهورًا، َوُأْرِسْلُت ِإَلى اْلَخْلِق َكافًة، َوُخِتَم ِبَي النِبيونَ 

  .٥٢٣/٥/١٨٣برقم) جعلت يل األرض مسجًدا وطهورًا( ـ باب ) املساجد ومواضع الصالة ( ه اإلمام مسلم ىف صحيحه ــــ ىف كتابأخرج) 1(                                                 



، تلك الصفة )١٥٧: األعراف(چ  .  -  ڃ   +  8چ : تعاىل باألمية فقال � قد اختص نبيه حممًدا 	غري أن اهللا   . بعثه اهللا بشرًا كغريه، وتلك البشرية متيزت عن غريها بالكمال اخلِْلقي واخلُُلقي�بل هم بشر بعثوا من بني أقوامهم، والنيب قتضت حكمة اهللا تعاىل أن يصطفى األنبياء من جنس البشر، فال هم مـن املالئكـة، وال مـن اجلـن، وال مـن جـنس آخـر، ا   والرد عليها�  للنبي رضي اهللا عنهما وخديجة )١(شبهة صناعة ورقة  املطلب األول ظلـــت تبحـــث يف شـــباب مكـــة حـــىت اهتـــدت إىل الـــشخص الـــذي يـــصلح  _رضـــى اهللا عنهـــا _ أن الـــسيدة خدجيـــة: األول  :  شبهته من خالل حمورين)٢(يعرض احملامي خليل عبد الكرمي  :عرض الشبهة: أوًال   . على يد ورقة بن نوفل وخدجية بنت خويلد، ولندع اال للمدعى يعرض شبهته�شخصيته   من جهة أخـرى، حيـث قـال بـِصياغة � ، غري أن هناك من طعن يف نبوة النيب�اليت من خالهلا طعن املستشرقون يف نبوة النيب  ومل تعبـأ بفـارق الـسن واملـال، حـىت إذا حتقـق احللـم ... احلـائط بالتقاليـد الرواسـخ رسـوخ اجلبـال، بـل وحطمتهـا فقـدمت نفـسها إليـه وصربت سنوات قاربت الربع قرن حىت اهتدت إليه، إىل القـادم اجلديـد ومبعـىن أدق إىل مـن يـصلح لـذلك، وهنـا ضـربت عـرض ...  ودققـت النظـر يف قوادمـه فالطـاهرة مل تنتظـر القـادم اجلديـد فحـسب، بـل فتـشت جمتمـع مكـة وخاصـة شـبابه: "الدعاء النبوة فيقول أمـا ورقـة فلـم يكـن : " سـاعدها يف إعـداد حممـد هلـذه املهمـة مـن خـالل تعليمـه وتثقيفـه فيقـول�أن ورقة بـن نوفـل : الثاين  .)٣("أن تعلن ألهل مكة هاكم القادم اجلديد الذي طال انتظاركم لهالشجرة وطرحت أكلها احللو وآن للطاهرة واستغرقت تلك املرحلة من عمرها املبارك مخس عشرة سـنة، قـدمت فيهـا تـضحيات جـسيمة مـن املـال والـنفس والبـدن حـىت أمثـرت رض وحتول إىل واقـع انتقلـت مـن مرحلـة الفـرز والتجنـب واالختبـار إىل مرحلـة اإلعـداد والـشحن واإلمـداد والتعبئـة والتهيئـة، على األ مما ...  تعلم اللغة العربية   اختار النصرانية وقرأ التوراة واإلجنيل وتبحر يف علوم الكتاب، ومل يكتف بذلك، بل خطا خطوة فاذة وهيوآمنوا بوحدانية اهللا بيد أنـه .... ية ، فقد كان واحًدا من أهم شخصيات تيار احلنيفية الذين رفضوا التعددية اإلهل...دوره هامشًيا  وما جاء باإلجنيل عن عيسى ووالدته الفريدة ومعجزاته املدهشة، وحنن ... بالتوراة من أخبار وقصص ونوازل بداية اخللق والتكوين ليايل مكة الطويلة، فإن عقد جلسات ممتدة يشكل ورقُة أحَد أطراِفها أمٌر حمتوم وفيها كان يطرح ما ورد  ففي أما األخرى،  .تلك كانت واحدةنقلها القس من العربانية إىل العربية من التوراة واإلجنيل وحفظتها واختزنتها يف ذاكرا، ورقة وعلى صلة وثقى به وهناك اختالط وزيارات متبادلة وكانت تقرأ وتكتب فهي من باب اليقني قد استوعبت تلك األسفار اليت ، وخدجيـة هـي ابنـة عـم ...اأتاح له نقل أجزاء عديدة من التوراة واإلجنيل األمر الذي أتاح ملـن يقـرؤون ويكتبـون قراءـا واسـتظهاره فمـا أن : "، وأنه أتاح هلا االطالع علـى مـا ترمجـه مـن أسـفار فيقـول �ويضيف أنه ساعدها كذلك يف أمر زواجها مبحمد  .)٤("كونات فرتة التأسيسنرجح أن تلك اجللسات الطوال كانت من أهم م بعـد ذلـك ثـابر القـس يف مـد يـد العـون الـذي ال يقـدر ... عزمت خدجية علـى الـزواج مبحمـد حـىت بـارك هـذا االختيـار وحتمـس لـه  ، ذكـره الطـربي والبغـوي وابـن قـانع وابـن الـسكن �ورقة بن نوفـل بـن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قـصي القرشـي األسـدي ابـن عـم خدجيـة زوج النـيب ) 1(                                                   : اليةوعند التأمل ميكن تلخيص الشبهة يف النقاط الت  .)٥("اللسان العريب، وال نستبعد السماح هلا بأخذها إىل دارها إىل جلسات املذاكرة واملدارسة واحملاضرة والنقاش واحلواراجتيـاز مراحـل اإلعـداد والتهيئـة واحلـشد بكافـة ضـروا مـن اإلتاحـة هلـا بـاالطالع علـى األسـفار املرتمجــة إىل لـسيدة نـساء قـريش يف  دار . ط/ ٦٠٧ /٦/انظــر اإلصــابة يف متييــز الــصحابة ــــــ أمحــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقالين الــشافعي /. ويف إثبــات الــصحبة لــه نظــر   النـاس إىل اإلسـالم فيكـون مثـل حبـريا � ،ولكنـه مـات قبـل أن يـدعو رسـول اهللا �، كان تنـصر يف اجلاهليـة، أقـر بنبـوة النـىب وغريهم يف الصحابة    .١٤/ املرجع السابق) (5  . بتصرف ١٢، ١١/ فرتة التكوين ) (4  .م ٢٠٠٤ــ )  ٢(دار مصر احملروسة ـ ط.ط/ ٣٠٩/ فرتة التكوين  يف حياة الصادق األمني ــ خليل عبد الكرمي ) (3  .سبق التعريف به) 2(   .١٤١٢، ) ١(لط بريوت ـــ ا–اجليل 



  :  الدعاء النبوة من خالل ما يلي�ـــ مسامهة السيدة خدجية رضي اهللا عنها يف إعداد النيب 
  . البحث احلثيث ربع قرن عن الشخص الذي يصلح الدعاء النبوة •
   . �نقل املادة العلمية من ورقة وتلقينها للنيب  •
  :  الدعاء النبوة من خالل ما يلي�ـــ  مسامهة ورقة بن نوفل يف إعداد النيب   .وة على أرض الواقعالدعم املادي املستمر والتضحية بكل شيء لتنفيذ فكرة ادعاء النب •
  . إمداد السيدة خدجية باملادة العلمية الالزمة لذلك اإلعداد •
، وهـو عـني مـا قـام بـه الـدكتور -أيـًضا–وردت الشبهة يف نقـاط متعـددة، والـرد عليهـا يقتـضي أن يكـون يف نقـاط متعـدد   :الرد على الشبهة ويتلخص في النقاط التالية: ثانًيا  .، واليت كان حممد أحد احلاضرين فيهامكة الطويلة بعض ما حيتاج إليـه للنجـاح يف ادعـاء النبـوة مـن خـالل اجللـسات الـيت كانـت تعقـد يف ليـايل �تلقني النيب  • رد الـــدكتور إبـــراهيم عـــوض علـــى الـــشبهة مـــن خـــالل األدلـــة العقليـــة والتنـــاقض الـــذي وقـــع فيـــه مثيـــر   ) أ(  :وفيما يلي بيان ذلك  .الرد على الشبهة من خالل ما ورد في كتب التاريخ  والسيرة النبوية) ب(  .يم عوض على الشبهة من خالل األدلة العقلية والتناقض الذي وقع فيه مثير الشبهةرد الدكتور إبراه) أ(  :إبراهيم عوض، فقد رد على الشبهة من خالل ما يلي ورقة وخدجية قد تعاونا إىل أقصى مدى دف "إذ كيف يقول مثري الشبهة بأن : ــــ العداوة السابقة بين ورقة وخديجة :يبني الدكتور إبراهيم عوض ـ حفظه اهللا ـ بعض وجوه التناقض اليت وقع فيها مثري الشبهة من خالل ما يلي  :الشبهة والـــد الرســـول عليـــه (قـــبًال أن يتـــزوج خدجيـــة لكنـــه مل يوفـــق إىل ذلـــك وأن أختـــه قتيلـــة الكاهنـــة قـــد حاولـــت أن يعاشـــرها عبـــد اهللا  بلغة املساطيل اليت يعج ا الكتاب ، وهو نفـسه قـد قـال إن ورقـة أراد هكذا) )٣( وتلميعه)٢(وصنفرته)١(قلوظته( تثقيف حممد أو زوجتـه فعاشـرها، فحملـت منـه بالقـــــــــادم كيما ينتقل إليها النور القدسي الذي كان يف وجهه فصدها وذهـب إىل آمنـة )  السالم ال للخــوف مــن اهللا أو الرجــاء يف يــده ويــد أبيــــــــه القهــــــــر واهلزميــة املذلــة مادامــت املــسألة كلهــا تــدبريًا بــشريًا ال دخــل فيــه للــسماء و ، فكيف ميكن أن ينسى ورقة هذا كله وميد يـد التعـاون إىل خدجيـة ليـصنع مـن حممـد نبيًـا رغـم أنـه نـال هـو وأختـه علـى )٤(املنتظر معجم اللغة العربية املعاصرة ــ د أمحد خمتار عبد احلميد / حكه بالصْنفرة: صنفَر يصنفر، صنفرًة، فهو ُمصنِفر، واملفعول ُمصنَفر،  وَصنفر اخلشبَ ) (2  .٢/٧٥٥/املعجم الوسيط / صنعه على َهَذا اْلَوضع " قلوظ"واشتق ِمْنُه ) ج( بالدق ِمْسَمار قالووظ ُذو سّن ملولبة يثبت بالتدوير َال )قالووظ) ((1                                                    .منه شديدة ورضي أن يتزوجها)٦("عصلجة"ه إىل أن سلم هلا ورفع الراية البيضاء بعد وموايل وأقارب وأباعد، وظلـــت حتاصر قــدماها حــىت وافــق إمــام األولــني واآلخـــرين علــى خطبتهـــا فنكاحهــا، وسـاقــــت إىل حممــــــــــد املراســيل مــن ذكــور وإنــاث وأحــرار وعبيــد وقد مر بنا فيما سلف من صفحات ما قاله املؤلف  يف موضع من كتابه أن خدجية قـد جـف ريقهـا وحفيـت : "ر فيقولعلى اآلخ للـزواج مـن اآلخـر، وأفـضلية كـل منهمـا رضـي اهللا عنهـا و خدجيـة �تنـاقض مثـري الـشبهة، والـذي يـدور حـول سـعي كـل مـن النـيب  يعــرض الــدكتور إبــراهيم عــوض موقًفــا آخــر مــن مواقــف  :رضــي اهللا عنهــا مــن خديجــة �التعــارض فــي أمــر زواج النبــي   .)٥("ثوابه؟ ِيف اْخلَيل أَن يكون ِيف اجلََْسد بقع ختَالف َسائِر َلْوَا، لسان ) التلميع(تلميع يكون يف احلجر والثوب أو الشيء يتلون ألوانا شىت ، : واللمع) (3   م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩، ) ١(عامل الكتب ،ط"/صنفر" مادة ٢/١٣٢٥/ريق عمل ، مبساعدة ف) هـ١٤٢٤: املتوىف(عمر  دار الفكـر العـريب  .ط/ ٦٢، ٦١/إبـراهيم عـوض . د) /هتك األستار عن كتاب فرتة التكـوين يف حيـاة الـصادق األمـني (لكن حممًدا ال بواكي له ) (5   .�يقصد النيب ـ) القادم املنتظر ( ٣٦/ذكر  خليل عبد الكرمي ذلك يف كتابه فرتة التكوين ) (4  . ٢/٨٣٩" /ملع"مادة ، املعجم الوسيط ٨/٣٢٥"/َلَمعَ "العرب ــ  مادة    .٢/٦٠٥/ ، املعجم الوسيط ٦/١٠٤/تاج العروس )/حمدثة(الشْيء تعسر َواْشَتد ) عصلج(، )املُْعَوج الّساقِ (الرُجُل ) : الَعَصلُج، كَعَمّلسٍ ) ((6  .م ٢٠٠١ هـ ـت١٤٢٢) /٢(ط/ 



يــضاف إىل التناقــضات الــيت ذكرهــا الــدكتور  : عــن الــشخص المناســبرضــي اهللا عنهــاالمــدة التــي بحثــت فيهــا خديجــة   .شبهته، لدرجة أن كالمه يناقض بعضه بعًضا يف مواضع عديدةويبــدو للباحــث مــن خــالل مــا عرضــه الــدكتور إبــراهيم عــوض أن مثــري الــشبهة ليــست عنــده أســس واضــحة يــسري عليهــا يف   .  )١(!"لكالمني نأخذ؟ حسبنا اهللا ونعم الوكيلخيتم قائًال إن حممًدا مل يكن يصدق أن خدجية ترضى بالزواج منه، فبأي ا ولكننا نسمعه يف موضع آخر من الكتاب يعد الفوارق اليت متيـز خدجيـة علـى حممـد يف احلـسب واملـال واخلـربة والثقافـة، مث  إن السيدة خدجية ظلـت ربـع قـرن تبحـث عـن الـشخص القـادر علـى ادعـاء النبـوة : إبراهيم عوض ما ذكره مثري الشبهة، حيث قال معني، أو أا روايات متعددة تتعلق بلقاء واحد أو النبوية مل تذكر سوى ثالث روايات تقريًبا، وسواء كانت كل رواية خاصة بلقاء  بورقـة بـن نوفـل، جيـد أن كتـب التـاريخ والـسرية �عندما حياول الباحث أن حيصر الروايات اليت حتـدثت عـن لقـاءات النـىب   .   بورقة بن نوفل�ــ  لقاءات النبي ١  : ميكن أن أعرضه يف عنصرينرضي اهللا عنها من خدجية � بورقـة بـن نوفـل، وزواج النـيب �إن ما ورد يف كتب السرية والتاريخ اإلسـالمي حـول مـا جـاء يف الـشبهة مـن لقـاء النـيب   :الرد على الشبهة من خالل ما ورد في كتب السيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي  ) ب(  .  اصطفاٌء من اهللا، وليست إعداًدا من البشر�واحدة، وهي أن نبوة حممد كل هذه التساؤالت هلا إجابة   . العيش، ولو أشارت بأصبعها إىل أغىن أغنياء قريش لتتزوج منه لنالت ما تريد  إىل كل هذه التضحيات اليت قدمتها، وقد نشأت يف بيت ثراء ورغد من رضي اهللا عنهاوما الذي يدفع السيدة خدجية   .البعثة  قبـل � اهتـدت إىل النـيب رضـي اهللا عنهـا خدجيـة ذلك خبمسة وعشرين عاًما، ولوكان األمر كذلك فـالكالم متنـاقض ألن الـسيدة  حسبما نعتقد، فتكون قد بـدأت قبـل �أم أن تلك املدة انتهت بادعاء النيب للنبوة ــ حسب تعبري مثري الشبهة ــ،أوبعثته   !!  تلك املدة �ولو كان األمر كذلك فليس بني وفاة زوجها الثاين وزواجها بالنيب بعد وفاة زوجها الثاين؟ تريد؟، وهل كانت تضمن أن ترتمل مرتني حىت تكون قادرة على الزواج بالشخص املطلوب وقت ظهوره؟، أم أن هذه املدة بدأت ؟، وهـل كانـت وهـي يف مثـل هـذا الـسن ميكـن أن تفكـر يف هـذا األمـر؟، وملـاذا أقبلـت علـى الـزواج قبلـه مـرتني مادامـت مل جتـد َمــن  مـن عمرهـا ، فتكون قد بدأت وهي يف اخلامسة عشرة�فمىت بدأت تلك املدة ومىت انتهت؟، هل انتهت بزواجها بالنيب   .حىت اهتدت إليه ه، ووعـده بنـصرة ديـن اهللا  عنـد الكعبـة، وسـؤاله عمـا رأى، وتـصديق� واليت تتحدث عن لقـاء ورقـة بـالنيب فالرواية األولى  .هذه اللقاءات يف � على أي حال قد أخذ شريعته كاملة فيها، كما ال يعقل كذلك أن يـتم بنـاء شخـصيته �لقاءين فال يعقل أن يكون النيب  خـي أخـربين مبـا رأيـت ومسعـت، يـا ابـن أ: كما كان يصنع، بدأ بالكعبة فطاف ا، فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة، فقـال  جـواره وانـصرف صـنع  �، فأخربته بقول ورقة، فلمـا قـضى رسـول اهللا �فرجعت خدجية إىل رسول اهللا : "يقول ابن كثري  .�وكان ذلك عند بدء  نزول الوحي على النيب  بـَنه ولُتؤَذينه : فأخربه، فقال له ورقة ه، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم ألنصرن اهللا نصرًا يعلمهوالذي نفسي بيده إنك لنيب هذه األمة، ولقد جاءك الناموس األكرب الذي جاء موسى، ولتكذه ولتقاتَلنيـا : ، وتلقـاه ورقـة بـن نوفـل يف بعـض طـرق مكـة، فقـال�  اخللـق إىل �ودعا رسول اهللا : ")٣(فأقبلت، يقول ابن طاهر املقدسي  شــجرة �  يف بعــض طــرق مكــة، وســأله عــن عالمــة نبوتــه، فــدعا النــيب � أن ورقــة لقــي النــيب  تــشري إىلوالروايــة الثانيــة  . )٢("ولتخرَجن علـى ) كليمـان هـوار(دل حتقيـق املستـشرق . مؤرخ، نسبته إىل بيت املقـدس: مطهر بن طاهر املقدسي)  م٩٦٦ بعد - ه ٣٥٥بعد ( املقدسي ) (3  . م ١٩٨٨ــ .  ه١٤٠٨ـــ ) ١(ط ـــ دار إحياء الرتاث العريب ــ ط/٣/١٩/البداية والنهاية ــ ابن كثري ) (2   .٦٤، ٦٣/ املرجع السابق) (1                                                    ) =بست(كان مطهر يف : ستة أجزاء، مع ترمجتها إىل الفرنسية، وقال هوار) البدء والتاريخ (أنه مصنف كتاب 



وكانت خدجية ابنة خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجـال : "ما أخرب به الراهب غالمها ميسرة، يقول ابن إسحاق قبل أن تطلبه لنفسها من خالل � عن نبوة النيب رضي اهللا عنهامكة ورجاهلا، كما أن هذه الكتب تشري إىل مساع خدجية شباب  ، كما وجدت فيه من الصفات احلميدة واألخالق الكرمية ما مل جتده يف غريه من �وجدت الربكة يف ماهلا عندما تاجر فيه النيب   للــزواج ـا إال ألــا �  مـا طلبــت النـيب رضـي اهللا عنهــاإن املتأمـل يف كتــب الـسرية جيــد أـا تــشري إىل أن الـسيدة خدجيــة   . �لى الزواج من النبي ــ األسباب التي دفعت خديجة رضي اهللا عنها إ٢  . �  بورقة بن نوفل، مما ال يتوفر معه احتمالية تدخل ورقة يف إعداد النيب �مما سبق يتبني ندرة لقاء بني النيب   . )٢("خذياناً حىت وقفت بني يديه فقال ورقة إنك لرسول اهللا يف الــوادي )١( لــشجرة يــا شــجرة تعــاَىل فأقبلــت ختــذى:حممــد إنــه مل يبعــث نــيب قــط إال كانــت لــه عالمــة، فمــا عالمــة نبّوتــك فقــال هـذا رجـل مـن قـريش مـن أهـل احلـرم، : مـن هـذا الرجـل الـذي نـزل حتـت هـذه الـشجرة؟ فقـال لـه ميـسرة: الراهب على ميسرة، فقال يف ظل شجرة قريًبا من صومعة راهب من الرهبان، فاطلع �ول اهللا التجار مع غالم هلا يقال له ميسرة، حىت قدم الشام، فنزل رسوعظم أمانته، وكرم أخالقه، بعثت إليه، فعرضت عليه أن خيرج يف ماهلا تاجراً إىل الشام، وتعطيه أفـضل مـا كانـت تعطـي غـريه مـن  مـا بلغهـا مـن صـدق حديثـه، �م منه، وكانت قريش قوماً جتارًا، فلمـا بـََلَغهـا عـن رسـول اهللا يف ماهلا وتضارم إياه بشيء جتعله هل كفـي لتعليمـه وال الدعائـه  ال ت� أن اللقاءات اليت دارت بني ورقة بن نوفل والنيب وهكذا يتبين مما سبق يتبين للباحث  .)٣("لقرابتك مين، وشرفك يف قومك، وسطتك فيهم، وأمانتك عندهم، وحسن خلقك، وصدق حديثك، مث عرضت عليه نفسهايا ابن عـم إين قـد رغبـت فيـك : -فيما يزعمون- ، فقالت له � إىل رسول اهللا فلما أخربها ميسرة عما أخربها به، بعثت  ...ما نزل حتت هذه الشجرة قط إال نيب: فقال له الراهب ــــ حممـــد بـــن اســـحاق بـــن يـــسار املطلـــيب املـــدين املتـــوىف )(3  . م ١٩٨٨ -، هـ ١٤٠٨ــــ )  ١(ط ــ دار إحياء الرتاث العريب ــ ط/٣٤ /٥/هر املقدسي البدء والتاريخ ـــ املطهر بن طا) (2  .٢٢٢ / ١" /خذأ"ــ مادة " اخلاء"له خذأ وخذوءا وخذاءه خذأ فهو خذى ــ املعجم الوسيط ـ  باب ) خذىء( خذاء وخذواء خضع وانقاد) خذأ) ((1  ٧/٢٥٣/األعالم للزركلي/  ومل أظفر برتمجة له: قلت.أنه توىف فيها) بروكلمان(، وزاد ). سجستان(د من بال                                                                                                                                                     . فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضًال عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصدق النقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  الترتقى إىل التصديق العقلي وذا تسقط الشبهة ويتبني أا ال تقوم على دليل معترب ، وإمنا على جمرد افرتاءات وختمينات  . �تقع إال بعد وفاة ورقة بكثري، وهذا يؤكد عدم وجود دور لورقة يف رسالة النيب رسـالته مـع أن معظمهـا يتعلـق بأحـداث مل �قة رضي اهللا عنـه مـات يف بدايـة البعثـة، ومـع ذلـك أمت النـيب ـــــ أن ور   .رسالة كاملة بورقة ال تتيح له أن يتلقـى منـه كثـريًا مـن التعـاليم فـضًال عـن أن يتلقـى منـه )ـــ أن عدد املرات اليت التقى فيها النيب   .�ــــ أنه مل يرد يف أٍي من كتب السرية أنه دار بينهما أي نقاش حول ادعائه النبوة قبل بعثته   .فسها كما ورد يف كتب السريةـــ أا مسعت بنبوته قبل أن تطلبه لن  . لنفسها ملا توفر فيه من صفات وأخالق كرمية�ــــ  أن السيدة خدجية رضي اهللا عنها طلبت النيب   .ال تسمح مبساعدته هلا يف أمر كادعاء النبوة وض إىل أن العداوة السابقة بني ورقة وخدجية رضي اهللا عنهما ــ كما يدعي مثري االشبهة ــ ــ أشار الدكتور إبراهيم ع  . على دليل معترب، وإمنا جمرد افرتاضات وختميناتـــ أن الدكتور إبـراهيم عـوض بـني التنـاقض الواضـح عنـد مثـري الـشبهة يف مواقـف متعـددة، وأن هـذه الـشبهة ال تقـوم   :يتبني للباحث ما يلي ) �صناعة ورقة وخدجية رضي اهللا عنهمما  للنيب ( عرضه حول شبهة من خالل ما مت  :الخالصة  .  من غالمها ميسرة، فهو مبشر بالنبوة قبل أن يتزوجها)باإلضافة إىل أا رضي اهللا عنها قد مسعت عن نبوته  ، � كانـــت تتعلـــق حبـــسن خلقـــه ومجيـــل صـــفاته �النبـــوة، كمـــا يتبـــني أن األســـباب الـــيت دعـــت الـــسيدة خدجيـــة إىل الـــزواج بـــالنيب  ــــ بـــريوت ـــــ .ط/ بتـــصرف ١٢٩ ،١٢٨/ ١)/هــــ ١٥١(الـــسرية النبويـــة ـ دار الكتـــب العلميـــة ـ   . م ٢٠٠٤ـ)١(ط



رضـي اهللا  وفقـره جعلـه ال يـسرتيح وال يهـدأ لـه بـال إال إذا أخـذ مـال خدجيـة �يزعم خليل عبد الكـرمي أن حرمـان النـيب   :عرض الشبهة: أوًال   .ري الشبهة  ليعرض شبهته، ولندع اال ملث� به للنيب -هم أنفسهم-بل مبا شهدوا  مبـا مل جيـرؤ عليـه املـشركون، �، حـني يـتهم النـيب �غري أنه قد ُوجد يف زماننا من يفوق املـشركني يف شـدة عـداوم للنـيب   . فاموه بالسحر أو الكهانة أو غري ذلك مما بينه القرآن الكرمي�بوا بعيًدا عن تلك السجايا له  فذه�يتهموا به النيب  بني قومه بالصدق واألمانـة، فلـم يـتهم قبـل بعثتـه بـشئ مـن النقـائص، وهنـا مل جيـد املـشركون مـا ميكـن أن �ُعرف النيب     على أموال خدجية رضي اهللا عنها والرد عليها�شبهة سيطرة النيب  املطلب الثاين مـئن نفـسه ويـريح قـد ذاق حممـد احلرمـان، وكابـد املـسغبة وكـواه الفقـر،  فـال يُـسكُن روَعـه، وال يُهـِدئ بالَـه ويُط: "كله فيقـولعنها   َفْق َعَلْيكِ )٢(يَا َعاِئَشُة َال ُتوِكي«: �قَاَل َرُسوُل اِهللا : وَعْن َعاِئَشَة، قَاَلتْ   .)٣٤: التوبة(چ   ڑ  ڑ  ژ  ژ  B  ڈ     @  ڎ  <  ڌ  >  ڍ چ  ، ) ١٥: التغابن( چ ڻ   ]  ں  � چ : وال خيرجون حقوق احملتاجني فيه، وليس هذا موقف من يشغله املال يقول تعاىلويف القرآن الكرمي نصوص متعددة حتذر من فتنة املال، وتتوعد بالعذاب األليم املكتنزين الذين حيبسون املال : "املال مطلًقا فيقول مل يكن هدفه �نيب يبني الدكتور إبراهيم عوض أن نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية يدالن داللة واضحة على أن ال  : رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية  ) أ(  :وفيما يلي بيان ذلك  .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل األدلة العقلية) د(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل بيان منهج اإلسالم في كيفية جمع المال) ج(  . رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل أحداث السيرة النبوية) ب(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة) أ (  :ي النقاط التاليةالرد على الشبهة ويتلخص ف: ثانًيا  . 	مرسًال من عند اهللا   كان يهدف من وراء دعوته احلصول علـى املـال، ومل يكـن نبيًـا �يريد مثري الشبهة أن يرسخ يف ذهن القارئ أن حممًدا   .)١()"أي تضع خدجية ماهلا كله حتت تصرفه(خاطره سوى أن يُوَضع املال كله بني يديه  َها، قَاَلتْ   .)٣(» فـَُيوَكى َعَلْيِك، أَْنِفِقي يـُنـْ ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن أَِبي َشْيَبَة، َعْن َعْبَدَة، " وِكي فـَُيوَكى َعَلْيكِ َال تُ « : �قَاَل ِيل النِيب : وَعْن َأْمسَاَء َرِضَي اللُه َعنـْ َحد  آَدَم َماِلي َماِلي قَاَل َوَهْل َلَك يَا اْبَن يـَُقوُل اْبنُ ":  َوُهَو يـَْقَرأُ أَْهلَاُكْم التَكاثـُُر قَالَ �أَتـَْيُت النِيب : وَعْن ُمَطرٍف َعْن أَبِيِه قَالَ   .)٤("َال ُتْحِصي فـَُيْحِصَي اللُه َعَلْيكِ «: َوقَالَ 
م  ــ علق عليه أبو نعيم بأنه حـديث َغرِيـٌب ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤دار السعادة ، . ط/ ١٣٩ /٧/ــ باب سفيان الثوري) هـ٤٣٠: املتوىف(اين األصبهأخرجــه اإلمــام أبــو نعــيم يف احلليــة ــــ حليــة األوليــاء وطبقــات األصــفياء  ـــــ أبــو نعــيم أمحــد بــن عبــد اهللا بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران ) (3   ١٥/٤٠٥"/وكى "مادة /باب الواو /أي ال تدخرى وتشدي ما عندك ومتنعي ما يف يدك فتنقطع مادة الرزق عنك ــ لسان العرب ) (2  .مرجع سابق  . ٣٠٩/ فرتة التكوين) (1                                                   ْورِيْحرِيِض َعَلى " ــ  بَاب " الزكاة" أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ـ ك ) (4  . املرجع نفسه والصفحة نفسها / ِمْن َحِديِث الثـَفاَعِة ِفيَهـاالتَدَقِة َوالشصـحيح البخـاري ـــ  /١٤٣٣/٢/١١٣بـرقم " / الص ، )١(ـــ ط) مــصورة عــن الــسلطانية بإضــافة تــرقيم حممــد فــؤاد عبــد البــاقي(دار طــوق النجــاة . ط/حممــد بــن إمساعيــل أبــو عبــداهللا البخــاري اجلعفــي ــــ    .هـ ١٤٢٢



َلْيَت َأْو َتَصدْقَت فََأْمَضْيتَ  ، أَنـَهـا رضـي اهللا عنهـا، َعـْن َعائِـَشَة   ميـر بـه اهلـالل مث اهلـالل مث اهلـالل وال يوقـد يف بيتـه نـار، فَعـْن ُعـْرَوةَ �ولقد كان النـيب   ) ٢)"(١("آَدَم ِمْن َماِلَك ِإال َما َأَكْلَت فََأفْـنَـْيَت َأْو لَِبْسَت فَأَبـْ نـَْيا َوالـصْرب علـى التقلـل �َوِيف احلَـِديث زهـد النـِيب : " معلًقا على هذا احلـديث)٥(ر الدين العيين يقول اإلمام بد  .)٤("  ِمْن أَْلَباِِْم، فـََيْسِقيَنا�، وََكانُوا َميَْنُحوَن َرُسوَل اللِه ) ٣(َكاَنْت َهلُْم َمَناِئحُ  ِجــريَاٌن ِمــَن األَنْــَصاِر،  �التْمــُر َواملـَـاُء، ِإال أَنــُه قَــْد َكــاَن ِلَرُســوِل اللــِه : اَألْســَوَدانِ : " يُِعيــُشُكْم؟ قَالَــتْ َمــا َكــانَ : ، فـَُقْلــُت يَــا َخالَــةُ »نَــارٌ  �ِإْن ُكنا لَنَـْنُظُر ِإَلى الِهَالِل، ثُم الِهَالِل، َثالَثََة َأِهلٍة ِفي َشْهَرْيِن، َوَما ُأوِقَدْت ِفي أَبـْيَـاِت َرُسـوِل اللـِه «اْبَن ُأْخِيت : قَاَلْت ِلُعْرَوةَ  ـــة ملـــن آثـــر الفقـــر علـــى الِغـــىن، َوِفيـــه َأن الـــّسنة ُمـــَشارَكة اْلَواِجـــد  ِيف الـد نـَْيا، َوِفيـــه حج ٻٱ  چ اآلخرة خري له مما يكنزه يف الدنيا حىت عندما حتدث القرآن الكـرمي عـن حـب اإلنـسان للمـال، وأنـه مـن زينـة الـدنيا بـني أن مـا يـدخره اإلنـسان لنفـسه يف   .)٦("املعدمَوأخـــذ اْلبْلَغـــة مـــن اْلَعـــْيش وإيثـــار اْآلِخـــَرة علـــى الـــد  P  Q  Rڀ  پ  پ   پ  پ   H  �  �ـــ أن أحــداث الــسرية النبويــة ال تُبــدي أي مظهــر مــن مظــاهر تعلــق النــيب   : ن خالل أحداث السيرة النبويةرد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة م  ) ب(  . مل يكن اهلدف من رسالته مجع املال أو حىت االلتفات إليه�وذا يتضح أن النيب   ).٤: القلم(  چ ں  �     �  �چ  �أما تقرأ قـَْوَل اللِه  " َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْرآنَ ": قالت عـن خلقــه رضـي اهللا عنهــا ولــذلك ملـا ســئلت الـسيدة عائــشة   أكثــر النـاس متــسًكا بنـصوص القــرآن الكـرمي،�ولقـد كــان النـيب   ).٤٦: الكهف(چ   ٺ   ـــ حفظــه اهللا ـ مىت "  :  - حفظه اهللا-  يقول الدكتور إبراهيم عوض:قبل البعثة أو بعدها انشغاله بالمال� لم يظهر عليه  . ١  :باملال، وبيان ذلك من خالل ما يلي �يبــني الــدكتور إبــراهيم عــوض ـ وســرعان مــا تــرك التجــارة وانــصرف إىل التأمــل والتحنــث يف الغــار، فهــل هــذا تــصرف رجــل كــان يعمــل عنــدها يف جتارــا، بعد ذلك، ومل يبد يف سلوكه أو تطلعاته أو كالمه ما يدل على أن املال هو شغله الشاغل، بل إنه بعدما تزوج خدجية اليت  ، قبل أو بعد البعثة ما يدل على انشغاله باملال إىل هذا احلـد ؟ لقـد كـان يـشتغل راعيًـا، مث تـاجرًا �ظهر يف شخصية النيب ــــ بـــاب أخرجـــه اإلمـــام أمحـــد بـــن حنبـــل  يف مـــسنده ـــــ أمحـــد بـــ) (1                                                   .)٨ ("املسلمون يف حروم  لنفــسه بعــًضا مــن املــال الــذي يــصيبه )٧(وملــاذا مل يبــد عليــه االهتمــام باملــال بعــد أن صــار نبًيــا وقائــًدا عــسكريًا فيحــتجن  مهموم باملال لنفسه أو ألمته؟ ــــ ٢٤ /٤)/حـــديث مطـــرف بـــن عبـــداهللا عـــن أبيـــه (ن حنبـــل أبـــو عبـــداهللا الـــشيباين  ـ ـ ـــ تعليــق شــعيب األرنــؤوط ١٦٣٤٨بــرقم ـــ   املرجــع نفــسه والــصفحة نفــسها : ـ / إســناده صــحيح علــى شــرط مــسلم رجالــه ثقــات رجــال الــشيخني ـ . ، بدر الدين  حممود بن أمحـد بـن موسـى بـن أمحـد بـن يوسـف بـن حممـود العينتـايب احلنفـي قاضـي القـضاة بـدر الـدين العيـين " بدر الدين العيين) "(5  .٨/٩٧ /٢٥٦٧برقم "/أصحابه، وختليهم من الدنيا و �كيف كان عيش النيب " باب" الرقاق " أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ــ ك )(4  .٥/٢٧٨)/منح(مقاييس اللغة ـــ مادة ./ اْلِميُم َوالنوُن َواْحلَاُء َأْصٌل َصِحيٌح َيُدل َعَلى َعِطيةٍ ) َمَنحَ ) ((3  م٢٠١٤مكتبة جزيرة الورد ــ . ط/ــ ٢٤ص/إبراهيم عوض / بيةـــ  دعلى هامش كتاب جوزيف هل  احلضارة العر ) (2  . القاهرة –مؤسسة قرطبة  مث قـدم القـاهرة فأخـذ . ا عـن اجلمـال يوسـف امللطـي وتفقـه ـا مث قـدم حلـب ، وأخـذ ـ. بعينتاب . ولد يف رمضان سنة اثنتني وستني وسبعمائة  العلـم (، و )عمـدة القـاري يف شـرح البخـاري (، وويل حسبة القاهرة ، ونظر األحباس ، وقضاء احلنفيـة ، مـن كتبـه . عن مشاخيها وبرع يف الفنون  نظـم العقيـان يف أعيـان / ة مخـس ومخـسني ومثامنائـة، مـات يف ذي احلجـة سـن)عقد اجلمان يف تاريخ أهـل الزمـان(، و )اهليب يف شرح الكلم الطيب لعيــىن أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــن أمحــد بــن حــسني الغيتــاىب احلنفــى بــدر الــدين ا/١٣/١٢٧/عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري ) (6  ٧/١٦٣/ للزركلي /  بريوت، األعالم –دار املكتبة العلمية . ط/١/١٧٤/األعيان ــ  جالل الدين السيوطي  َعَلْيِه حجر َوالشْيء حجنه وضمه إِلَْيِه واختص نَفسه ِبِه َواْلَمال مجعه َوَمال ) احتجن(اْحلَاُء َواْجلِيُم َوالنوُن َأْصٌل َواِحٌد َيُدل َعَلى َمَيٍل، ) َحَجنَ ) ((7  . بريوت ـ دون –دار إحياء الرتاث العريب . ط) /هـ٨٥٥: املتوىف(   . ـ مرجع سابق ٢٣/ على هامش كتاب جوزيف هل  احلضارة العربية ) (8  .١/١٥٨" / َحَجنَ "مادة /، املعجم الوسيط ٢/١٤١/مقاييس اللغة / َقُه َغريه اقتطعه َوَسرَ 



مث لو كان االقتصاد هو الدافع وراء انطالق اإلسالم من أرض العرب، فأىن ميكننا أن نضع رسائل النيب  ":ذهب إليه بقوله علـى مـا -فضيلته–يستدل : لوكه مع األمراء والملوك ال تدل على حاجته للمال وس�رسائل النبي  . ٢
دخلـت : " قـال�فعن عمر بن اخلطاب " وتفضيله اآلخرة على الدنيا ،�ومنها قصة تأثير الحصير في جنب النبي   .)٣("أحببت فواهللا ال أسلمك لشيء أبدا فقـال اذهـب يـا ابـن أخـي، فقـل مـا �قبل يا ابن أخي، قال فأقبل عليه رسـول اهللا فبكى، مث قام فلما وىل ناداه أبو طالب فقال أ �الشمس يف مييين، والقمر يف يساري على أن أترك هذا األمر حىت يظهـره اهللا أو أهلـك فيـه مـا تركتـه، قـال مث اسـتعرب رسـول اهللا  يا عم، واهللا لو وضعوا �قال فقال رسول اهللا . وأنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معهقد بدا لعمه فيه بداًء،  أنـه �فظـن رسـول اهللا : فقالوا يل كذا وكذا، للذي كانوا قالوا له فأبق علي وعلى نفسك، وال حتملين مـن األمـر مـا ال أطيـق، قـال فقـال لـه يـا ابـن أخـي، إن قومـك قـد جـاءوين ، �أن قريًشا حني قالوا أليب طالب هـذه املقالـة بعـث إىل رسـول اهللا : ")٢(  بن هشامويمكن أن يؤكد الباحث على ما سبق ببعض أحداث السيرة النبوية ومنها ما ذكره ا  .)١("إليهم بغية احلصول منهم على بعض املساعدات املالية قـد تقـرب �يف الدين اجلديد، وهذا كل ما هنالـك، ولـو كـان االقتـصاد هـو املـسئول عـن ذلـك االنطـالق، لكـان الرسـول ة أولئـك العواهـل إىل الـدخول   إىل ملوك العرب والعجم من حوله؟، إن كـل مـا اشـتملت عليـه تلـك الرسـائل، هـو دعـو � إزاره ولــيس عليــه غــريه، وإذا احلــصري قــد أثــر يف جنبــه، وإذا أنــا فجلــست فــإذا عليــه :  وهــو علــى حــصري قــال�علــى رســول اهللا  مــا : يف ناحيــة مــن الغرفــة، وإذا إهــاب معلــق فابتــدرت عينــاى فقــال) ورق الــسلم يــدبغ بــه(بقبــضة مــن شــعري حنــو الــصاع وقــرظ  زانتـك ال أرى فيهـا إال مـا يا نيب اهللا، وما يل ال أبكي؟ وهذا احلصري قد أثر يف جنبك، وهذه خ: يبكيك يا ابن اخلطاب؟ فقلت أمـا ترضـى أن تكـون ! يا ابـن اخلطـاب: قال! أرى، وذاك كسرى وقيصر يف الثمار واألار وأنت نيب اهللا وصفوته، وهذه خزانتك َعـْن : "وت واجلنـة فقـال أُعطـى خـزائن الـدنيا، وأن خيلـد فيهـا، ولكنـه اختـار املـ� أنـه − )٥(ومنها ما رواه اإلمـام الـدارمي  .)٤("لنا اآلخرة وهلم الدنيا؟ يَا أَبَا ُمَوْيِهَبَة، إين َقْد أُِمْرُت أَْن أَْستَـْغِفَر ِألَْهِل :  ِمْن َجْوِف اللْيِل، فـََقالَ �بـََعَثِين َرُسوُل اللِه : ، قَالَ �َأِيب ُمَوْيِهَبَة، َمْوَىل َرُسوِل اللِه  ، فـََقـالَ ِفيِه ِمما َأْصَبَح الناُس ِفيِه، أَقْـبَـَلْت اْلِفَنتُ َكِقَطِع اللْيِل اْلُمْظِلِم، يـَْتَبُع آِخُرَها أَوَهلَا، اْآل السَالم َعَلْيُكم يَا أهل اْلَمَقـاِبِر، لِيَـْهنِـَئ َلُكـْم َمـا َأْصـَبْحُتْم :  َمَعُه، فـََلما َوَقَف بـَْنيَ َأْظُهرِِهْم، قَالَ َهَذا اْلَبِقيِع، فَاْنطَِلْق َمِعي، فَاْنطََلْقتُ  أَقْـبَـَل َعلَـي ِمـْن اْألُوَىل، ُمث يَـا أَبَـا : ِخـَرُة َشـر نـَْيا َواْخلُْلَد ِفيَها، ُمث اْجلَنُة، َفُخيـْرُت بـَْنيَ َذِلَك َوبـَْنيَ ِلَقاِء َريب َواْجلَنةِ  َقْد أُوتِيُت َمَفاتِيَح َخزَاِئِن الد َة، قَالَ  بَِأِيب أَْنَت : فـَُقْلتُ : قَالَ . ُمَوْيِهَبَة، إيناْجلَن نـَْيا َواْخلُْلَد ِفيَها، ُمث ي، َفُخْذ َمَفاتِيَح َخزَاِئِن الداستَـْغفر ِألَْهـِل : َوأُم َة، ُمثَواْجلَن ِه يَا أَبَا ُمَوْيِهَبَة، َلَقْد اْختَـْرُت ِلَقاَء َريبَال َواَلل و مــن مــصر وأصــله مــن أبــو حممــد عبــد امللــك بــن هــشام بــن أيــوب احلمــريي املعــافري؛ مــشهور حبمــل العلــم، متقــدم يف علــم النــسب والنحــو، وهــ) (2  ٢٦املرجع السابق ص) (1                                                   .)٦(" َوَجُعُه الِذي قـََبَضُه اللُه ِفيهِ �ُسوِل اللِه اْلَبِقيِع، ُمث اْنَصرف، فَبدئ ِبرَ  البن إسحاق وهذا وخلصها، وهي املوجـودة بأيـدي " املغازي والسري " ، أخذ.وتويف مبصر يف سنة ثالث عشرة ومائتني، رمحه اهللا تعاىل. البصرة، / ٢/١٧٧/ بكـر بـن خلكـان ـــ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ــ أبو العباس مشس الـدين أمحـد بـن حممـد بـن أيب/ الناس املعروفة بسرية ابن هشام يَالِء، َواْعِتزَالِ (يف باب ) الطالق(أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه يف كتاب ) (4  . م ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥الثانية، : مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر ـــ الطبعة. ط/٢٦٦ /١/السرية النبوية البن هشام ) (3  . بريوت ـــ دون –دار صادر  وأهـل الـورع يف الـدين ممـن حفـظ ومجـع وتفقـه وصـنف الرتوية بعد العصر، ودفن يوم عرفة سنة مخس ومخـسني ومـائتني، وكـان مـن احلفـاظ املتقنـني، عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن بــن الفــضل بــن ــرام الــدارمي الــسمرقندي، كنيتــه أبــو حممــد يــروى عــن يزيــد بــن هــارون، روى عنــه أهــل بلــده، مــات يــوم ) (5  .) ١٤٧٩(برقم )  النَساِء، َوَختِْيريِِهن ِيف اْإلِ الثقات ــ حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت /  وحدث وأظهر السنة يف بلده ودعا الناس إليها وذب عن حرميها وقمع من خالفها  حـديث صـحيح يف اسـتغفاره ألهـل البقيـع : تعليق شعيب األرنؤوط / ه ـ ــ إسناده جيد ــ املرجع نفسه والصفحة نفسها ١٤٠٧، ) ١(بريوت ـ ط –ــــ دار الكتــاب العــريب ٧٨/١/٥٠بــرقم  /�يف وفــاة النــيب "بــاب / ســننه  ــــ عبــداهللا بــن عبــدالرمحن أبــو حممــد الــدارمي أخرجــه اإلمــام  الــدارمي يف)(6   .١٩٧٥ – ١٣٩٥، )١(دار الفكر ــ ط. ط/٣٦٤/ ٨"/العني"باب /ـ   . ٤٨٩ /١٦٠٤٠/٣برقم / اإلمام أمحد واختياره لقاء ربه ، مسند 



ـــ يف االســتدالل علــى عــدم ســعي النــيب ينطلــق الــدكتور   :رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل بيان منهج اإلسالم في كيفية جمع المال) ج(  .وذا يتبني أن النيب مل يكن يهتم مبتع الدنيا الزائلة، وأن اهلدف األمسى له لقاُء ربه ودخول اجلنة  التعلق بأسباب الدنيا وزخارفها خلع قلبه من �ع الزهد لكن النيب من شئ من عرض الدنيا ولو أراد مللك الدنيا مبا فيها ، وهو ال يتناىف م�مات وليس يف بيته  امتألت ا كتب السرية والسنة املطهرة من بدايتها إىل ايتها منذ بعـث حـىت ــ وغير ذلك من المواقف والمشاهد التي ـــ حفظــه اهللا ـ أحل اإلســـالم علـــى أمهيـــة العمـــل واإلنتـــاج : "مـــن خـــالل بيـــان مـــنهج اإلســـالم يف مجـــع املـــال فيقـــول الـــسيدة خدجيـــة رضـــي اهللا عنهـــا جلمــع املــال واســتيالئه علــى أمــوال �إبــراهيم عــوض ـ يَا َعْمُرو «: �ِه قَاَل َرُسوُل الل : قال �وهناك نصوص عديدة تدلل على هذا املعىن، منها ما روي عن َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص   .)١(.."ملا أحل على أمهية العمل ...والتدليس ولو كان اإلسالم غايته االستيالء على أموال األمم األخرى  وحــارب الربــا واملراهنــة والــشحاذة والــسرقة واالغتــصاب واخلــداع بوصــفهما الــسبيل األصــيل للحــصول علــى املــال ودعــم االقتــصاد، بـَلَـى، ِحْلـٌس نـَْلـَبُس : قَـالَ " لَـَك ِيف بـَْيتِـَك َشـْيٌء؟ : " يَـْسأَُلُه فـََقـالَ �وَعْن أََنِس بْـِن َمالِـٍك َأن َرُجـًال ِمـَن األَنْـَصاِر أَتَـى النـِىب   .   )٢(»نِْعَم اْلَماُل الصاِلُح َمَع الرُجِل الصاِلحِ  َمــْن : " بِيَـِدِه، ُمث قَــالَ �َفأَتَــاُه َِِمــا، َفَأَخـَذُمهَا َرُســوُل اللــِه : قَـالَ " اْئتِـِين َِِمــا: " بـَْعـَضُه، َوقَــَدٌح نـَـْشَرُب ِفيـِه اْلَمــاَء، قَــالَ بـَْعـَضُه َونـَْبــُسطُ  أَنَـا آُخـُذُمهَا بِـِدْرَمهَْنيِ، : َمـرتـَْنيِ أَْو َثَالثًـا، قَـاَل َرُجـلٌ " َهـٍم؟ َمْن يَزِيـُد َعلَـى ِدرْ : "أَنَا آُخُذُمهَا ِبِدْرَهٍم، قَالَ : فـََقاَل َرُجلٌ " َيْشَرتِي َهَذْيِن؟  " هِ اْشَرتِ بَِأَحِدِمهَا َطَعاًما فَانِْبْذُه ِإَىل أَْهِلَك، َواْشَرتِ بِاْآلَخِر قَـُدوًما فَـْأِتِين بِـ: "َفَأْعطَاُمهَا إياه، وأخذ الدرمهني َفَأْعطَاُمهَا لألَْنَصارِي، َوقَالَ  " اْذَهـْب فَاْحَتِطـْب، َوَال أَرَاَك َمخْـَسَة َعـَشَر يـَْوًمـا: "، َفَشد ِفيِه ُعوًدا بَِيِدِه، َوقَـالَ - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم -فـََفَعَل، َفَأَخَذُه َرُسوُل اللِه  ـٌر لَـَك ِمـْن َأْن : اْشـَرتِ بِبَـْعـِضَها َطَعاًمـا َوبِبَـْعـِضَها ثـَْوبًـا ُمث قَـالَ : فـََقـالَ َفَجَعَل َحيَْتِطُب َويَِبيـُع، َفَجـاَء َوقَـْد َأَصـاَب َعـْشَرَة َدرَاِهـَم،  َهـَذا َخيـْ يـَـا َحِكــيُم، ِإن َهــَذا اْلَمــاَل : ( فأعطــاين، ُمث َســأَْلُتُه فأعطــاين، ُمث قَــاَل ِيل �َســأَْلُت َرُســوَل اللــِه : وعــن َحِكــيَم بْــَن ِحــزَاٍم، قَــالَ   . )٧(  »)٦(ُموِجعٍ  أَْو لِــِذى َدٍم )٥(ْفِظــعٍ  أَْو لِــِذى ُغــْرٍم مُ )٤( ِيف َوْجِهــَك يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة، ِإن اْلَمــْسأََلَة َال تَــْصُلُح ِإال لِــِذى فـَْقــٍر ُمــْدِقعٍ )٣(جتَِــيَء َواْلَمــْسأََلُة ُنْكتَــةً  ـٌر ِمــَن اْليَـِد الــسْفَلى نـَْفٍس ملَْ يـَُباَرْك لَـُه ِفيـِه، وََكـاَن كالـذي يَْأُكـُل َوال يَـْشَبُع، )٨(يِه، َوَمْن َأَخَذُه بِِإْشرَافِ َخِضٌر ُحْلٌو، َفَمْن َأَخَذُه ِبَسَخاَوِة نـَْفٍس بُورَِك َلُه فِ  َحــًدا بـَْعـَدَك َشــْيًئا، َحــىت   أَ )٩(يـَـا َرُسـوَل اللــِه، َوالـِذى بـََعثَــَك بِـاحلَْق ال أَْرَزأُ : فـَُقْلـتُ : ، قَـاَل َحِكــيمٌ )َواْليَـُد اْلُعْليَــا َخيـْ ـــ  ك ) هـــ٣٥٤: املتــوىف(الُبــسيت أخرجه اإلمام ابن حبان يف صحيحه برتتيب ابن بلبان ـ  ـــ  حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بـن َمْعبـَد، التميمـي، أبـو حـامت، الـدارمي، ) (2   .٢٥/احلضارة العربية ) (1                                                  . ط /٣٢١٠بــرقم / ٦ /٨"  /رجــل الــذي جيمــع املــال مــن حلــه إذا قــام حبقوقــه فيــهذكراإلباحــة لل"ـــ بــاب "الزكــاة"ـ ـُل َعْنـُه فـَُيوِجُعـه قـَتـْلُـهَدٍم ُموِجٍع، ُهَو أَْن يـََتَحمَل ِديًة فـَيَـسْ ) (6  .٨/٢٥٤،١٢/٢٣٦"/َفُظعَ "مادة /لسان العرب /َأي ِذي َحاَجٍة َالزَِمٍة ِمْن َغرامة ُمْثِقلة ، َال حتَِل املسأَلة إال ِلِذي ُغْرٍم ُمْفِظعٍ   :َع َوَجاَوَز املِقداَر وبـَرَح، فـَُهَو ُمْفِظٌع َوِيف احلَِْديثِ اشَتد وَشنُ : َفُظَع اَألمُر، بِالضم، يـَْفُظُع َفظاعًة، وأَْفَظَع اَألمرُ ) (5  ١/٢٩٠"/دقع"مادة /باب الدال / املعجم الوسيط / فقر مدقع شديد مذل : املدقع ) (4  .٥/٤٧٥"/نكت"مادة /معجم مقاييس اللغة /ى تَْأِثٍري َيِسٍري ِيف الشْيِء َكالنْكَتِة َوَحنْوَِهاالنوُن َواْلَكاُف َوالتاُء َأْصٌل َواِحٌد َيُدل َعلَ ) َنَكتَ ) ((3  .قال احلاكم  صحيح على شرط مسلم  ــ املرجع نفسه، هامش الصفحة نفسها   .م ١٩٩٣ –ه ١٤١٤ــ )٢( بريوت ـــ ط–مؤسسة الرسالة  هـا قُتِـل املَُتَحميَهـا ِإىل أَوليـاِء اْلَمْقتُـوِل، فـِإن َملْ يؤديـَُؤد َـا َحـىتِ لـسان العـرب ـــ  مـادة ./َعى املرجـع نفـسه ".املختـارة"املرفوع دون القصة صحيح لغريه، وهذا إسناد ضعيف،حسنه الرتمذي، وصححه الـضياء املقدسـي يف :تعليق الشيخ األرنؤوط   . سابق مرجع / ٣/٣١٦/ ٢١٩٨أخرجه اإلمام ابن ماجه يف سننه  ــ أبواب التجارات ــ باب بيع املزايدة ــ برقم )(7  ٨/٣٨٠"/َوَجعَ " َهاِب بِـِه،] َواْهلَْمـَزةُ [الراُء َوالزاُء ) َرزَأَ ) ((9  . ٣/٢٦٣"/َشَرفَ "معجم مقاييس اللغة، مادة /الرُجُل اْلَعاِيل : ، َوالشرِيفُ .الشُني َوالراُء َواْلَفاُء َأْصٌل َيُدل َعَلى ُعُلو َواْرتَِفاعٍ ) َشَرفَ ) ((8  والصفحة نفسها  ْيِء َوالـذَعلَـى ِإَصـابَِة الـش ١/٨٥/ ، لسان العرب، ٢/٣٩٠/ـ" رزأ"معجم مقاييس اللغة مادة /ِمْنهُ  نـََقـَص َمـا َرزَأَ ُفَالنًـا َشـْيًئا َأي َمـا َأصـاَب ِمـْن مالِـه َشـْيًئا َوَال : َويـَُقـالُ  َأْصـٌل َواِحـٌد يَـُدل.  



نـَْيا، َفَكاَن أَبُو َبْكٍر، يَْدُعو َحِكيًمـا، لِيُـْعِطيَـُه اْلَعطَـاَء، فـَيَـْأَىب َأْن يـَْقبَـَل ِمْنـُه َشـْيًئا، ُمث ِإن ُعَمـَر َدَعـاُه لِيُـْعِطيَـُه، فَـَأَىب َأْن يـَْقبَـَل،  ُه َلُه ِمْن َهـَذا اْلَفـْىِء، فـَيَـْأَىب َأْن يَْأُخـَذهُ يَا َمْعَشَر اْلُمْسِلمِ : فـََقالَ أُفَارَِق الدِذى َقَسَم اللُه الأَْعِرُض َعَلْيِه َحق فـَلَـْم يـَـْرَزْأ َحِكـيٌم َأَحـًدا ِمـَن . َني، ِإىن  ِىباِس َشْيًئا بـَْعَد النالن� َتـُُوىف ـى عـن  حرص حرًصا شديًدا علىمما سبق يتبين أن اإلسالم  .)١(" َحىترضـي اهللا عنهـا مجعه بطرق حمرمة أو عن طريق سؤال الناس أمواهلم، فكيف بعد كل هذه النصوص يسيطر النيب على مـال خدجيـة  أمهية العمل، وجعلـه الـسبيل املـشروع الراقـي جلمـع املـال، و تـرى لـو كــان الـدافع االقتـصادي هـو الـسبب الـرئيس يف ذلــك : "لـى املـال، فيقـوليـذكرها ال يتناسـبان مـع رجـل يريـد أن حيــصل ع مبعارضــته لــدين قومــه، والنــصوص الــيت كــان �ال ميكــن أن يعارضــها إال ذو عقــل مــريض، حيــث إن املــنهج الــذي ســلكه النــيب ود النافعة اليت جلأ إليها الدكتور إبراهيم عوض ــ حفظه اهللا ــ يف رد تلك الشبهة، أنه اسـتخدم األدلـة العقليـة الـيت من الرد  :رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل األدلة العقلية) د(  !!بدون وجه حق؟ منـا يريـد ، أو يف أحاديثـه الـشريفة، إىل أنـه إ... ، مث كيف مل خيطئ مـرة ،فيـشري يف القـرآن ...انتجاًعا للكأل وحبثًا عن آبار املياه قــضيته مباشــرة، فيــصارحهم بأنــه إمنــا يريــد هلــم اخلــري، واالنعتــاق مــن الفقــر الــذي تعــيش فيــه مجــوعهم والعــذاب الــذي يــصطلونه جلميــع ضــده بــدًال مــن أن يــدخل يف ، فيخــرتع ديًنــا جديــًدا يربــك األوضــاع الــسائدة يف بــالد العــرب، ويهــيج ا...االقتــصادي ؟  يف هـــذا الـــصدد  كـــل هـــذا العنـــاء الـــدعوي الـــذي مـــن شـــأنه املباعـــدة بينـــه وبـــني هدفـــه �، فِلـــَم انـــتهج الرســـول )يقـــصد دعوتـــه( ( ؟ )٣(معظمهم ما يدل على أم كانوا يتأففون من شظف عيشهم أو يتطلعون إىل اهلجرة من بالدهم هروبًا مـن الفقـر واملـسغبةفلـم يـصدر عـن بـل تعـالوا بنـا إىل العـرب أنفـسهم قبـل البعثـة، فهـل : " بقولـه-فـضيلته–باإلضافة إىل أمر آخر يشري إليه   .  )٢(واألخالقية العليا، وهي قيم ال صلة بينها وبني التهافت على إحراز األموالىل احلــديث عــن العامــل االقتــصادي بــل كــان كالمــه كلــه عــن القــيم العقيديــة والفكريــة والــشعورية عــن نــشر دينــه مل يتطــرق قــط إمن ذلك، أن يعطي املؤمن أخاه املؤمن ال أن ينتهب املؤمنون مجيًعا أراضي األمـم األخـرى ويـصادروها ألنفـسهم، وعنـدما تكلـم   على العكس �أن يعيش العرب يف سعادة ورخاء بدًال من هذا التقشف القبيح الذي ينغمس فيه غالبيتهم، لقد كانت دعوته  هذه هي أشعارهم وأمثاهلم وخطبهم بني أيـدينا، فهـل ) إمنا كانوا يقومون برحليت الشتاء والصيف للتجارة ال للهروب من بالدهم تـه فاطمـة خادًمـا خيفـف عنهـا أو عنـه احلياة، فمثًال  لو كان الدافع املادي هو السبب يف دعوته فلمـاذا مل يطلـب لنفـسه، أو البن وأســلوبه يف احليـاة لتــيقن مـن اسـتحالة وجــود دافـع مــادي لـه يف هــذه �وإذا مـا طـالع الباحــث العديـد مــن مواقـف النـيب   .)٤("سئموا تلك األوضاع ويريدون االنعتاق منها واخلروج إىل سعة الدنيامقطوعة واحدة تومئ جمرد إمياء إىل أم وَميْتِدحون بالشجاعة واإلقدام والالمبااله باحلياة يف سبيل اد الشخصي ومسعة القبيلة، ويتفاخرون بالكرم، وال توجد قصيدة أو ، ...لقــد كــانوا راضــني متــام الرضــا عــن أوضــاعهم املعيــشية مل يفكــروا يف تغيريهــا ... يــشري إىل شــئ مــن ذلــك؟جيــد أحــد فيهــا مــا      .٨/٧٠) /٦٣١٨(برقم ) التكبري التسبيح عند املنام (باب ) الدعوات(أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ــ  يف كتاب ) (5  بتصرف٢٥/ احلضارة العربية) (4  .٣/٦١)/سغب(تاج العروس ــ مادة ./ َكَكِتٍف َأي َجوَعاُن أَو َعْطَشان) وَسِغبٌ ( اُجلوُع  و َال َيُكوُن ذِلك ال َمَع تـََعب،:السْغَبةُ ) (3  بتصرف٢٣ـ، ٢٢/إبراهيم عوض/ د–احلضارة العربية ) (2  .٣١٤٣/٤/٩٢برقم ) / يعطي املؤلفة قلوم�ما كان النيب (ـــ باب ) اجلهاد(أخرجه اإلمام البخارى يف صحيحه ــ يف كتاب ) (1                                                   .ته اليت ُكلف بتبليغها من وراء دعو �مما سبق يتبني خمالفة احتمال وجود الدافع املادي للنيب   .اهللا عن اجلميع ــ مل يكن كذلك وإمنا تزوج معظمهن ليعوهلن بعد فقدان أزوجهن  بعد وفاته؟، وملاذا مل يسر على منهج الزواج من األرامل الغارقات يف النعيم ؟، ولكن زوجاته غري السيدة خدجية ــ رضـي حيام ولوكان الدافع املادي هو السبب يف دعوتـه فلمـاذا مل جيمـع لنفـسه وألهـل بيتـه املـال حـىت جيـدوا شـيًئا يعتمـدون عليـه يف   .  �  كان متطوًعا وأشهرهم أنس ابن مالك �، بل إن ُكل َمْن َخَدَمه )٥(عناء العمل خاصة وأا طلبت منه ذلك



ال، كـل  يف دعوتـه، ومـنهج اإلسـالم يف مجـع املـ�أكد الدكتور إبراهيم عـوض أن املـنهج الـذي اختـذه النـيب  . ٢  .حياته يف �أوضح الـدكتور إبـراهيم عـوض أن نـصوص القـرآن والـسنة، وأحـداث الـسرية النبويـة توضـح زهـد النـيب  . ١  :من خالل ما سبق يتبني جلًيا ما يلي  الخالصة              . واهية وال تقوم على أي دليلوأصحابه، كما بني حب العرب لطريقة حيام وبيئـتهم، وعـدم نفـورهم منهـا أو الرغبـة يف تغيريهـا، وـذا يتبـني أن الـشبهة العمـل علـى تغيـري عقيـدة قومـه ومعارضـتهم والتعـرض لـألذى هـو  إىل املال ــ لو كان يريده ــ أيسر من �أن يصل ا النيب استخدم الدكتور إبراهيم عوض العقل واملنطق يف الرد على الشبهة، فبني وجود طرق كثرية كان من املمكـن  . ٣  هذا ال يتناسب مطلًقا مع شخص عنده شره يف مجع املال، كما يريد مثري الشبهة أن يرسخ يف أذهان القارئني



، � كــان يعــادي معاويــة �لكــن العــداء لإلســالم وحلملتــه قــد وصــل باألبعــد ليخــالف املنقــول واملعقــول، ويــزعم أن النــيب   .  يف أحد منهم، أو أن يعادي أحدهم؟�يطعن النيب  هلم، ومل يكن من مطعن ألحد منهم على اآلخر يف دينه أو دنياه، فكيف أن �ىل ورسوله اهللا عليهم كلهم عدول بتعديل اهللا تعاواألحداث اليت يُفهم منها اإلساءة إىل أحد من صـحابة النـيب رضـوان اهللا علـيهم ، أو التـنقص مـن قـدره، مـع أن الـصحابة رضـوان  وأصحابه الكرام رضوان اهللا عليهم ، استغالل بعض املواقف �اوالت اليت حاوهلا أعداء اإلسالم للطعن على النيب من احمل    وشتمه له�)١( لمعاوية�شبهة عداوة النبي   املطلب الثالث وممـا : " فيقـول� مـن معاويـة بـن أيب سـفيان � يَدِعي انتقـاص النـيب )٢(يذكر الدكتور إبراهيم عوض أن خليل عبد الكرمي  : عرض الشبهة: أوًال   .ولندعه يلقي ما عنده ـــ يف رد تلــك الــشبهة مــن خــالل الفهــم العميــق للغــة العربيــة ويــتلخص رده يف ينطلــق الــدكتور إبــراهيم  :رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل ما ورد في معاجم اللغة العربية) أ(  : وفيما يلي بيان ذلك  .الرد على الشبهة من خالل تعامل الخلفاء الراشدين مع معاوية رضي اهللا عنهم أجمعين) د(  .الرد على الشبهة من خالل ما ورد في السنة النبوية) ج(  .الرد على الشبهة من خالل ما ورد في السيرة النبوية) ج(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل ما ورد في معاجم اللغة العربية) أ(  :الرد على الشبهة ويتلخص في النقاط التالية:  ثانًيا    .، ألنه كان حياربه  مع أبيه قبل اإلسالم� كان يكره معاوية � يدعي أن النيب وهكذا يتبني أن مثري الشبهة .)٥("يف حماوالت استئصال شأفتهويؤكد أن دافعه يف ذلك هو االنتقاص من رتبة ابن أيب سفيان ألنه طاملا حاربه واشرتك يف املعارك وعاون والده أبا سـفيان   .)٤("، أما معاوية فصعلوك ال مال له)٣(أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه": نهما فقال هلاومعاوية رضي اهللا ع فاطمــة بنــت قــيس عنــدما أتتــه تــستطلع رأيــه يف خــاطبني تقــدما هلــا، مهــا أبــو جهــم �افــرتاه  تفــسريه النــصيحة الــيت نــصح ــا النــيب  ـــ حفظــه اهللا ـ :  كان يقدم نصيحة طلبتها منـه فاطمـة بنـت قـيس فيقـول� يبني الدكتور إبراهيم أن النيب :ــ مجرد نصيحة للسائل١   : النقاط التالية عــوض ـ ء بسبع، وقيل بثالث عشرة واألول أشهر، وحكى الواقدي أنه أسلم بعد احلديبية وكـتم إسـالمه حـىت أظهـره عـام الفـتح، فإنـه كـان يف عمـرة القـضا، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وقيل �معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي األموي أمري املؤمنني ) 1                                                  اإلصـابة /  يف رجب سنة ستني على الـصحيح �أضاف إليها مصر، مث تسمى باخلالفة بعد احلكمني مث استقل ملا صاحل احلسن، ومات معاوية  وكتـب لـه، وواله عمـر الـشام بعـد أخيـه يزيـد بـن أيب سـفيان وأقـره عثمـان، مث اسـتمر فلـم يبـايع عليًـا، واسـتقل بالـشام مث �مسلًما، صـحب النـيب  ـــ بــاب ) الطــالق(مــسلم ، كتــاب " وأمــا أبــو جهــم فرجــل ضــراب للنــساء"كثــري الــضرب للنــساء ، وىف روايــة أخــرى ملــسلم ) (3  .سبق التعريف به يف املطلب األول من هذا املبحث) (2  .بتصرف ١٥٤ ـ ٦/١٥١/ييز الصحابة ـــ أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعييف مت رقم بــ)  املطلقــة ثالثًــا(ـ ــــ ١٤٢٠مكتبـــة زهـــراء الـــشرق ـــــ القـــاهرة ـــــ / ٢٤٧/اليـــسار اإلســـالمي وتطاوالتـــه املفـــضوحة علـــى اهللا والرســـول والـــصحابة ــــــ دإبـــراهيم عـــوض ) (5  .٧٥/ ١٤٨٠/١٠برقم)/املطلقة البائن ال نفقة هلا(ــ باب ) الطالق(أخرجه اإلمام مسلم  يف صحيحه  ــ ك ) (4  ).١٤٨٠( هـــــ  ـ القـاهرة (دار سـينا للنـشر . ط/ ١١٦، ١١٥ص/ خليـل عبـد الكـرمي ـ"   شدو الربابة بأحوال جمتمع الـصحابة" النص يف كتاب  م ، وأصل٢٠٠٠    .١٩٩٧ط)  بريوت(، االنتشار العريب ) 



 أن لفظ احلديث ال يدل أبًدا على االنتقاص من قـدر معاويـة - فضيلته– كما يبني :ـ اللفظ ال يدل على االنتقاص٢  .)١("المرأة طلبتها منه كالم النيب يف معاوية ليس انتقاًصا بل هو جمرد نصيحة خالصة خملصة لقد غطى خليل عبد الكرمي عينيه بيديه حىت ال يرى أن"
، لكـن )٢(الفقري، ومل يكن يف هذا االسم ما يعاب وإال ما افتخر بـه عـروة بـن الـورد وأصـحابه مـن شـعراء اجلـاهليني يف قـصائدهمكرها أحد، ألن الـصعلوك يف لغـة العـرب آنـذاك هـو عندما يقرر سيد البشر عن معاوية أنه صعلوك فهو يقرر حقيقة ال ين" فـ� أنه صعلوك كان  عندما قال عن معاوية �األستاذ األمني يرتك هذه الكلمة دون أن يشرحها؛ ليوقع يف روع القارئ أن الرسول  عـروة بـن الـورد  ،وكـان) ٤"(َخَرَجـْت أَوبارهـا َواْجنَـَرَدْت وَطرحتهـا:  َلُه وتَـَصْعَلكت اِإلبـلاْلَفِقُري الِذي َال َمالَ : الصْعُلوك "   جيد أا تؤيد ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم عوض، فقد ورد يف لسان العرب  فعندما ينظر الباحث يف معاجم اللغة العربية :ـ المعاجم اللغوية وكتب تاريخ العرب تؤيد المعنى المراد من اللفظ٣  .)٣("يشتمه وينتقص منه شبهة من خالل العناصر ومن خالل أحداث السرية النبوية ينطلق الدكتور إبراهيم عوض ــ حفظه اهللا ــ يف الرد على تلك ال  :رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل ما ورد في السيرة النبوية) ب(  .   حىت يعد انتقاًصا له�ني أن الصعلوك يف لغة العرب هو الفقري، وأن ذلك ليس فيه ما يعيب معاوية وذا يتب  . )٦("صعلوك جواد، ولعل حالة الفاقة والفقر يف جمتمع القبيلة قادته إىل إتالف أمواله يف كرم مبالغ فيهكرم الصعلوك، ووفاؤه ألصحابه من الصعاليك، أما كرمه فهو مشهور معروف حىت قيل كـل : من القيم االجتماعية الكرمية منها النبـذ االجتمـاعي للـصعاليك إىل جمموعـة وقد قـاد: "وورد يف كتاب الشعر اجلاهلي أم كانوا يصفون الفقراء بالصعاليك ).  ٥"(الفقر: والتصعلك. يسمى عروة الصعاليك، النه كان جيمع الفقراء يف حظرية فريزقهم مما يغنمه وباهللا لو : "الوحي، وأحسن إليه وإىل أبيه، مث يثري عقل القارئ بعدد من األسئلة العقلية اليت تبني أن الشبهة واهية، فيقول منه وجعله من كتاب �  قـَرَب معاوية � يبني الدكتور إبراهيم أن النيب :استثارة الفكر باألسئلة العقلية . ١  : التالية ؟ ومىت كان الفقر سبًبا يف أن حيتقر حممد أحًدا من النـاس؟ وهـل كـان حممـد غنيًـا حـىت )٧(مث كيف ينتقصه وهو أخو زوجته  بل ملاذا مل يقتله هو وأباه وسائر كفرة قريش عام الفتح ويريح ويسرتيح؟   أن ينتقص منه فلماذا قربه إليه وجعله من كّتابه؟                       �يب أراد الن إذا ما ) ( وال شعبة إن ناهلا عد مغنما ** فىت طلبات ال يرى اخلمص ترحة ) ( على األحداث والدهر مقدما ** وهللا صعلوك يساور مهه وميضي   .  حربومن ذلك قول حامت الطائي يعدد مكارم الصعلوك كاإلقدام والصرب على اجلوع والتأهب لل) (2   .   ٢٤٧/املرجع السابق )(1                                                 ومل أعطى كًال من معاوية وأخته وأبيـه يف غـزوة حنـني أربعـني أوقيـة مـن الفـضة ومائـة مـن اإلبـل وهـو مـا ذكـره الـشيخ خليـل   ر الفقراء؟حيتق ـــ أبــو نــصر إمساعيــل بــن محــاد اجلــوهري الفــارايب )(5  ١٠/٤٥٥"  /َصْعَلكَ "لسان العرب ــ مادة ) (4   .٢٤٨/املرجع السابق ) (3  ) وذا شطب عضب الضريبة خمذما ** ترى رحمه ونبله وجمنه ) ( تيمم كرباهن مثت صمما ** رأى يوما مكارم أعرضت  ـــ  دار العلــم ٤/١٥٩٥"/صــعلك" "مــادة ) هـــ٣٩٣: املتــوىف(الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة ـ ــ ،وتوفيت يف خالفة معاوية بن أيب .عثمان بن عفاناهللا عليه وسلم بعده، وكان النجاشي زوجها إياه، سنة ست، وأمهرها من عنده، وكان وليها كانت حتت عبيد اهللا بن جحش، فتنصر، وهلك بأرض احلبشة، فتزوجها رسول اهللا صلى . رملة بنت أيب سفيان بن حرب بن أمية القرشي)   (7  .ــ بدون/ ١/١٥٧/كرمي الوائلي/ ه وظواهره الفنية ــ دالشعر اجلاهلي قضايا) (6  . م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة :  بريوت ـ الطبعة–للماليني  العبدي   أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن َمْنَده-معرفة الصحابة البن منده / أربع وأربعني: سفيان، سنة ثنتني وأربعني، وقيل    م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦وىل، األ:  الطبعة-مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة/ ٩٥٢، ٩٥١)/هـ٣٩٥: املتوىف(



وهذا كله لو كان معاوية فعـًال كمـا ادعـى الـشيخ قـد حـارب الرسـول : " ويف هذا يقول ــ حفظه اهللا ــ�أباه يف حرب النيب  كما يوضح فضيلة الدكتور إبراهيم عوض مل يـُْعَرف عنه أنه شارك � مث إن معاوية !:أين معاوية من أبيه؟ . ٢  . )٢("ئة من اإلبلأربعني أوقية وماوأعطى املؤلفة قلـوم أول النـاس فـأعطى أبـا سـفيان بـن حـرب أربعـني أوقيـة ومائـة مـن اإلبـل قـال ابـين معاويـة قـال اعطـوه "  .)١(نفسه ؟ ، بـل جنـد فقـط � يف مظاـا املختلفـة، فـال نعثـر علـى إشـارة إىل اشـرتاكه معهـم يف حربـه مع أبيه وقومه، لكننا نقرأ أخباره رك أباه يف حـرب  مل يشا�، بل وألبيه، وأن معاوية � ملعاوية �وعلى أية حال فإنه يتبني مما سبق حسُن معاملة النيب   .)٣("ذكرًا ال شرتاكه يف غزوات اإلسالم بعد دخوله فيه عام الفتح  بدًءا من حنني فصاعدا ،  فلماذا ينتقص من معاوية وقد كان تابًعا ألبيه على � فإذا ما أحسن النيب إىل أيب سفيان والذى كان من أشد أعدائه  .�النيب  َع ُكْنــُت أَْلَعـُب َمــ: فَعـِن ابْــِن َعبـاٍس، قَـالَ " بـذللك فــدعا لـه � إليــه ابـن عبـاس، فوجــده يأكـل فـأخرب النــيب �وأرسـل النـيب   .)٤(»اللُهم َعلْمُه اْلِكَتاَب، َواْلِحَساَب َوِقِه اْلَعَذابَ « َدَعا ِلُمَعاِويََة ْبِن َأِيب ُسْفَياَن �يٍد، َأن َرُسوَل اللِه عب  بــأن يعلمــه اهللا الكتــاب، ويعافيــه مــن العــذاب، فعــن شــريٍح بــِن �فقــد دعــا لــه النــيب :  لــه�دعــاء النبــي  . ١  :ويدعو له وهذا يناقض متاًما ما ادعاه خليل عبد الكرمي، ومما ورد يف فضله من تلك النصوص ما يلي  علــى معاويــة رضــي اهللا عنــه ، �د العديــد مــن النــصوص الــيت يثــين فيهــا النــيب  جيــ�عنــدما ينظــر الباحــث يف ســنة النــيب   :الرد على الشبهة من خالل ما ورد في السنة النبوية) ج(  .  �فرض اشرتاكه معه يف حرب النيب  َياِن، َفَجــاَء َرُســوُل اِهللا  َفِجْئــُت : قَــالَ » اْذَهــْب َوادُْع ِيل ُمَعاِويَــةَ «:  فـَتَـَواَريْــُت َخْلــَف بَــاٍب، قَــاَل َفَجــاَء َفَحطَــَأِين َحْطــَأًة، َوقَــالَ �الــصبـْ ا ال أا كلمة جرت على عـادة العـرب حنـو قاتلـه اهللا مـا أكرمـه، ويـل أمـه وأبيـه مـا أجـوده ممـ" ال أشبع اهللا بطنه"وقيل يف   . )٨(" �على ذلك، كيف وفيه أنه كان كاتب النيب  ولــيس فيــه مــا يــساعدهم �قــد يــستغل بعــض الفــرق هــذا احلــديث ليتخــذوا منــه مطعنًــا يف معاويــة : قـال الــشيخ األلبــاين  .)٧("أدخله يف هذا الباب، وجعله غريه من مناقب معاوية، ألنه يف احلقيقة دعاًء له مل يكــن مــستحًقا للــدعاء عليــه، فلهــذا � أن معاويــة − معلًقــا علــى هــذا احلــديث وقــد فهــم مــسلم )٦(قــال اإلمــام النــووي  .)٥(»َال َأْشَبَع اهللاُ َبْطَنهُ «: ُهَو يَْأُكُل، فـََقالَ : ِجْئُت فـَُقْلتُ فَ : قَالَ » اْذَهْب فَادُْع ِيل ُمَعاِويَةَ «: ُمث قَاَل ِيلَ : ُهَو يَْأُكُل، قَالَ : فـَُقْلتُ 
، أو سـبه، أو دعــا عليـه، ولـيس هـو أهـال لـذلك، كـان لــه �مـن لعنـه النـيب (ـــ بـاب ) صلة واآلدابالـرب والــ(أخرجـه اإلمـام مـسلم يف صـحيحه ـــ ك) (5  .منه حسن وهذا إسناده ضعيف . تعليق الشيخ األرنؤوط حديث السحور    ).٤/١٢٧)/١٧١٩٢( ــ برقم �حديث العرباض بن سارية عن النيب (أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ـــ باب )(4  .٢٥٠ــ٢٤٦/اليسار اإلسالمي ) (3  .دار املعرفة / ٣/٨٤ / لبنان ، السرية احللبية–م ــ بريوت ١٩٨٦مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ــ / ٢/٢١٩)/ه ٧٣٤ - ه ٦٧١(ــــــ حممــــد بــــن عبــــد اهللا بــــن حيــــي ابــــن ســــيد النــــاس " عيــــون األثــــر يف فنــــون املغــــازي والــــشمائل والــــسري"الــــسرية النبويــــة املــــسمى ) (2   .٢٤٩/اليسار اإلسالمي ) (1                                                  حيــىي بــن شــرف بــن مــري بــن حــسن احلزامــي احلــوراين، النــووي، الــشافعي، أبــو زكريــا، حميــي )  م١٢٧٧ - ١٢٣٣=  ه ٦٧٦ - ٦٣١(النــووي ) (6  .١١٨/ ١٦)/٢٦٠٤(برقم) / ا ورمحةزكاة وأجرً  ـــذيب االمســـاء واللغـــات، منهـــاج " وإليهـــا نـــسبته مـــن كتبـــه ) مـــن قـــرى حـــوران، بـــسورية(ــــ مولـــده ووفاتـــه يف نـــوا .  بالفقـــه واحلـــديثعالمـــة: الـــدين    .١/٨١/حممد ناصر الدين األلباين / ٩-١ الكاملة السلسلة الصحيحة الدات) (8   .١٦/١١٩ /٨م/ صحيح مسلم بشرح النووي)  (7  .١٤٩/ ٨/الزركلي / األعالم / الطالبني،  الدقائق، املنهاج يف شرح صحيح مسلم



فَعــْن أُم " باجلنــة هــو ومــن معــه يف اجلــيش الــذي غــزا قــربص � وبــشره النــيب : لــه بــالمغفرة�بــشارة النبــي  . ٢  .)١("يراد معناه  َعِت النِيب : َحرَامٍ  يَـا َرُسـوَل :  قـُْلتُ :، قَاَلْت ُأم َحَرامٍ »َأوُل َجْيٍش ِمْن ُأمِتي يـَْغُزوَن الَبْحَر َقْد َأْوَجُبوا«: ، يـَُقولُ �أَنـَها مسَِ َــا ِفــيِهْم؟ َقــالَ  ْيــَصَر َمْغُفــوٌر َلُهــمْ «: �، ثُــم َقــاَل النِبــي »أَْنــِت ِفــيِهمْ «: اللــِه أَن ، »َأوُل َجــْيٍش ِمــْن ُأمِتــي يـَْغــُزوَن َمِديَنــَة قـَ أَرَاَد بِِه َجيش ُمَعاوِيَة، َوقَاَل ) أول َجيش من أمِيت يغزون اْلَبْحر: (ْوله: "ن العيين معلًقا على احلديثيقول اإلمام بدر الدي  .)٢("»الَ «: أَنَا ِفيِهْم يَا َرُسوَل اللِه؟ قَالَ : فـَُقْلتُ  َكاَن َذِلك ِيف سنة سبع َوعْشرين، َوِهي َغْزَوة قـربص ِيف زمـن : قَاَل بَعضهم: ُمَعاِويَة أول من غزا اْلَبْحر، َوقَاَل اْبن جرير: اْلُمهلب َـا َمْعنَـاهُ َهـَذا اْلَكـَالم َال يـَْقتَـِضي َهـ: قلـت. َوَجبت َهلُـم اْجلنـة: َأي: ، قَاَل بَعضهم)قد أوجبوا: ( قـَْوله  َغزَاَها ِيف سنة َثَالث َوَثَالِثَني، وََكاَنت أم حرَام َمَعهم  : َوقَاَل أَبُو معشر  َكاَن َذِلك ِيف سنة َمثَان َوعْشرين: َوقَاَل اْلَواِقِديّ    . �َعفانُعْثَمان بن  أوجبـوا : َذا اْلَمْعـىن، َوِإمن وأصح ما روي يف فضل معاوية : "  فقال� أن هذا احلديث من أصح ما قيل يف فضل معاوية − )٤(ويبني ابن عساكر  .)٣("اْسِتْحَقاق اْجلنة للهــم علمــه   فقــد أخرجــه مــسلم يف صــحيحه وبعــده حــديث العربــاض ا�حــديث أيب محــزة عــن ابــن عبــاس أنــه كاتــب النــيب  بــدا جنــم معاويــة يف الظهــور يف ميــدان : "� يف العمــل الــسياسي كــان يف عهــد عمــر ابــن اخلطــاب �فقــد اشــتهر معاويــة   .)٦(" على مدد جليش الشام� أَمَر  معاوية �يب بكرخالفة أ"ففي   . كان أحد القادة يف عهد الصديق أيب بكر والفاروق عمر، وذي النورين عثمان رضي اهللا عنهم �الطيبة وخلقه اجلميل، ومعاوية مما يسطر يف صحيفة اإلنسان تعامله مـع النـاس مـن حولـه، فمـىت كانـت عالقتـه بالنـاس طيبـة حـسنة دّل ذلـك علـى سـريته   : أجمعين�شدين مع معاوية الرد على الشبهة من خالل تعامل الخلفاء الرا) د(    .�باجلنة وكان على رأسه معاوية  عنـد النـيب، حيـث إنـه دعـا لـه بـالعلم والنجـاة مـن العـذاب، وبـشر أول جـيش يغـزو البحـر �مما سبق تتبني مكانة معاويـة   .)٥("الكتاب وبعده حديث ابن أيب عمرية اللهم اجعله هاديًا مهديًا فيهـا :  مث دخلـت سـنة تـسع عـشرة وقيـل)٧(  فقد واله فتح قيسارية�العمل السياسي واإلداري يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب  ـــــ ) ١(غــراس للنــشر والتوزيـــع ــــ الكويـــت ــــ ط/٦٩ص)/هـــــ ١٢٣٩ت (الناهيــة عــن طعـــن أمــري املـــؤمنني معاويــة ـــــ عبــد العزيــز بـــن أمحــد بـــن حامــد ) (1                                                   . )٨(سنة عشرين، وقد تقدم أيًضا ذكر ذلك سنة ست عشرة: كان فتح قيسارية على يد معاوية، وقيل تاج الدين بن علي بن / طبقات الشافعية الكربى ــ  اإلمام العالمة / ومخسمائة بدمشق ودفن مبقربة باب الصغريشهر رجب سنة إحدى وسبعني تاريخ مدينة دمشق وأخبارها وأخبار من حلها ، األشراف على معرفـة األطـراف، املوافقـا،  تـويف احلـافظ يف حـادي عـشر : (العجم ، من تصانيفه  شــيخ ومــن النــساء بــضع ومثــانون امــرأة، وارحتــل إىل العــراق ومكــة واملدينــة، وارحتــل إىل بــالد ١٣٠٠ه، وعــدة شــيوخه ٤٩٩ولــد يف مــستهل ســنة علي بن احلسن بن هبـة اهللا بـن عبـد اهللا بـن احلـسني أبـو القاسـم بـن عـساكر وال نعلـم أحـًدا مـن جـدوده يـسمى عـساكر وإمنـا هـو اشـتهر بـذلك، ) (4  .مرجع سابق .بتصرف١٤/١٩٨/ـــ  بدر الدين العيىن :عمدة القاري شرح صحيح البخاري) (3  .٤٢ /٤)/٢٩٢٤( ــ برقم) ال الرومما جاء يف قت(ـ باب ) اجلهاد والسري(أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ــ ك) (2  .ه ١٤٢٢   .هــ ١٤٢٤ــ ) ١(مكتبة الرشد ــ ط. ط/٥٩/ يف احلياة السياسية يف الدولة األموية ــ عبداهللا اخلزعانأثر العلماء) (8   .٤/٤٢١/ قيسارية على ساحل الشام من أعمال فلسطني ــ معجم البلدان ــ ياقوت بن عبد اهللا احلموي أبو عبد اهللا ) (7  .م ٢٠٠٧هـ  ــ ١٤٢٨دار ابن اجلوزي ـ القاهرة ــ . ط/٤٤ص/سرية أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان ــ علي حممد حممد الصاليب ) (6  .١٠٦/ ٥٩/ تاريخ مدينة دمشق  ــ ابن عساكر ) (5  .٦٩ /٧/معجم املؤلفني /هـ ، ١٤١٣ـ  )٢(دار  هجر للطباعة والنشر والتوزيع ـ ط. ط/بتصرف ٢٢٤ــ ٢١٦/ ٧/عبد الكايف السبكي



وقعـة قيـسارية قـال : " فاجتاز هـذا االختبـار بنجـاح يقـول ابـن كثـري �مث كانت وقعة قيسارية اختبارًا كبريًا من عمر ملعاوية مرًضــا طــال بــه، فاســتعفاه فــأذن لــه، وضــم عملــه إىل �يف إمــارة عثمــان �، ومــرض عمــري بــن ســعد �ويــةُضــم عملــه إىل معا وكـان علـى فلـسطني، � أقر عمال عمـر علـى الـشام، فلمـا مـات عبـد الـرمحن بـن علقمـة الكنـانني �ملا ُوىل عثمان  "  :الطربي وأشــدهم نفــوًذا يقــول اإلمــام  � هــو الــوايل املطلــق لــبالد الــشام، بــل أصــبح أقــوى والة عثمــان �األخــرى، حــىت أصــبح معاويــة  بعض املنـاطق �معاوية ، وقد تطورت األحداث، وُضمت إىل � عنه اخلالفة أقر له ما واله عمر�وملا توىل عثمان   . )٢("وملا انتهى إىل عمر مصاب أيب عبيدة ويزيد بن أيب سفيان أمر معاوية بن أيب سفيان على جند دمشق وخراجها"  :  يقول اإلمام الطربي الشام بعد وفاة أخيه يزيد ووفاة عبيدة بن اجلراح جند �وواله الفاروق   .)١( "� ألًفا، وكمل املائة ألف من الذين ازموا عن املعركة، وبعث بالفتح واألمخاس إىل أمري املؤمنني عمر   واجتهد يف القتال حىت فتح اهللا عليه فما انفصل احلال حىت قتل منهم حنًوا من مثاننيها وقعة أن قاتلوا قتاًال عظيًما، وصمم عليهم معاويـة،     فسار إليها فحاصرها، وزاحفه أهُلها مرات عديدة، وكان آخر   .النصريواستنــصر اهللا علــيهم، وأكثــر مــن قــول ال حــول وال قــوة إال بــاهللا العلــي العظــيم، اهللا ربنــا وثقتنــا ورجاؤنــا وموالنــا فــنعم املــوىل ونعــم أمــا بعـد فقــد وليتـك قيــسارية فَـِسْر إليهــا : علـى قيـسارية وكتــب إليـه�فيان ويف هــذه الـسنة أَمــر عمـر معاويــة بـن أيب ســ: ابـن جريـر ، ولوكان هناك  عند اخللفاء الراشدين الثالثة األول رضي اهللا عنهم ، حيث واله مجيعهم�مما سبق تتبني مكانة معاوية   . )٣("، فاجتمع الشام على معاوية لسنتني من إمارة عثمان رضي اهللا عنهما�معاوية وأـــا تعـــين " صـــعلوك "أشـــار الـــدكتور إبـــراهيم عـــوض إىل تغافـــل مثـــري الـــشبهة عمـــًدا عـــن بيـــان معـــىن كلمـــة  . ١  :من خالل ما سبق يتأكد للباحث ما يلي  : الخالصة  .� له ملا ولْوه �، أو بغض من النيب �مطعن عليه يف دينه  ، ولـو حـدث ذلـك � مـع أبيـه قبـل اإلسـالم للنـىب �بني الدكتور إبراهيم عوض عدم ثبوت حماربة معاوية  . ٢  . �يس طلبتها منه، وليس يف هذا ما يعيب معاوية   كان يقدم نصيحة لفاطمة بنت ق�، وأن النيب "فقري" ـــ أن أحاديــث الــسنة املطهــرة تــشهد مبكانــة معاويــة  :  يضيف جوانب أخرى منها ما يليوأحداث السرية النبوية، وكان من املمكن أن  ، فجمـع بـني اللغـة العربيـة ، والواقـع العملـي، � معاويـة �نوع الدكتور إبراهيم يف استدالله على عدم معاداة النـيب   .جعله النيب من كتاب الوحي، وتزوج أخته أم حبية رضي اهللا عنها، وأعطاه ووالده من سهم املؤلفة قلوم يف الغنائم ، فقـد � مـع معاويـة �أكد الدكتور إبراهيم عـوض أن أحـداث الـسرية النبويـة تـشهد حبـسن تعامـل النـيب  . ٣   .�لثبت كما ثبت يف شأن عكرمة  ـــ أن اخللفــاء الراشــدين أكرمــوا معاويــة   . وبشره باجلنة مع أول جيش يغزو البحر  لــه بــالعلم واملغفــرة، �، فقــد دعــا النــيب � عنــد النــيب �ــ      ـ ٢/٦١٦/تاريخ الطربي ) (3  .ه ١٤٠٧ ـــ الطبعـة األوىل ،  بـريوت–دار الكتـب العلميـة . ط/٤٨٩/ ٢/حممد بن جرير الطربي أبـو جعفـر ) تاريخ الطربي (تاريخ األمم وامللوك  ) (2  .ـ مرجع سابق ٦٣ /٧/البداية والنهاية ـــ ابن كثري ) (1                                                 وذا تسقط الشبهة ويتبني أـا ال تقـوم علـى دليـل، وإمنـا تقـوم علـى اتبـاع اهلـوى وسـوء الظـن برجـل نـال شـرف الـصحبة   . بغضاء ملا ولوه �ينــه وبــني النــيب  وولــوه إمــرة بعــض اجليــوش، وحكــم الــشام، ولــو كــان ب�    ـــ



        . واخللفاء الراشدين من بعده أمجعني � ، وكان له دوره البارز يف رفع راية اإلسالم، وإعالء كلمته يف حياة النيب ـ�للنيب 



والرد ) قصة الغرانيق (  باجلاهلية وسجوده لألصنام �شبهة تأثر النيب : املطلب الثالث  . للقرآن  الكرمي  والرد عليها�شبهة تأليف النيب : املطلب الثاين  .  باليهودية والنصرانية والرد عليها �شبهة تأثر النيب : املطلب األول    :وفيه ثالثة مطالب                               .عليها
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ـــ ملــا عجــزوا عــن النيــل مــن شخــصه الــشريف ــــــ زعمهــم أن النــيب �ممــا أثــاره املستــشرقون وغــريهم حــول رســالة النــيب       باليهودية والنصرانية والرد عليها�شبهة تأثر النبي   املطلب األول ه نزل على النيب حرفًيا حبسب إميان املسلمني البسيط، وحبسب اعتقاد القرون الوسطى وبعض املعاصـرين، هـو بـدون شـك مـا حتملـإن املصدر الرئيس الوحيد الذي ): "تاريخ القرآن(  يقول يف)٣(وهذه الشبهة مستمدة من كتابات املستشرقني، منهم نولدكة  .)٢("اره خارج بالد العرب على السواءوالنصرانية من بيئته احمليطة به، ومن أسف قـــد اســـتمد دعوتـــه مـــن اليهوديـــة �، إذ يـــزعم أن حممـــًدا ...وال يكتفـــي الكاتـــب ـــذا : "دعوتـــه مـــن اليهوديـــة والنـــصرانية فيقـــول قــد اســتمد � الــذي يــزعم أن حممــًدا )١(يعــرض الــدكتور إبــراهيم عــوض لتلــك الــشبهة الــيت أثارهــا كاتــب املوســوعة اليهوديــة  عرض الشبهة : أوًال   .استمد رسالته من لقاءات كانت بينه وبني اليهود والنصارى �، ـــــ م العديد من أهل الكتاب، وعدم ادعـاء أحـد رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل إسال) أ(  : ويتلخص الرد على هذه الشبهة في النقاط التالية  :الرد على الشبهة: ثانًيا  .من املستشرقني اقتبس رسالته من اليهودية والنصرانية، وأا شبهة سبقه إليها غريه �وذا يتبني أن الشبهة تتلخص يف االدعاء بأن النيب   .)٤("ذلك بكثريأكثر قصص األنبياء يف القرآن، ال بل الكثري من التعاليم والفروض هي ذات أصل يهودي أما تأثري اإلجنيل علـى القـرآن فهـو دون وتعــاليم حممــد يف ُجلهــا تنطــوي يف أقــدم الــسور علــى مــا يــشري بــال لــبس إىل مــصدرها؛ هلــذا ال لــزوم للتحليــل لنكتــشف أن   .الكتابات اليهودية  شريعة رد الدكتور إبراهيم على الشبهة من خالل االختالف بين القرآن والكتاب المقـدس فـي الـ) ج(  . المقدس رد الـــدكتور إبـــراهيم علـــى الـــشبهة مـــن خـــالل اخـــتالف موضـــوعات القـــرآن وموضـــوعات الكتـــاب) ب(  . من أي مصدر من مصادر أهل الكتاب�تعليم النبي  رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل إسالم العديـد مـن أهـل الكتـاب، وعـدم ادعـاء أحـد   ) أ(  :وفيما يلي بيان ذلك  .رد الدكتور إبراهيم على الشبهة من خالل ذكر آراء بعض المنصفين من المستشرقين) د(  .والعبادات ، إذ ال دليـل البتـة، !وعبثًـا نـسأل عـن الـدليل الـذي يعتمـد عليـه الكاتـب يف هـذه الـدعوى: "فيطلب منه دليًال على ما ادعـاه بقولـهكتور إبــراهيم عــوض ــــ حفظــه اهللا ـــــ يف رد تلــك الــشبهة علــى طلــب البينــة مــن املــدعي، إذ البينــة علــى َمــن ادعــى، يعتمــد الــد   : من أي مصدر من مصادر أهل الكتاب�تعليم النبي  ط دار املنـار  . ٢٨٩ صإبـراهيم عـوض/د.نصوص ودراسات ) اإلسالم يف مخس موسوعات إجنليزية (كتابات استشراقية عن اإلسالم واملسلمني )(2  .مل يصرح الدكتور إبراهيم بامسه ومل يستطع الباحث الوصول إىل أي معلومات عن املوسوعة أو املؤلف ) (1                                                  م، درس اآلداب الكالسيكية واللغات السامية يف جامعـات أملانيـا وهولنـدا وفيينـا ، ومـن ١٨٣٦مستشرق أملاين ولد يف : تيودور نولدكه/نولدكة )  (3   .٢٠٠٩ـ القاهرة .للطباعة والنشر  . ط/١/٤٦٠)/ن(حـرف .- منريالبعلبكـي-معجـم أعـالم املـورد/ م١٩٣٠، وكانـت وفاتـه يف )تاريخ القرآن، ويف حنو العربيـة الفـصحى( أشهر آثاره   .م٢٠٠٠دار جورج أملز ــ هيلد سهامي ــ زوريخ ــ نيويورك ـــ . ط/تعديل فريد بريش شفايل  /٧ص/تاريخ القرآن ــ نولدكة ) (4  .م ١٩٩٢دار العلم للماليني ـ  ــ الطبعة األوىل ــ 



كاتـب وقـائع معينـة مبـا دار فيهـا مـن حـوار، ومـن حـضرها مـن شـهود، ومـا ُروَي عنهـا مـن ولو كان هذا الدليل موجوًدا لـساق لنـا ال ، كذلك كان هناك منافقون ويهود ونـصارى يف كـل مكـان مـن بـالد العـرب، ....ل صادق أمني قد أثبتوا بإسالمهم هذا أن الرسو جًدا من القساوسة واألحبار، وهو ما يعين أم مل جيدوا عليه ريبة، وإال ما أسلموا، وحىت الذين كانوا يكذبونه ويتهمونه يف البداية  أسلمت اجلزيرة العربية كلها والشام والعراق وفارس، وكان بـني مـن دخلـوا يف اإلسـالم آنـذاك، وال يـزال كثـري لقد: " اإلسالم فيقول يوضـح فـضيلته أن هنــاك العديـد مـن القــساوسة والرهبـان قـد أسـلموا، ولــو وجـدوا يف اإلسـالم ريبــة ملـا اسـتمروا علــى :وثانيًـا  .هذا أوًال ، )١("حكايات، لكنه مل يورد شيًئا من ذلك ، وعلى رأسهم مدعو النبوة وقوادهم العسكريون، ومع هذا مل نـسمع مـن أحـدهم  كلمـة يتيمـة �باإلضافة إىل املرتدين بعد وفاته  مث توجهــت إىل بيــيت وأنــا مهــزوز مــن أعمــاقي، فــدخلت !... مــن حــديثي ســألت نفــسي ملــاذا أقــول هــذا وأنــا أعلــم انــين كــاذب؟يف مؤمتر تبشريي دعيـت للكـالم فيـه ، فأطلـت الكـالم يف ترديـد كـل املطـاعن احملفوظـة ضـد اإلسـالم،وبعد أن انتهيـت "     : قصة إسالمهيقول عن  :)٣(ــ إبراهيم خليل فلوبس أستاذ الالهوت المصري السابق١     .اإلسالم وتأييـــًدا ملـــا ذهـــب إليـــه الـــدكتور إبـــراهيم عـــوض يـــشري الباحـــث إىل بعـــض النمـــاذج مـــن القـــساوسة الـــذين هـــداهم اهللا إىل   )٢("إن دينكم خري من دينه: يف عصره، أن وضعوا أيديهم يف أيدي الوثنيني قائلني هلملقد كان كل ما قدر عليه اليهود   .تقول عنه ما يقوله الكاتب املضلل لقد اشرتيتم جسدي أما روحي وعقيديت فإا هللا وحده، فهدته تلك األحداث لإلسالم، وتنازل عن : املسلمني، فلما سأله قاللة تنصريية إىل جنوب السودان ، وشارك يف تنصري عدد من الـسودانيني، مث فـوجئ بأحـدهم يـصلي صـالة مث خرج فأرسل يف رحأغفر للناس فمن يغفر يل فقالوا البابا، فقال ومن يغفر للبابا، فحبوسوه وعذبوه ، ويف وادي النطرون وجد كبري الرهبان مـسلًما،  كان أحدمها  اجلزء الثالثون، فقرأ سورة اإلخالص فوقعت يف نفسه ، فحفظهـا ، مث أخـذ يـسأل نفـسه والقـساوسة إذا كنـت أنـا يبـني ،   كان يركب احلافلة، وإذا بصيب يبيع بعض الكتيبات فوزع علـى اجلميـع إال هـو فنـزل خلفـه حـىت حـصل علـي كت"   :  )٥(ــ القس إسحاق هالل مسيحة ٢  .)٤("ويف تلك الليلة اختذت قرار حيايت فأسلمت ، مث انضم إيل مجيع أوالدي  ...لو أنزلنا : " القرآن الكرمي ووقفت طويال عند قوله تعاىلمكتبيت وقضيت الليل كله وحدي أقرأ  يف الالهـوت مـن جامعـة برنـستون األمريكيـة ، ) املاجـستري ( هو إبـراهيم خليـل فلـوبس أسـتاذ الالهـوت املـصري الـسابق، حـصل علـى التخـصص ) (3   .٢٩١،  ٢٩٠/ع السابق املرج)(2   .٢٩٠/ كتابات استشراقية)(1                                                  عنــدما دعــاهم إليهــا ليحــسموا اخلــالف � النــيب )٧(ض علــى رفــض نــصارى جنــران مباهلــة يؤكــد الــدكتور إبــراهيم عــو :وثالثًــا       )٦(" ثروته كاملة  ق والتنـصري وصـلتهما باإلمربياليـة االستـشرا)  (املسيح إنسان ال إله( ، )حممد يف التوراة واإلجنيل والقرآن( وكان راعًيا للكنيسة اإلجنيلية ، من كتبه  املثــال املــسيحي  قريــة البياضــة ــــ مركــز ملــوي ـ حمافظــة املنيــا ـ مــن أبــوين نــصرانيني أرثــوذكس ،عــني قسيــًسا مث راعًيــا لكنيــسةم ب٥/١٩٥٣/ ٣ولــد ) (5  .٣٠ـــ ١٧/ــ احلسيين احلسيين معدى )قساوسة ومبسرون ومنصرون وأحبار أسلموا (لتفصيل القصة ينظر ) (4  م٢٠٠٦) ١(دار الكتاب العريب ــ ط /١٧/قساوسة ومبسرون ومنصرون وأحبار أسلموا ــ احلسيين احلسيين معدى ) العاملية قـساوسة ومبـسرون ومنـصرون وأحبـار أسـلموا ـــ احلـسيين احلـسيين ./بسوهاج، ورئيًسا فخريًا جلمعيـات خـالص النفـوس املـصرية بأفريقيـا وغـرب آسـيا لعرب ــ لسان ا./واملُباهلة املُالَعنة يقال باَهْلت فالناً َأي العنته ومعىن املباهلة أَن جيتمع القوم ِإذا اختلفوا يف شيء فيقولوا َلْعَنُة اهللا على الظامل منا) (7  .١٥ـ ١١)/قساوسة ومبسرون ومنصرون وأحبار أسلموا (ملخص القصة للتفصيل ينظر  ) (6  م٢٠٠٦) ١(لكتاب العريب ــ طدار ا /١١/معدى    .١١/٧١) /بـََهلَ (مادة 



، الــذي كــانوا يعرفــون أنــه نــيب �هم مبحمــدللخــالف بينــه وبيــنهم، مــؤثرين دفــع اجلزيــة، إذ خــافوا أن يعــاقبهم اهللا تعــاىل جــزاء كفــر  حـــني طلـــب مـــنهم ذلـــك حـــسًما � زعمـــاء نـــصارى جنـــران عـــن مباهلـــة النـــيب )٢(كمـــا نكـــل: " فيقـــول)١(بيـــنهم ورضـــوا بـــدفع اجلزيـــة يت تلـح علـى مث ملـاذا مل يظهـر أي شـخص رغـم تـوفر كـل الـدواعي الـ: "استمد منه دعوته، أو أنه حـىت تعلـم علـى يديـه شـيًئا فيقـول �  يـدعي أن النـيب � يستدل الدكتور ــ حفظـه اهللا ــــ علـى مـا ذهـب إليـه بعـدم ظهـور أي شـخص يف حيـاة النـيب :ورابًعا  .)٣("حقيقي ، الواقع أنـه ليـست هنـاك إال روايـة واحـدة عـن لقائـه ..أنا الذي علمته : على أيديهم ويقول�ظهوره من هؤالء الذين تعلم حممد  ، وكـل مـا جـرى هـو حتـذير الراهـب أليب طالـب مـن غـدر يهـود بالطفـل، ونـصيحته إيـاه أن يعـود بـه ....وهو صغري ببحريا الراهـب  چ :   قال تعاىل�يصرح بوجود التشابه بني ما أنزله اهللا على األنبياء وبني ما أنزله اهللا على خامتهم  حممد "جيد أن القرآن الكرمي عندما ينظر الباحث إىل آيات القـرآن الكـرمي جيـد أـا تـشري إىل وحـدة املـصدر الـذي جـاءت منـه الكتـب الـسماوية ، كمـا   :الكتاب المقدس في العقيدةرد الدكتور إبراهيم على الشبهة من خالل االختالف بين القرآن الكريم و ) ب(    .وأنه مل يتعلم على يد أحد منهم دعوته من أهل  الكتاب، وأم دخلوا يف اإلسالم واليزالون يدخلون، �وذا يتبني أنه ال دليل على دعوى اقتباس النيب   .)٤("ا لشرهم لو عرفوا أنه هو النيب املنتظرأدراجه إىل مكة جتنبً  �  H   ڀ  پ  پ  پ  پ  P  Q  R    ٻ چ ٱ     : ، ومثله قوله تعاىل)١٠٨ - ١٠٥: األنبياء (  چJ    ڻ  ]   ں�      �    �   ڱ     �  �  �  ڳگ        ک  ک  ک  ک  گ         گ  گ       ڑ      ڑ  ژ  ژ  B  ڈ  @  ڎ  <      ڌ  >     ڍ  :  9       1  ڇچ  چ    �ونود أن ننبـه ... لكن التشابه بني الكتابني ليس مطرًدا، فثمة فروق كبرية بينهما ... فوحدة املصدر تستلزم وجود التشابه    ).١٩ - ١٦: األعلى (  چٿ      "  !     ٺ   لـم ، كمـا يلـزم الع.... آية، وأن التشابه بينها وبـني النـصوص الكتابيـة ال يزيـد عـن مائـة آيـة ٦٢٣٦هنا إىل أن آيات القرآن بلغت  ، وأما االختالف بينها يف التعريف ذه ...السالم ومالئكته وكيفية عبادته، ومن البديهي أن تتطابق هذه الكتب لوحدة مصدرها  وأنبيائه عليهم �ة العقيدة كالتعريف باهللا الكتب اليت ينزهلا اهللا تعاىل يتوقع قارئها أن تركز على وحد"مما ال شك فيه أن   : أــ وحدة العقيدة  : أما املوضوعات اليت يشرتك فيها الكتاب املقدس مع القرآن الكرمي، فمن أمهها ما يلي  .)٥("باالختالف والبون الكبري بني موضوعات القرآن الكرمي وموضوعات الكتاب املقدس فـأتوا رسـول . فعلتم فإن كنتم قد أبيتم إال إلـف ديـنكم واإلقامـة علـى مـا أنـتم عليـه مـن القـول يف صـاحبكم فوادعـوا الرجـل مث انـصرفوا إىل بالدكـم كبــريهم وال نبــت صــغريهم وإنــه لالستئــصال مــنكم إن مرســل ولقــد جــاءكم بالفــصل مــن خــرب صــاحبكم ولقــد علمــتم مــا العــن قــوم نبيــا قــط فبقــي  يــا عبـد املـسيح مـاذا تــرى ؟ فقـال واهللا يـا معـشر النــصارى لقـد عـرفتم أن حممـدا لنــيب : فانـصرفوا عنـه مث خلـوا بالعاقــب وكـان ذا رأيهـم فقـالوا . إليـه  أمرنـا ، مث نأتيـك مبـا نريـد أن نفعـل فيمـا دعوتنـا مبا أمر به من مالعنتهم إن ردوا ذلك عليه دعاهم إىل ذلك فقالوا له يـا أبـا القاسـم دعنـا ننظـر يف فلما أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلرب من اهللا عنه والفصل من القضاء بينه وبينهم وأمـر :"وهذه قصة املباهلة كما ذكرها ابن هشام فقال)(P                                                   1  ٻچ ٱ  فهناك سورة يف القرآن، وإن كانت قصرية، نزلت لتقرر هذا املعىن تقريرًا حامسًا جازًما ال لبس فيه وال تردد وال مواربة أن الذي مييز اإلسالم عن غريه هـو الوحدانيـة املطلقـة بكـل معانيهـا، " ـــ حفظه اهللا ــ ويف هذا يذكر الدكتور إبراهيم عوض   .)٦("احلقائق، فذلك دليل حتريف بعضها، وأنه ليس من عند اهللا تعاىل   .بتصرف ٦٨/املرجع السابق ) (6  .بتصرف ــ بدون٦٦ ،٦٥) /الباحث يف رابطة العامل اإلسالمي(منقذ بن حممود السقار /د.تنزيه القرآن عن دعاوى املستشرقني)(5   .٢٩١/املرجع السابق )(4   .٢٩١، ٢٩٠/استشراقية كتابات )(3   .١/١٣٧٥" / نكل " َنَكَص وَجُنبَ ــ  القاموس احمليط ــ حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ــ فصل النون   ــ مادة ) (2  ".أصحابك ترضاه لنا ، حيكم بيننا يف أشياء اختلفنا فيها من أموالنا ، فإنكم عندنا رضا ك علـى دينـك ونرجـع علـى ديننـا ، ولكـن ابعـث معنـا رجـال مـن يا أبا القاسـم قـد رأينـا أال نالعنـك ، وأن نرتكـ: اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقالوا 



Q  R  ڀ  پ  پ  پ  پ   H  �  �، وهــذه الوحدانيــة املطلقــة ختــالف العقائــد الــيت  )٤ - ١: إلخــالصا(  چ ٿ  "  !     ٺ   فــإذا انتقلنــا إىل اليهوديــة والنــصرانية، : "يبــني فــضيلته أن القــرآن الكــرمي رد علــى حتريفــات أهــل الكتــاب يف األلوهيــة فيقــول  :ريفات اليهود في األلوهيةرّد القرآن على تح . ١  :مث ينطلق يف تقرير وبيان املفارقات بني القرآن الكرمي وكتب أهل الكتاب، من خالل ما يلي  .)١(" مل يقتبس أفكاره عن اهللا تعاىل من أحد�كانت موجودة أيام ظهور اإلسالم، مما يدل على أن النيب  ل األلوهيـة، فـإن يف العهـد القـدمي نـصوًصا أشـنع مـن هـذا ومنهـا  وليس هذا هو كل ما أراد اليهود أن يشوهوا به عبثًـا جـال  ).٣٠: التوبة (  چ2  �  �ڭ   �  ۓے  ے  �  ھ  	  ھ   ��  �  ہ  �ۀ  �  (   J  ڻ  ]  ں   �  �  �چقديممثلما يقول النصارى أن املسيح ابن اهللا، وقد رد عليهم القرآن الكرمي، وبني أن هذا االعتقاد هو اعتقاد شركي   فـإن املقيمــني مــنهم باملدينــة كـانوا يزعمــون أن عزيــرًا ابــن اهللافأمــا اليهــودفـسوف جنــد القــرآن الكــرمي قـد رد حتريفــات أهــل الكتــاب،  فَاْسـتَـرَاَح ِيف اْليَــْوِم الـسابِع ِمـْن . َوفـَرََغ اهللاُ ِيف اْليَـْوِم السابِع ِمْن َعَمِلِه الـِذي َعِمـلَ .َفُأْكِمَلِت السَماَواُت َواَألْرُض وَُكل ُجْنِدَها"  :على سبيل املثال يِع َعَملِ  يِع َعَمِلِه الِذي َعِمَل اهللاُ َخاِلًقا. ِه الِذي َعِملَ مجَِ َعا َصْوَت الرب اِإللـِه َماِشـًيا ِيف اْجلَنـِة ِعْنـَد ُهبُـوِب رِيـِح النـَهـاِر، فَاْخَتبَـَأ آَدُم َواْمَرأَتُـُه ِمـْن َوْجـِه ":  واقرأ كذلك هذه اآليات ).٣٨: ق(    چ  چچ/  .  -  ڃ  +  8  7  ڄ  5   4  3چ : بينما يف القرآن يقول تعاىل  .)٢("َوبَاَرَك اهللاُ اْليَـْوَم السابَع َوَقدَسُه، ألَنُه ِفيِه اْستَـرَاَح ِمْن مجَِ َومسَِ ْعـُت َصـْوَتَك ِيف اْجلَنـِة َفَخـِشيُت، َألين «: فـََقـالَ . »أَْيَن أَْنَت؟«: فـََناَدى الرب اِإللُه آَدَم َوقَاَل َلهُ . الرب اِإللِه ِيف َوَسِط َشَجِر اْجلَنةِ  مسَِ 
چ  قولـــــه تعـــــاىل   ومن أمثلة اآليات التي أشار إليها الدكتور إبراهيم   .)٤(" جل شأنه من العلم املطلق واإلبصار والسمع اللذين حييطان حىت بأخص خلجات الضمائر؟ وصف به القرآن املوىلوهي كما ترى تصور اهللا كأنه واحد من البشر، فهو ميـشي يف اجلنـة، وجيهـل مكامـا، فيـضطر إىل سـؤاهلما، فـأين هـذا ممـا    )٣("َمْن أَْعَلَمَك أَنَك ُعْريَاٌن؟«: فـََقالَ » ُعْريَاٌن فَاْخَتَبْأتُ   
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   مب  ىب  يب            
ــه عزوجــل، )٥٩: األنعــام(  چ  �  H  ڀ  پپ  پ  پ  P  Q  R  ٻ چ ٱ  : وقول        �، ومــن النــصوص فــإذا انتقلنــا إىل النــصرانية فــسوف جنــد أن العقيــدة اإلســالمية ختــالف العقيــدة النــصرانية: "يقــول فــضيلته  : العقيدة اإلسالمية تخالف العقيدة النصرانية في معظم قضاياها . ٢  ).١٦: قاف (  چ   ٺ   ُفوَن َعَلْيِه َوُهْم يـَُهزوَن ُرُؤوَسُهْم قَائِِلنيَ : "الدالة على ذلك، ما يلي اٍم، «: وََكاَن اْلُمْجَتاُزوَن ُجيَديَا نَاِقَض اْهلَْيَكِل َوبَانَِيُه ِيف َثالَثَـِة أَيـ : وََكذِلَك ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة أَْيًضا َوُهْم َيْستَـْهزُِئوَن َمـَع اْلَكَتبَـِة َوالـشُيوِخ قَـاُلوا. »!ِإْن ُكْنَت اْبَن اِهللا فَاْنزِْل َعِن الصِليبِ ! َخلْص نـَْفَسكَ  َقِد اتَكَل َعَلى !  هِ ِإْن َكاَن ُهَو َمِلَك ِإْسرَائِيَل فـَْليَـْنزِِل اآلَن َعِن الصِليب فـَنُـْؤِمَن بِ ! َخلَص آَخرِيَن َوأَما نـَْفُسُه َفَما يـَْقِدُر َأْن ُخيَلَصَها« ابه على هـذا االسـتهزاء أن اهللا لـن ينقـذه ممـا  قد جاء ليموت على الصليب ويفدي البشر، لكان جو �ولو كان عيسى  .)٥(........."َوِبذِلَك أَْيًضا َكاَن اللصاِن اللَذاِن ُصِلَبا َمَعُه يـَُعيـرَانِهِ . »!أَنَا اْبُن اهللاِ : ألَنُه قَالَ ! اِهللا، فـَْليُـْنِقْذُه اآلَن ِإْن أَرَاَدهُ  َوَحنْــَو الــساَعِة التاِســَعِة َصــرََخ يَــُسوُع بِــَصْوٍت َعِظــيٍم " حــسب روايــة اإلجنيــل �هــو فيــه وإال لــضاع معــىن جميئــه إىل العــامل، أمــا رده  ، وهو ما يفيد قطًعا أنه مل يكن يتوقع أن يرتكه اهللا ميوت هذه "رَْكَتِين؟ ِإِهلي، ِإِهلي، ِلَماَذا تَـ : َأيْ » ِإيِلي، ِإيِلي، ِلَما َشبَـْقَتِين؟«: قَاِئالً    .بتصرف ١٠٢ــ ٩٩/مصدر القرآن ) (6   .٤٤ ـــ ٣٩فقرة  /٢٧اإلصحاح/إجنيل مىت ) (5   .٩٨/مصدر القرآن) (4   .١١ــ٨فقرة /٣اإلصحاح / سفرالتكوين )(3   .٣ــ ١فقرة / ٢اإلصحاح  / سفر التكوين  ) (2  . ــ بدون ٩٤/إبراهيم عوض /د) مدي دراسة لشبهات املستشرقني واملبشرين حول الوحي احمل( مصدر القرآن  ) (1                                                   .  )٦("امليتة البشعة



  ]9 1 ڇ چ چ چ چ / . - ڃ + 8 7 ڄ 5 4[: ينفي قـصة الـصلب بقولـه تعـاىل	أما يف القرآن الكرمي، فإن اهللا 
، لكــن القــرآن الكــرمي خــالف الكتــاب املقــدس يف هــذه املــسائل وغريهــا، ألنــه وحــي اهللا تبــارك �هــو مــصدره يف التعــرف علــى اهللا  مـن الكتـاب املقـدس، لـو كـان � يف أهم مسألة كان يفرتض أن يتلقاها النـيب وهكذا فإن هذا وغريه يثبت التباين الكبري"  �١٥٧: آية : سورة النساء � حقـائق اإلميـان، والـيت مـن املفـرتض أال يكـون فيهــا وـذا يتبـني االخـتالف الـشاسع بـني القـرآن الكـرمي والكتــاب املقـدس يف   .)١("وتعاىل يــاء واألمــم الــسابقة، والــذي يعــين أــا ومــن املوضــوعات الــيت يتــشابه فيهــا القــرآن الكــرمي مــع الكتــاب املقــدس، قــصص األنب  :قصص األنبياء واألمم السابقة بين القرآن والكتاب المقدس) ب(  .  مل يستمد ما يتعلق ا من أهل الكتاب كما يزعم مثري الشبهة�اختالف، وأن النيب  قــصة هــود وصــاحل وشــعيب : كمــا أن يف القــرآن قصــًصا عــن أنبيــاء وأمــم ال وجــود لــذكرهم يف كتــب اليهــود والنــصارى مثــل  .فائداسياق تارخيي حبـت، بينمـا وردت قـصص القـرآن الكـرمي يف سـياق االعتبـار والتـدبر مـع اإلعـراض عـن كافـة التفاصـيل التارخييـة لعـدم س وردت يف فروقًــا هائلــة بــني معطيــات األحــداث التارخييــة هنــا وهنــاك، عــالوة علــى كيفيــة العــرض وغايتــه، فقــصص الكتــاب املقــدحقائق تارخيية لن ختتلف بني القرآن الكرمي والكتاب املقدس، بل واملؤرخني، لكن قراءة سريعة يف هذا املوضوع يف الكتابني تثبت " رَائِيُل اْلَمَالُك ِمَن اِهللا ِإَىل َمِديَنٍة ِمَن اْجلَِليِل اْمسَُهـا نَاِصـَرُة، ِإَىل  ":القصة في الكتاب المقدس  . عليها السالم) قصة والدة مرمي (فمن القصص التي ذكرها القرآن ووردت في الكتاب المقدس  .)٢(...."ضر وذي القرنني، وموسى واخل َوِيف الشْهِر الساِدِس أُْرِسَل ِجبـْ َهـا اْلَمـَالُك َوقَـالَ . َواْسُم اْلَعْذرَاِء َمْرميَُ . اَء َخمُْطوبٍَة ِلَرُجل ِمْن بـَْيِت َداُوَد اْمسُُه يُوُسفُ َعْذرَ  َهـا«:فَـَدَخَل ِإلَيـْ َعُم َعَليـْ ! َسـَالٌم لَـِك أَيـتُـَهـا اْلُمـنـْ ــرب َمَعــكِ  ــِت ِيف النــَساءِ . اَل ــٌة أَْن ــُه اْضــطَ . »ُمَبارََك ــا َرأَْت ــَرتْ فـََلم ــِه، َوَفك ــا َعــَسى َأْن َتُكــوَن هــِذِه التِحيــةُ «:َرَبْت ِمــْن َكَالِم ــاَل َهلَــا » !َم فـََق يَنُه يَـُسوعَ «:اْلَمَالكُ  ِك قَـْد َوَجـْدِت نِْعَمـًة ِعْنـَد اِهللا َوَهـا أَنْـِت َسـَتْحَبِلَني َوتَلِـِديَن ابـْنًـا َوتُـَسموُن َعِظيًمـا، هـَذا َيُكـ. َال َختَاِيف يَـا َمـْرَميُ، ألَنـ فـََقالَـْت َمـْرَميُ .»َواْبَن اْلَعِلي يُْدَعى، َويـُْعِطيِه الرب اِإللُه ُكْرِسي َداُوَد أَبِيِه، َوَميِْلُك َعَلى بـَْيِت يـَْعُقوَب ِإَىل األَبَِد، َوَال َيُكوُن ِلُمْلِكـِه َِايَـةٌ  اَلروُح اْلُقُدُس حيَِل َعَلْيِك، َوقـُوُة اْلَعِلي ُتظَلُلِك، فَِلذِلَك أَْيًضا اْلُقدوُس اْلَمْولُـوُد ِمْنـِك يُـْدَعى ابْـَن «: َفَأَجاَب اْلَمَالُك َوقَاَل َهلا  »ِرُف َرُجًال؟َكْيَف َيُكوُن هَذا َوأَنَا َلْسُت أَعْ «:لِْلَمَالكِ  لَــى بِــابْ . اهللاِ  ٍن ِيف َشــْيُخوَخِتَها، َوهــَذا ُهــَو الــشْهُر الــساِدُس لِِتْلــَك اْلَمــْدُعوِة َعــاِقرًا، ألَنــُه لَــْيَس َوُهــَوَذا أَلِيــَصابَاُت نَــِسيَبُتِك ِهــَي أَيْــًضا ُحبـْ َر ممُِْكٍن َلَدى اهللاِ  
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ـــــــــ ١٦: يـــــــات اآل/  ســــــورة مـــــــرمي �   ]    .٣٢ــ ٢٦فقرة /١اإلصحاح  / إجنيل لوقا) (3   .٧١/املرجع السابق ) (2     .٧٠/تنزيه القرآن  عن دعاوى املستشرقني ) (1                                                   : وعندما التأمل يف القصتني يبدو اختالفًا جوهريًا بني القرآن الكرمي والكتاب املقدس، من تلك االختالفات ما يلى  �٣٦



:  فيـشري إليهـا الـدكتور إبـراهيم عـوض بقولـهالكـريم أما القصص التـي لـم تـذكر فـي الكتـاب المقـدس وذكرهـا القـرآن  .  نفسه بأنه عبد هللا وشهد هللا بالربوبية�، فقد وصف عيسى )املخاض شــيء، فكيــف بــامرأة يف إن الرجــل املتــني إذا مــا ظــل يوًمــا كــامًال يهــز جبــذع النخلــة، فلــن يتــساقط منهــا(فيتــساقط الرطــب أما يف القرآن الكرمي بعد أن نؤكد على اإلعجاز اللفظي يف سرد القـصة، ككيفيـة الـوالدة وهـز جـذع النخلـة  . ٢  .واضحة إن الواقـع ال يتطـابق مـع متليكـه علـى بيـت يعقـوب إىل األبـد فهـذه خمالفـة يعقوب إىل األبد، ومل يذكر ذلك يف القرآن، بل  يسمى يـسوع، وأنـه يـدعى ابـن اهللا، وأنـه ميلـك علـى بيـت �ذكر يف الكتاب املقدس أن املولود عيسى  . ١ ذاقها اهللا الفقر من بعـد غـىن ودمـر حـضارا وبعض هذه القصص يتعلق بأمم مل يرسل إليها رسول، ولكنها كفرت بأنعم اهللا فأ" وقـد يـورد القـرآن قـصة فـرد نـال عقابـه جـزاء كفـره وطغيانـه كمـا يف ... تدمريًا، وذلك مثل اآليات اليت تتحدث عن سبأ وجنـتهم  قــضايا الرئيــسية املــشرتكة بينهمــا، ممــا حييــل علــى وممــا ســبق يتبــني االخــتالف بــني القــرآن الكــرمي والكتــاب املقــدس حــىت يف ال  .)٢(" قصة خلق آدم من تراب-ه  .  يف آخر الزمان� رجوع املسيح -د  .             ج ــ قصة املائدة  .  من الطني طريًا فيكون طريًا بإذن اهللا �ب ـ صنعه   . يف املهد�أـ كالم عيسى   :  الكتاب املقدس مثلالقضايا اليت ذكرها القرآن الكرمي والسنة ومل ترد عندهم يف"وليس هذا فحسب، بل هناك من   .)١("قصة صاحب اجلنة ــين القــرآن الكــريم والكتــاب المقــدس فــي الــشريعة ) ج(  . العقل أن يكون القرآن الكرمي مقتبًسا من اليهودية أو النصرانية ــراهيم علــى الــشبهة مــن خــالل االخــتالف ب رد الــدكتور إب ــــيس يف اليهوديــــة حــــج وهــــذا كلــــه ينأمـا الـصالة والـصيام والزكـاة "وشيء آخر يف باب االختالف الواقع بني األديان يف العبادات يبينـه الـدكتور إبـراهيم بقولـه   .)٣("إمث مثًال أو ذبيحة سالمة أو ذبيحة خطيئةومن هنا فليس يف اإلسالم شيء امسه ذبيحة   .مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بربه سواء يف عبادته أو يف التكفري عن سيئاتهقد أتى مبا خيالفها، فهو مثًال قد ألغى القرابني اليت كانت تقدم هللا، كما وضع حًدا لوساطة الكاهن أو القسيس، وأصبح املسلم  أهل الكتاب فـسنرى أن اإلسـالم فإذا انتقلنا إىل عبادات: "وهذا املعىن يؤكده الدكتور إبراهيم عوض ــ حفظه اهللا ــ بقوله  . لكل قوم ما يناسب أحواهلم وزمام	موطن االختالف، إذ الشرائع السماوية مل تتفق فيما بينها، بل شرّع اهللا ب املقدس فيما هو موطن االتفاق واالحتاد، فوجوده من باب أوىل فيما هو إذا وجد االختالف بني القرآن الكرمي والكتا  : والعبادات ــــة، مث إنــــه ل ــــق علــــى فــــإن طريقــــة أدائهــــا وأحكامهــــا خمتلفــــة يف اإلســــالم عنهــــا يف اليهودي طب �    H    ڀ  پ  پ  پ  پ      P  Q  R  ٻٱ  چ أما األطعمة فلم حيرم منها القرآن الكرمي إال أصنافًا معينة : "اليهودية فيقولكمـــا يؤكـــد أن االخـــتالف ال يتوقـــف علـــى العبـــادات البدنيـــة، بـــل ميتـــد إىل األطعمـــة، فمنهـــا حملـــل يف اإلســـالم حمـــرم يف   .)٤("املسيحية  �: املائدة) چ   ک  ک  ک  گ  کڑ  ڑ   ژ  ژ  B  ڈ  @چ مع السماح للمضطر أن يتناول من ذلك على قدر الضرورة   (.٣: املائدة( چ 3  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ�  (  )  ٹ  &  %    $  ٿ   "  !     ٺ     .املرجع نفسه والصفحة نفسها ) (4   .١٠ــ ١تفصيل ذلك سفر الالويني اإلصحاح / ١٠٦/مصدر القرآن ) (3     .٣٠٢/ آراء املستشرقني حول القرآن ) (2   .١٠٩/مصدر القرآن ) (1                                                 
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كتـب يف كتابـه عـن األبطـال وعبـادة األبطــال، ) ٢(ولقـد أذكـر أن تومـاس كاْرلَيَـل: "املنـصفني مـن املستـشرقني يف هـذا الـصدد فقـال بعــد أن أشـــار الـــدكتور إبـــراهيم عـــوض إىل التبـــاين الواضـــح بــني القـــرآن الكـــرمي والكتـــاب املقـــدس، استـــشهد بـــأقوال بعـــض   : بعض المنصفين من المستشرقينرد الدكتور إبراهيم على الشبهة من خالل ذكر آراء) د)  .منهما يف هذا االوعليه، فاالختالف الواضح بني العبادات يف اإلسالم والعبادات يف اليهودية والنـصرانية، حييـل علـى العقـل اقتبـاس اإلسـالم   . ١(( )١٤٦: األنعام(چ     مل تثبت قـط إال ... إن الدراسات اليت متت يف الغالب لتحديد املصادر اليت استقى منها حممد  ")٤(يقول روجردو باسكري  :هذا الشأن، وأيًضا للعديد من علماء املسلمني ومن ذلك ما يلييد من األقوال األخرى الكثرية للعديد من املستـشرقني املنـصفني يف وتأكيًدا ملا ذكره الدكتور إبراهيم عوض، فإن هناك العد  .)٣("العابر القصري، وخباصة أنه مل تكن هناك لغة مشرتكة بني الصيب ومعلمه املزعوم ميكن أن يتفامها ااألمــر كلــه إذ كيــف لــصيب ال يزيــد عمــره عــن أربــع عــشرة ســنة أن يــتعلم ديًنــا مــن األديــان كاإلســالم يف مثــل هــذا اللقــاء يــسخر مــن  ــا معينــة متعلقــة ــم غــري أن الروايــة : ")٦(ويقــول ماصــون  .)٥("عيشه أعداء اإلسالم من املؤلفنيالوهم الذي ي: شيًئا واحًدا حى به اإلسالمية امع عليها تؤكد أن األمر ال يتعلق باالستعارة من كتب القدامى، ولكن كل ما يتعلق ؤالء األشخاص كان مو إن القــرآن احــتفظ بأمســاء بعــض أنبيــاء التــوراة وروى بتفــصيل حقًب صـلى اهللا عليـه  –وقـد عقـد فيـه فـصالً رائعـا عـن النـيب ) األبطـال(م،  ومن آثاره كتـاب ١٧٩٥مستشرق إجنليزي منصف معروف كان مولده يف  ) (2   .١٠٧، ١٠٦/مصدر القرآن  ) (1                                                 إن حياة حممد قبل ظهور رسالته وبعدها معروفة للجميـع علـى األقـل يف مظاهرهـا اخلارجيـة وال أحـد قـدميا أو حـديثًا ميكـن   ...الم الشاذ هلؤالء الكتاب، وهو كالم ال برهان عليه هل ميكن أن يعقل هذا الك  .الصلوات، وقرارات اامع الكنسية، وكذلك بعض أعمال األدباء اليونانيني، وكتب خمتلف الكنائس واملذاهب املسيحيةوالــسريانية واليونانيــة، وال بــد أـــنه كــان لديــه مكتبــة عظيمــة اشــتملت علــى كــل نــصوص التلمــود واألناجيــل املــسيحية وخمتلــف كتــب عـرف العربيـة ولكـي نفـرتض صـحة هـذا الـزعم، فالبـد أن حممـًدا كـان ي: "اللغات اليت كتـب ـا الكتـاب املقـدس، وهـذا حمـال فيقـول جبميـــع � مـــن اليهوديـــة والنـــصرانية يـــستلزم معرفـــة النـــيب � أن افـــرتاض اقتبـــاس النـــيب )٨(ويـــشري الـــدكتور عبـــدالرمحن بـــدوي  .)٧("مباشرة، ونقرأ ذلك عند تتبعنا لقصة نوح  D.Masson,le Qoran, P.Lنقـًال عـن .  م٢٠٠٩) ١( ـــ دار القلـم ـــ ط٥٩/أمحـد نـصري . آراء املستـشرقني الفرنـسيني يف القـرآن ، د) (5  .مل أقف على ترمجته ) 4(   .١٩٣٠ ــ ١٣٤٩ــ ) ٣(املطبعة املصرية باألزهر ــ ط/ باملعىن ٦٧، ٦٦ص /ــ توماس كاليل ـــ ترمجة حممد السباعياألبطال ) (3  .م١٩٦٤دار املعارف مبصر ـ . ط/٤٨٢، ٢/٤٨١/املستشرقون ــ  العقيقي./م١٨٨١ ، وله أيضا الثورة الفرنسية وكانت وفاته يف -وسلم
II.   )6( مستشرق فرنـسى ،مـن آثـاره)معجـم ) /التـاثريات األوروبيـة ىف األسـرة الوطنيـة ىف املغـرب ، ترمجـة معـاىن القـرآن ـ نـشرته دار الكتـاب العـرىب ـــ بـريوت م، وعـني معيـًدا ، مث ترقـى ىف ١٩٣٤ص ـ حمافظـة دميـاط ، وختـرج بكليـة اآلداب قـسم الفلـسفة جامعـة القـاهرة م ىف قريـة شـربا١٩٩٧فربايـر ٤ولـد )8(   .٦٠/أراء املستشرقني الفرنسيني) (7  .ــ بدون دار  ١٠١٢ص /أمساء املستشرقني ــ حيى مراد  مـن تـاريخ اإلحلـاد ، اإلنـسانية والوجوديـة ىف الفكـر العـرىب ، اإلنـسان (املناصب العديـدة ، وأطلـق عليـه عميـد الفلـسفة العربيـة ، ومـن أهـم مؤلفاتـه  املؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشرــ بـريوت ـ ) مواضـع متفرقـة (سـرية حيـاتى ـــ عبـد الـرمحن بـدوى / م ٢٠٠٢يوليـو ٢٥، تـوىف )الكامل ىف اإلسـالم  م، ٢٠٠٣) ١(ـ مركز الكتاب للنـشرـ ط)٣(اجلمعية الفلسفية املصرية (١٤٥، ١١م، عبد الرمحن بدوى جنم ىف مساء الفلسفة ،ص٢٠٠٠ــ ) ١(ط    .  https:arwikipedia.org.wiki)ويكيبيديا(املوسوعة احلرة 



أخذ أفكاره من أحد اخلبازين يف أفران أثينا، أو أحد اخلمارين يف حاناا، ومن احلماقة " أرسطو"فمن احلماقة أن يقال إن   .يكون التكافؤ معدوًما بني الطرفني التــاريخ القـدمي واحلــديث غــري أن العقـل حيكــم باســتحالة التالقـي واالســتمداد يــوم شـىت احلــضارات واجلماعــات اإلنـسانية معروفــة يفالعقـل أن يـستدين فقــري مـن غــين أو يـستعني ضــعيف بقـوي وصــور التعـاون بــني األفـراد وصــور االقتبـاس واالســتعارة واالسـتفادة بــني قــد جييــز : " عــرض تلــك الــشبهة ألن اإلســالم أغــىن بكثــري يف وضــوح عقيدتــه  وتــشريعاته فيقــول−تنكر الــشيخ الغــزايل ويــس  .)١(" كان يعرف غري العربية إذ كيف ميكن أن يستفيد من هذه املصادر كما يدعون�أن يؤكد أن النيب  ألـف قرآنـه مبعونـة أحـد " حممـًدا "إن : سول يف إحدى كنائس أمريكا، ومن احلماقة أن يقـالأخذ ثروته من مت" فورد"إن : أن يقال ويبني بعض العلماء أن انعـزال اليهـود وانغالقهـم علـى أنفـسهم، جعـل العـرب يعزفـون عـنهم فلـم حيـدث بيـنهم وبـني العـرب   .)٢(!!"اخلواجات النازحني إىل مكة يطلبون الرزق ومثــة حقيقــة أخــرى، وهــي أن أكثــر ... كمــا أــم مل يكــن هلــم فنــون وال علــوم وال صــناعة وال أي شــيء تقــوم بــه حــضارة   .عليهم، وعاملني أيًضا على أن يكون دينهم مقفًال ربين أنفسهم شعب اهللا املختار، وعاشوا طيلة حيام منطوين علـى أنفـسهم رافـضني االنـدماج مـع أي عنـصر غريـب ألنفسهم معتفمن احلقائق الثابتة اليت مل يستطع املستشرقون حىت أن خيفوهـا علـى أنفـسهم، أن اليهوديـة ديـن غـري عـاملي احتكـره اليهـود   .وضعية اجلزيرة العربية قبل ظهور اإلسالمنبينـا عليـه الـسالم مـادة القـرآن مـن اليهـود والنـصارى، وقبـل اإلجابـة عـن هـذا الـسؤال جيـدر بنـا أن نـسوق هل فعًال اقتبس : "تأثري  ، وهكــذا مل تــستطع اليهوديــة أن تــؤثر يف حيــاة ... يعرتفــون باليهوديــة الــيت كانــت منتــشرة يف اجلزيــرة قبيــل ظهــور اإلســالم اليهــود ال أمـا : "كما أن املسيحيني مل يكونوا أحسن حاًال من اليهود، فانقسامهم على أنفسهم جعـل العـرب كـذلك يعزفـون عـنهم   .)٣("العرب الدينية تأثريًا أكرب   .بتصرف ٦٦، ٦٥/املرجع السابق ) (4  .بتصرف ٦٤، ٦٣/الفرنسينيآراء املستشرقني )(3  .م٢٠٠٥ــ ) ٧(ضة مصر ـ ط. ط/٥٦/دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن املستشرقني ــ الشيخ حممد الغزايل ) (2  .ترمجة كمال جاد اهللا /الدار العاملية للكب والنشر  . ط/٢٤/دفاع عن القرآن ضد منتقديه د عبد الرمحن بدوي ) (1                                                   .يعود إىل وحدة مصدرمهابني الدكتور إبراهيم عوض أن التشابه بني القرآن والكتاب املقـدس بعهديـه القـدمي واجلديـد قليـل جـًدا، وأنـه  . ١  :ل ما مت عرضه يتبني للباحث جلًيا ما يليمن خال  : الخالصة    وذا يتبني أن علماء املسلمني واملستشرقني املنصفني أثبتوا مًعا استحالة اقتباس اإلسالم من اليهودية واملسيحية   .)٤("بني العرب، والدليل على ذلك ما كان عليه العرب من ضالل مبني أي أثر يف حياة العـرب الروحيـة أو املاديـة، فقـد فـشلتا يف مـد جـذورمها وبتعميم املالحظة مل يكن ألي من هاتني الديانتني  .يعزفون عنها، كما أن عقيدتى التثليث والصلب اللتني تشكالن عصب الديانة املسيحية، قد عجز العرب عن فهمهماوهكذا فإن انقسام املسيحيني على أنفسهم إىل طوائف عديدة وانقسام املسيحية نفسها إىل طرائق قدد، قد جعـل العـرب   ... من جهة أخرى كان التماسك بني املسيحيني متفسًخا على عكس اليهود   .جزيرة سيناء باإلضافة إىل أن الصحراء كانت دوًما ملجألبعض الفرق املضطهدة من الكنيسة الرمسيةفلم يكن حظها يف اجلزيـرة العربيـة بأحـسن مـن حـظ اليهوديـة علـى الـرغم مـن انتـشار صـوامعها يف فلـسطني وسـوريا وشـبه املسيحية 



انقــسام النــصارى علــى أنفــسهم كــان لــه أعظــم األثــر يف عــدم قبــول ديانتهمــا يف اجلزيــرة أن انعــزال اليهــود، و  . ٣  . أن هناك اختالفًا واضًحا بينهما يف أصول العقيدة وطرق العبادة-فضيلته–أوضح  . ٢ أكد الدكتور إبراهيم عوض أن إسالم القساوسة واألحبار على مر العصور، وعدم ادعاء أحد يف عهد النيب  . ٤  .العربية
هوديــة والنــصرانية يــدالن داللــة  تتلمــذ علــى يديــه، واعــرتاف كثــري مــن املستــشرقني بعــدم اقتبــاس اإلســالم مــن الي� أنــه �     .وذا تسقط الشبهة ويتبني أا ال تقوم على دليل صحيح  . أن اإلسالم أغىن بكثري من اليهودية والنصرانية يف شىت جماالته، مما يؤكد استحالة اقتباس اإلسالم منهما . ٥  . شيًئا من اليهود أو النصارى�واضحة على عدم اقتباس النيب 



ت أنه مـن عنـد غـري اهللا، كمـا ، لكي يتمكنوا من التشكيك يف مصدرية القرآن الكرمي وإثبا�الكرمي، فيدعون أنه من تأليف النيب  تأثر باليهودية والنـصرانية، يلجـأون إىل مـة أخـرى للنيـل والطعـن يف القـرآن �عندما يعجز املغرضون عن إثبات أن النيب    والرد عليها�شبهة أن القرآن الكريم من تأليف النبي محمد   املطلب الثاين للقـرآن وجـد أن " )٢(مونتيـه"وكـذلك ترمجـة " )١(سـافاري" أنه عندما طالع ترمجـة -حفظه اهللا-يذكر الدكتور إبراهيم عوض   :عــرض الشبهــة: أوالً   . هو حال كتبهم املقدسة، وهم بذلك يتهمون القرآن مبا هم به متهمون، ولندع ملثري الشبهة عرضها قـد " حممـد"أول مـا يالحـظ علـى هـذه الرتمجـة أن اسـم : "بوصـفه مؤلـف القـرآن فيقـول" حممـد"قد ذكـر علـى الغـالف اسـم املرتجم  رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل التباين بـين أسـلوب القـرآن وأسـلوب الحـديث فـي ) ج(  .والحديث الشريفرد الـــدكتور إبـــراهيم عـــوض علـــى الـــشبهة مـــن خـــالل التبـــاين فـــي اســـتخدام األلفـــاظ بـــين القـــرآن الكـــريم )ب(  .علمي في الترجمةرد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل عدم االلتزام بالمنهج ال  ) أ(  :ويتلخص في النقاط التالية  :ثانيا الرد على الشبهـــة  .)٣("ذكر على الغالف بوصفه مؤلف القرآن ــ مما سبق يتبني عدم توفر األمانة العلميـة عنـد املـرتجم سـافاري وخمالفتـه للمـنهج العلمـي يف ترمجتـه ، حيـث إنـه أثبـت اسـم  . )٤("واملالحظات الكثرية املثبتة يف هوامش الكتاب مندوحة ليقرر ما يعتقده هو كما حيلو لهواجــب عليـــه أن حيــرتم األصـــل، مث لــه يف املقدمـــة الغــالف، ألن األصــل الـــذي تــرجم عنـــه ال يوجــد فيــه شـــيء مــن هـــذا، فكــان ال على �يعتقد أن حممًدا هو مؤلف القرآن أو ال، لكن الذي أعرفه هو أن األمانة العلمية كانت تقتضيه أن يغفل ذكر اسم النيب ولست هنا ألجادل يف حق املرتجم أن : "ألصل يف أي نسخة من نسخ القرآن الكرمي فيقولعلى املصحف، وال يوجد ذلك يف ا �يذكر الدكتور إبراهيم عـوض ـ حفظـه اهللا ـــ أن سـافاري مل يتبـع املـنهج العلمـي يف ترمجتـه، حيـث إنـه أثبـت اسـم النـيب    :رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل عدم االلتزام بالمنهج العلمي في الترجمة) أ(  :وفيما يلي بيان ذلك  .قين أنفسهمالرد على الشبهة من كالم بعض المنصفين من المستشر ) ح(  . �الرد على الشبهة من خالل عتاب اهللا للنبي ) ز (  . وأحداثها�الرد على الشبهة من خالل واقع حياة النبي ) و (  .الرد على الشبهة من خالل الحقائق العلمية الحديثة مع اآليات القرآنية) هـ (  . من خالل اإلخبار بالغيبرد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة ) د(  .القصص طــاف يف أرجــاء . هــو مستــشرق فرنــسي، ولــد مبدينــة فيــرتي)  م١٧٨٨ - ١٧٥٠ (Claude-Étienne Savaryكلــود إتيــان ســاڤاري ) 1(                                                 رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل التباين في استخدام األلفاظ بين القرآن الكريم والحديث ) ب(  .املصحف على الرغم من عدم وجود ذلك األصل يف أي نسخة من نسخ القرآن على �النيب   ـــ ١٨٥٦(إدوارد مونتيــه )https://ar.wikipedia.org.  )2: ويكيبيديا املوسوعة احلرة، رابط: ينطر. ترمجة فرنسية للقرآن: من آثاره. مصر لثالثة أعوام حممــد والقــرآن ، ترمجــة جيــدة للقــرآن ، حاضــر اإلســالم (أســتاذ اللغــات الــشرقية جبامعــة جنيــف ، مــن أهــم كتبــه ) ١٩٢٧ـ مكتبة زهراء الشرق ــ القاهرة ـــ  / ٩/ إبراهيم عوض/ د)  دراسة لرتمجات نفر من املستشرقني الفرنسيني للقرآن وآراؤهم فيه(املستشرقون والقرآن ).  3(  .ــ دون طبعة ١٦٢/ معجم افرتاءات الغرب على اإلسالم ــ أنور حممود زناتى )/ومستقبله     .٩/املستشرقون والقرآن ) (garnier frères". "  4" ــ باريس ــ دار ١٨٨٣ط" سافاري للقرآن " ــ ترمجة لعنوان ترمجة ٢٠٠٣ط



يف هذا الكتاب عرض الدكتور إبراهيم عوض ــــ حفظـه اهللا ــــ بعـض األمثلـة الـيت تؤكـد هـذا التبـاين فقـد قـال حتـت عنـوان و  ".  القرآن واحلديث مقارنة أسلوبية: "وأساليبه يف كتاب يقارب الستمائة صفحة حتت عنوانقــام الــدكتور إبــراهيم عــوض بدراســة قيمــة تؤكــد التبــاين التــام بــني ألفــاظ القــرآن الكــرمي وأســاليبه وألفــاظ احلــديث الــشريف    :التباين بين ألفاظ القرآن الكريم وألفاظ الحديث الشريف . ١  :لتاليةيف هذا احملور من رد الدكتور إبراهيم عوض على تلك الشبهة، ميكن أن أضعه يف العناصر ا  :   الشريف املفروض لو أن القرآن واألحاديث ): " ألفاظ ترددت يف احلديث الرتباطها بعصر الرسول وبيئته ارتباطًا شديًدا ومل ترد يف القرآن"( ذ مـن جمـال احليـاة اليوميـة لنأخـ: "ويستـشهد فـضيلته علـى مـا ذهـب إليـه بـبعض األلفـاظ املتداولـة يف احليـاة اليوميـة فيقـول  .)١(...."ينتميان إليه واحد والبيئة واحدة وما دامت املوضوعات اليت يعاجلاا واحدة ون األلفــاظ املهمــة املنتــشرة يف أحــدمها موجــودة بــنفس الــوفرة تقريبًــا يف اآلخــر مــادام العــصر الــذي النبويــة مــصدرمها واحــد، أن تكــ .. فمن ذلـك الزُبـد واجلـنب واخلبـز والـُدباء واحلَـيس والـدقيق والـسمن والـَسِويق والقديـد .... أول ما نأخذ ألفاظ الطعام والشراب  مر والزبيب والزهو  والُبسر والت)٢(وهذا بالنسبة ألنواع الطعام، أما بالنسبة للشراب فقد كان العرب يعرفون أنواًعا عدة، منها الِبْتع ، قَالَ  ")٤(أما في األحاديث فبالنسبة للثريد  .)٣("واملزر والنبيذ، وليس يف القرآن ذكر لشيء من ذلك البته ْيِثيـِه : َعْن َواثَِلَة ْبِن اْألَْسَقِع اللرِيـِد، فـََقـالَ �َأَخـَذ َرُسـوُل اللُكلُـوا : " بِـَرْأِس الث َها َواْعُفوا َرْأَسَها، فَِإن اْلبَـرََكَة تَْأتِيَها ِمْن فـَْوِقَهابِاْسِم اللِه ِمْن َحَوالَ  َكَمَل ِمَن الرَجاِل َكثِـٌري، وَملَْ َيْكُمـْل ِمـَن النـَساِء ِإال َمـْرَميُ بِْنـُت ِعْمـرَاَن، َوآِسـَيُة اْمـَرأَُة «: �ويف فضل عائشة على النساء قال    )٥("يـْ بَاء   .)٦(»َة َعَلى النَساِء َكَفْضِل الثرِيِد َعَلى َسائِِر الطَعامِ ِفْرَعْوَن، َوَفْضُل َعاِئشَ  اطًـا : ، يـَُقـولُ �فعـن أَنَـَس بْـَن َمالِـٍك "وردت أحاديث عـدة يف كتـب احلـديث املختلفـة، ) القرع(وفي حبه للدَخي ِإن زًا َوَمَرقًا، ِفيِه ُدباٌء َوَقِديٌد، فـََرأَْيُت النِيب   � ِإَىل َذلِــَك الطَعــاِم، فـََقــرَب ِإَىل َرُســوِل اللــِه �فَــَذَهْبُت َمــَع َرُســوِل اللــِه : كٍ  ِلَطَعــاٍم َصــنَـَعُه، قَــاَل أَنَــُس بْــُن َمالِــ�َدَعــا َرُســوَل اللــِه  باَء ِمْن َحَوايلَِ الَقْصَعةِ   «�ُخبـْ ُع الدقَالَ »يـََتَتب ، :» الد اَء ِمْن يـَْوِمِئذٍ فـََلْم أََزْل ُأِحب٨("إخل ....  حيبه �رأى الرسول وذكر بعض الصحابة أن الدباء كان أعجـب األطعمـة إليـه، كمـا أن بعـضهم قـد حكـى لنـا كيـف صـار حيـب الـدباء بعـدما    )٧(»ب(    ــُه يُـْصَنُع بَِأْرِضــَنا الِبْتـُع، فـََقــالَ ". عـن حكمــه قـائًال  �ني الرسـول أمـا األشـربة فمنهـا الِبْتـُع، الـذي سـأل أحـد املـسلم: "ثم ينتقل فضيلته من األطعمة إلـى األشـربة فيقـولُمــْسِكٍر حـرَامٌ «: ِإن ُكـل")َمــا :" ، والــذي فـسر يف حــديث مـن األحاديــث هكـذا)٩ ـــ . ط/ ١/٧٠١" بـََتــعَ " ـــ مــادة ) البــاء(ـــ فــصل )  العــني(نَِبيــُذ الَعــَسِل املـُـْشَتد ـــــ القــاموس احملــيط  ـ بــاب : الِبْتــُع بالكــسر كِعَنــٍب ) (2  .م٢٠٠٠هـ ــ ١٤٢١/مكتبة زهراء الشرق .ط/٩/إبراهيم عوض/ أسلوبية ـــ دالقرآن واحلديث مقارنة) (1                                                  مؤســسة الرســالة ـ : ويف احلـديث . َأكلنـا ثَرِيـَدًة َدِمسـًة باهلـاِء علـى معـَىن االسـم أَو الِقْطَعـة مـن الثريـد : ويقـال .. فـَته مث بـَله مبََرٍق مثّ َشرَفه َوْسَط الَقـصعِة : ثَرَد اخلُبـَْز )  (4  /.٩/ إبراهيم عوض/بية ـــ دالقرآن واحلديث مقارنة أسلو ) (3  .م٢٠٠٥ دار الرسـالة .  ـــ ط٤/٤١١) /٣٢٧٦( بـرقم) النهـي عـن األكـل مـن ذروة الثريـد(ـــ بـاب ) طعمـةاأل(أخرجه اإلمام ابـن ماجـه يف سـننه ــــ ىف كتـاب ) (5  .مرجع سابق/٤٦٣، ٧/٤٦٢"/ثَرد" تاج العروس   ــ مادة / يكون ِإالّ من حلَْم  سائر الطَعام قيل مل يُرِْد َعْنيَ الثرِيد وِإمنا أَراَد الّطَعام املّتخَذ من اللْحـم والثريـد معـاً َألن الثرِيـد غالبـاً ال َفْضُل عائشَة على النَساِء كَفْضل الثرِيِد على ـــــ بـــرقم ) موضـــع أن يتطاوعـــا وال يتعاصـــياأمـــر الـــوايل إذا وجـــه أمـــريين إىل (ـــــ  بـــاب ) األحكـــام(أخرجـــه اإلمـــام البخـــاري  يف صـــحيحه يف  كتـــاب ) (9  .١٠/القرآن واحلديث مقارنة أسلوبية ) (8  .٧٨ /٥٤٣٦/٧ــ برقم ) املرق(ــ  باب ) األطعمة(أخرجه اإلمام البخاري  يف صحيحه يف  كتاب )  (7   .٢٩ /٥ /٣٧٦٩ي اهللا عنها ــ برقمـــ باب فضل عائشة رض) أصحاب النيب ( أخرجه اإلمام البخاري  يف صحيحه يف  كتاب) (6  .املرجع نفسه والصفحة نفسها.  م ـ، تعليق الشيخ األرنؤوط  صحيح ،٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠، )١(العاملية ــ ط ٧٠ /٧١٧٢/٩.  



" الزهو"  ى عن نقيع البسر، وهو �ومن األشربة الُبسر وهو نوع آخر من اخلمر يصنع من البلح، وقد ورد أن الرسول   .)١("اْلِبْتُع قَاَل نَِبيُذ العسل  ِيبالن ْهوُ �فعن عائشة َأن٣("اليت استعملها لكل أنواع املسكرات" خلمرا"كله شيًئا، إذ ليس فيه إال كلمة  فإنه مل يذكر من ذلك  أما القرآن وهكذا كثري من األشربة ومن أراد التوسع فلريجع إىل أبواب األشربة من كتب احلديث،   . )٢(" نـََهى َعْن نَِقيِع اْلُبْسِر َوُهَو الز(   ــا الـدكتور إبـراهيم علـى تبـاين ألفــاظ القـرآن واحلـديث، أن املقـاييس واملكاييـل، واأللفــاظ والتالل، واجليش والسرية والقوس والسهم والسيف املقــاييس كالــذراع والــشرب والبــاع والفرســخ، واملــوازين كاألوقيــة والرطــل، واملكاييــل كالــصاع واملــد والقــدح والفــالة والــصحراء والرمــال وكـذلك : "يقـولاملستخدمة يف الصحاري، وكذلك املستخدمة يف احلروب مل يذكر منها القرآن إال القليـل النـادر مقارنـة باحلـديث فكـذلك مـن األمثلـة الـيت يـستدل".......)ڈ  @  ڎ  <   ڌ   >چ  �يف قصة يوسف  (القميصفعلى حني ال جند يف القرآن إال "حمدودة جًدا  القمـيص، والـسرابيل، والثيـاب، والنعلـني يف مواضـع وكذلك األلفـاظ املـستخدمة يف املالبـس أيـًضا مل يـذكر منهـا القـرآن إال  .)٤  B  يوسف( چ ڑ  ژ  ژ : 
چ  والنعلين، ) ١٩: احلج(چ   ے  ے  �  ھ   	     ھ  �  �  �  ہ  �  ۀچ  والثيـاب، ) ٥٠: إبـراهيم(چ   _  ۆ   F  ۇ  2  �چ،  والـسرابيل، ) ٢٥  

  
  
  
  
..... أمـــا األحاديــــث فقـــد ذكــــرت عـــدًدا منهــــا كبـــريًا كــــالرداء واإلزار والـــربد، والــــربنس، والقمـــيص، والكــــساء، واألطمــــار،   ). ١٢: طه(چ    ْليَـْلَبْس َسَراِويَل ِلْلُمْحرِمِ "  )٥("الكبرياُء ردائي، والعظمُة إزاِري، فمن ناَزَعني واِحداً منهما قذفُته في النارِ "  : ثلةونكتفي ببعض األم"والقسي، واجلبة واحللل، والسراويل، والثياب، والعمائم، والقالنس، واخلف  ـــــــــٍك، قَـــــــــالَ "   )٦(َوَمْن َلْم َيِجْد ِإزَارًا فـَ َـــــــــِس بْـــــــــِن َماِل ـــــــــُت َأْمـــــــــِشي َمـــــــــَع َرُســـــــــوِل اللـــــــــِه «: َعـــــــــْن أَن ـــــــــْرٌد َنجْ �ُكْن ـــــــــيُظ  َوَعَلْيـــــــــِه بـُ القارئ يستطيع يلمس بيده ملًسا الفرق بني احلديث النبوي الشريف، والذي يكثر فيه ذكر "مث يقرر يف اية املطاف أن     )٧(.."الَحاِشَيِة    َرانِـــــــــي َغِل يــاب  وصــحابته والعــرب مجيًعــا يرتــدون ممــن مالبــس، وبــني القــرآن ايــد الــذي مل يــذكر إال القمــيص والث
مــا كــان عليــه النــيب  ـــــــــ بــــــرقم ) بعــــــث أيب موســــــى ومعــــــاذ إىل الــــــيمن قبــــــل حجــــــة الــــــوداع(ــــــــ بــــــاب ) األحكــــــام( أخرجــــــه اإلمــــــام البخــــــاري  يف صــــــحيحه يف  كتــــــاب ) (1                                                    :التباين بين التعبيرات الدارجة في القرآن الكريم وألفاظ الحديث الشريف . ٢    )٨("والسراويل والنعلني حـديث : ، تعليـق شـعيب األرنـؤوط ٢٤٧٨٥/٦/١٠٥بـرقم )حـديث الـسيدة عائـشة رضـي اهللا عنهـا( أخرجه اإلمام أمحـد يف مـسنده ـــ يف  بـاب)  (2   .٥/١٦١)/٤٣٤٣(    .٢٦/القرآن واحلديث مقارنة أسلوبية )(8   .  ١٤٦ /٧ /٥٨٠٩ــ برقم ) الربود واحلربة والشملة(ــ باب ) اللباس( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  يف كتاب)(7  .١٤٤ /٧ /٥٨٠٤ــ باب السراويل ــ برقم )اللباس (أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب )(6  .تعليق الشيخ شعيب األرنؤوط ــ صححه األلباين ــ املرجع نفسه والصفحة نفسها   .م  ٢٠٠٩ - هــ ١٤٣٠، )١(ــ دار الرسالة العامليـة ـــ ط) هـ٢٧٥: املتوىف(بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِجْستاين  ـــ سـنن أيب داود ــــ أبـو داوود  سـليمان ٥/٢٧١)/٤١٧٣(ـــ بـرقم  ) ما جاء يف الكـرب(ــ باب ) اللباس (مام أبو داود يف سننه يف كتاب أخرجه اإل) (5  ٥٦٤/إبراهيم عوض / أفكار مارقة ــ د)  (4   .١٤/القرآن واحلديث مقارنة أسلوبية ) (3  .ـ املرجع نفسه والصفحة نفسها . فمن رجال أصحاب السنن- وهو عبد الرمحن -صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ابن أيب الرجال 



؟، .... ليلة البدر، أما بعد، مـا بـال : لنبوية ومل ترد يف القرآن، مثلوهناك كذلك تعبريات وردت يف األحاديث ا: "اآلخر فيقولينتقـل الــدكتور إبــراهيم عــوض مــن األلفــاظ إىل التعبــريات الدارجــة يف الــسنة والقــرآن ويوضــح اختالفهــا يف كــل منهمــا عــن  ، متعنــاهم إىل حــني، ال تتبعــوا خطــوات ....إن اهللا الحيــب الـــ ..." وعلــى العكــس مــن ذلــك التعبــريات القرآنيــة التاليــة  ....، كفى باملرء إمثًا أن .... ذات حمرم، حديث عهد بــ  ، ولكـــــن عنـــــد )١٥٢:األنعـــــام(]",ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ � ( )[ ،)١٣٥:النـــــساء (]� H ڀ پ پ پ پ R[ : ويف القـــــرآن  ، )٣("َحِديٍد  ، اْنُظْر َوَلْو َخاتًِما ِمنْ )٢(بـَلُغوا َعني َوَلْو آيًَة  ")١(،"َتْمَرة اتـُقوا الناَر َوَلْو ِبِشق ": ففي احلديث مثًال   ...وأريد هنا أن أقف عند تركيب ورد يف كل من القرآن واحلديث، ولكن بطريقة ختتلف يف كل منهما عن اآلخر   وهلم جر.....أما االستفتاحية، إياك أن .. أال، و" ويف األحاديث كذلك تركيبات ال يعرفها أسلوب القرآن مثل   . .... الشيطان، وما أدراك ما  ـــ اســتقريت األســلوب الــذي جيــري عليــه كــٌل ِمــن القــرآن واحلــديث يف اســأول مـا نالحظـه مــن اخـتالف بـني القـصص القـرآين والقــصص احلـديثى طريقـة افتتـاح القـصة، فقــد  "-حفظـه اهللا–يقـول    :التباين في افتتاح القصة . ١  :ومن هنا ينطلق الدكتور إبراهيم عوض يف عرض هذا التباين من خالل ما يلي  .فوهو من األساليب املشوقة اليت كثريًا ما تؤثر قلوب السامعني، لكنه أسلوب عرضه متباين بني القرآن واحلديث النبوي الشرياألسـلوب القصــصي مــن األســاليب املـؤثرة الــيت هلــا جانــب مميـز يف الكتــب الــسماوية، وكتــب الـسنة، وغريهــا مــن الكتــب،   :بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث في القصصالرد على الشبهة من خالل التباين ) ج(  . احتادمها يف املصدراليومية يف كل منهما يف األطعمة واألشربة، واملالبس، واملقاييس واملكاييل، واحلروب والصحارى وغريهـا، ممـا يـدل علـى اسـتحالة ممـا سـبق اخـتالف القـرآن الكـرمي عـن احلـديث الـشريف، مـن حيـث األلفـاظ املتداولـة يف احليـاة وعلى أية حال فإنه يتبـني   .)٥("تستطيع إليها صعوًداوحــده، ونــرى األســلوب النبــوي فنــراه ضــربًا وحــده ال جيــري مــع القــرآن يف ميــدان إال كمــا جتــري حملقــات الطــري يف جــو الــسماء ال طرة الواحدة ال تكون فطرتني، والنفس الواحدة ال تكون نفسني، وحنن نرى األسلوب القرآين فنـراه ضـربًا أسلوب القرآن، ألن الفاحملمدية، لوجب على قياس ما أصلته من املقدمات أن ينطبع مـن هـذه الـصورة علـى سـائر الكـالم احملمـدي مـا انطبـع منهـا علـى بل نقول لو كان األسلوب القرآين صورة لتلك الفطرة : " يف السياق نفسه−وتأكيًدا ملا سبق يقول العالمة الدكتور دراز   .)٤(..."  شيء يف احلديث هو أهون شيء، بينما يف القرآن هو أهم" ولو" التدقيق جند أن ما بعد  تهالل قصــصه فوجــدت أن القــرآن قــد يــستهل قصــصه بـ ـــ بــاب ) النكــاح (أخرجــه اإلمــام مــسلم يف صــحيحه يف كتــاب ) (3  .صحيح ـ املرجع نفسه والصفحة نفسها .م ١٩٩٨ ـ  دار الغرب اإلسالمي ــ بريوت ــ  ٣٣٧ /٢٦٦٩/٤ إســرائيل ـــــ بـــرقم  ـــــ بــاب مـــا جــاء يف احلـــديث عــن بـــين) العلـــم عــن رســـول اهللا صــلى اهللا عليـــه وســلم( أخرجــه اإلمـــام الرتمــذي يف ســـننه يف كتــاب ) (2   .١١ /٦٠٢٣/٨ــ برقم ) طيب الكالم(ــ باب ) األدب(أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب ) (1                                                   :ل قوله تعاىلمث" واضرب لهم مثال"وقد يستهلها بقوله   ). ١٧٥: األعراف(چ   �  ہ  �  ۀ  �   (  J  ڻ  ]  ں   �  �  �چ   ). ٢٧: املائدة(   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     چ ڑ  ڑ  ژ  ژ  B  ڈ  @  ڎ  <چ  : كما يف قوله سبحانه وتعاىل"واتل عليهم" الــصداق، وجــواز كونــه تعلــيم قــرآن، وخــامت حديــد، وغــري ذلــك مــن قليــل وكثــري، (ـ     .م١٩٨٥دار الثقافة ـ الدوحة ــ / ٩٩، ٩٨/حممد عبداهللا دراز ـ / النبأ العظيم د) (5   .٥٦٤/ إبراهيم عوض. د–أفكار  مارقة )(4   .٩/٥٣١ / ١٤٢٥ــ برقم ) هم ملن ال جيحف به واستحباب كونه مخسمائة در 
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َلُكْم َحتى َأَوْوا الَمِبيَت ِإَلى َغاٍر اْنطََلَق َثالَثَُة َرْهطٍ "  :هذه العبارة االفتتاحية ما يلي أو عبارة مشاة، ومن األحاديث اليت استخدمت "كان فيمن كان قبلكم" �االفتتاحيات القرآنية، بل يبتدئ كثريًا بقوله  النبــوي قصــصه الحظنــا أنــه مل يفتــتح أي منهــا بواحــدة مــن هــذه إلــى الطريقــة التــي يفتــتح بهــا الحــديثفــإذا نظرنــا   .)١( )٢٤: الذاريات)چ   ۋ    ٷ  S  ۈ  _  ۆچ   (. ٩: طه(چ   ۓ  ے  ے  �چ   : كما يف قوله تعاىل"هل أتاك حديث، أو نبأ"أو يستهلها بعبارة   ). ١٣: يس)   پ  پ  پ  چP  Q  R  ٻچ ٱ    (. ٣٢: الكهف (  چ َلُكْم رَُجٌل قـََتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن نـَْفًسا، َفَسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْهِل اْألَْرِض  "   .)٢(..... " ِممْن َكاَن قـَبـْ َنَما رَُجٌل يَْمِشي ِبَطرِيٍق َوَجَد ُغْصَن َشْوٍك َعَلى الطرِيِق فََأخَرُه، َفَشَكَر اللُه َلُه فـََغَفَر َلهُ "  :  مثل"بينا"، أو "بينما"هلا ابتداء عدد من القصص النبوي بكلمة ومثل هذه الطريقة يف الكثرة ويف عدم استخدام القرآن   . )٣(......"َكاَن ِفيَمْن َكاَن قـَبـْ َنَما أَيوُب يـَْغَتِسُل ُعْريَانًا َخر َعَلْيِه رِْجُل جَ "  .)٤(»بـَيـْ ال يُعرف يف احلديث إيراد " وهو األمر الثاين الذي يتضح به التباين بني أسلوب القرآن واحلديث يف عرض القصة، حيث   : اختالف األسلوب القصصي بين القرآن الكريم والحديث الشريف في إيراد القصص المتتالية . ٢  .)٦) (٥("َراٍد ِمْن َذَهٍب َفَجَعَل َيْحِثي ِفي ثـَْوِبهِ بـَيـْ فقـد سـاقت لنـا األحاديـث النبويـة طائفـة مـن القـصص مل تـرد يف القـرآن، بـل وال "وهو أمر واضح جًدا يف السنة النبوية،   : صصهاألحاديث النبوية ورد بها قصص كثيرة لم ترد في القرآن، وال تشبه ق . ٣ .)٧("وصاحل، وإبراهيم، ولوط، وشعيب عليهم السالم، أو بعضها كما هو احلال يف سور األعراف ويونس وهودتالية يأخذ بعضها برقاب بعض، وهي ظاهرة من ظواهر القصص القرآين، إذ كثـريًا مـا تتـواىل قـصص نـوح، وهـود، عدة قصص مت ، )١٠(، وتدخل يف هذا قصة اإلسـراء واملعـراج ..... )٩(، وقصة األعمى واألقرع واألبرص)٨(تشبه قصصه، كقصة أيب زرع وأم زرع وعن " وتأكيًدا ملا ذهب إليه الدكتور إبراهيم عوض يقول الدكتور دراز مبيًنا متيز أسلوب القرآن عن غريه من األساليب  .   )١١("سدرة املنتهى من املسجد احلرام إىل املسجد األقـصى، وإشـارة أخـرى إىل عروجـه إىل � إشارة سريعة إىل إسرائه اليت مل يرد منها يف القرآن إال له من شؤون القول، يتخري له أشرف املواد وأمسها رمحًا باملعىن من احلسن والقبول، فاجلديد يف لغة القرآن، أنه يف كل شأن يتناو العنصرية املادية، وهذا املزاج هـو الـذي نـسميه باألسـلوب أو الطريقـة، وعلـى حـسبه يقـع التفـاوت يف دراجـات الكـالم ويف حظـه  قوله، تتولد صورة خاصة مثلهـا يف هـذه املركبـات املعنويـة، مثـل املِـزاج يف تلـك املركبـات مجلة املالحظات اليت يالحظها القائل يف ـــ ىف كتــاب ) (2  .سابقة وما بعدها  بتصرف للمزيد يرجع إىل الصفحات ال٥٥١، ٥٥٠/إبراهيم عوض/ القرآن واحلديث مقارنة أسلوبية ــ د) (1                                                  ـــ بــاب ) اإلجــارة(أخرجــه اإلمــام البخــاري ىف صــحيحه ـ ـــ   ٩١/ ٣ )/ ٢٢٧٢(بــرقم ) مــن اســتأجر أجــريًا فــرتك األجــري أجــره (ـ ، مــسلم ـ    .٥٥٧/القرآن واحلديث مقارنة أسلوبية )(11  . ٩/١٤٩)/٧٥١٧(برقم)وكلم اهللا موسى تكليما(ى باب)يدالتوح(أخرجها اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب )(10  .٤/٧١)/٣٤٦٤(برقم ) ما ذكر عن بين إسرائيل (باب) ِكَتاب َأَحاِديِث األَنِْبَياءِ (أخرجها اإلمام البخاري يف صحيحه يف) (9  .٧/٢٧) /٥١٨٩(برقم )  بَاب ُحْسِن املَُعاَشَرِة َمَع اَألْهلِ (باب ) ِكَتاب النَكاحِ (حه يفأخرجها اإلمام البخاري يف صحي)(8  . بتصرف للمزيد يرجع إىل الصفحات السابقة وما بعدها ٥٥١، ٥ ٥٠/ إبراهيم عوض/القرآن واحلديث مقارنة أسلوبية ـ د) (7  .بتصرف ٥٥٤/ إبراهيم عوض . د–القرآن واحلديث مقارنة أسلوبية ) (6  ٩/١٤٣)/٧٤٩٣(ــ برقم )  يريدون أن يبدلوا كالم اهللاقوله تعاىل(ــ باب ) االعتصام بالكتاب والسنة(أخرجه اإلمام البخاري ــ ك ) (5  .١/١٣٢)/٦٥٢(ــ برقم ) فضل التهجري إىل الظهر(ـ باب ) الصالة(أخرجه اإلمام البخاري ىف صحيحه ــ ىف كتاب ) (4  .١٧/٢٣٩)/ ٢٧٦٦(ـ برقم ) قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (ــ باب ) التوبة( كتاب أخرجه اإلمام مسلم ىف صحيحه ـ ىف)  (3  .٩/١٧/٢١٨م)/٢٧٤٣(ــ برقم ) قصة أصحاب الغار الثالثة(ــ باب ) الرقاق(كتاب 



، َواِهللا َمـا : "وأمت التسليم حيث قال املغرية عند مساعه للقرآن الكـرمي مـن النـيب األمـني ـ عليـه أفـضل الـصالة وليس أدل على هذا التميز مما نقل عن الوليد بن  .   )١("هذا األسلوب مبا هو املثل األعلى يف صناعة البيانأن تذهب العصور وجتيء العـصور، فـال املكـان يُريـد بـساكنه بـدًال، وال الـساكن يبغـي عـن منزلـه حـوًال، وعلـى اجلملـة جييئـك مـن  وقراره املكني ال يوًما أو بعض يوم، بل على يف لفظه إال مرآته الناصعة وصورته الكاملة، وال جيد اللفظ يف معناه إال وطنه األمنياملراد وأمجعها للشوارد وأقبلها لالمتزاج، ويضع كل مثقال ذرة يف موضعها الذي هو أحق ا وهـي أحـق بـه، حبيـث ال جيـد املعـىن  َوَال بَِأْشـَعاِر اْجلِـن ، َوَال أَْعلَـُم ِبَرَجـزِِه َوَال ِبَقـِصيَدتِِه ِمـين ، َواِهللا َما ِفيُكْم َرُجٌل أَْعَلُم بِاْألَْشَعاِر ِمـين  ِذي يـَُقولُ ُيْشِبُه الِلَقْوِلِه ال ُه لَيَـْعُلو : ِذي يـَُقوُل َشْيًئا ِمْن َهَذا، َواِهللا ِإنُه َلُمْثِمٌر أَْعَالُه ُمْغِدٌق أَْسَفَلُه، َوإِنَعَلْيِه َلَطَالَوًة، َوِإن َحَالَوًة َوِإن ، )٣()أســلوب القــسم( الــدكتور إبـراهيم عــوض متيــز أســلوب القــرآن عـن أســلوب احلــديث يف وممـا بينــه كــذلك . ٤  .)٢("َوَما يـَْعَلى، َوِإنُه لَُيَحطُم َما َحتَْتهُ  سلمني سـيدخلون املـسجد احلـرام آمنـني على الروم سوف تنهزم على يد الروم يف غضون بضع سـنني ، وتنبـأ عـشية احلديبيـة بـأن املـالكفار بأن اإلسالم منتصر ال حمالة، ومنتشر يف الدنيا كلها، وقد كـان، وباملثـل تنبـأ بـأن فـارس الـيت كانـت حديثـَة عهـد باالنتـصار كمــا أن القــرآن منــذ البدايــة قــد حتــدى : "يف الــدنيا كلهــا، فيقــولمــستقبلية، وحتــدى الكفــار منــذ البدايــة بانتــصار اإلســالم وانتــشاره مــن الــردود الــيت تبــني ســقوط الــشبهة وافتهــا، مــا بينــه الــدكتور إبــراهيم عــوض ــــ حفظــه اهللا ـــــ أن القــرآن الكــرمي أخــرب بــأمور   : رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل اإلخبار بالغيب) د (  . ليها يف القرآنوذكر العديد من القصص يف احلديث دون اإلشارة إمما سبق يتبني متيز أسلوب القرآن عن أسلوب احلديث يف سرد القصص، من حيث بداية القصة، وإيراد القصص املتتالية،   . وغريها )٤("التكنية والتصريح 
  ²   ±     ې  ې  L  ېZ  ۉ  X  ۅ      V  ۋ  ٷS  ۈ   _  ۆ  F  ۇ   2  �  �  ڭ  �  ۓ  ے  ے  �  ھ  	چ  اإلخبار بانتصار الروم على الفرس، يقول البيـضاوي يف تفـسريه عـن سـبب نـزول هـذه اآليـات المكيفمن نبوءات العهد   : النبوءات يف مكة، ومثال آخر يف املدينةويـــضرب الـــدكتور إبـــراهيم عـــوض أمثلـــة عديـــدة علـــى تلـــك النبـــوءات، ولكـــن الباحـــث ســـيكتفي بـــإيراد مثـــال واحـــد لتلـــك   .)٦(" سخيف أن يقول إن رواة احلديث قد اخرتعوا النبوءة بعد فتح املدينة كي يسجلوا للنيب فخارًا اليستحقه)٥(مداورالقــسطنطينية، إذ ال ميكــن التــشكيك فيهــا، فقــد فتحــت القــسطنطينية بعــد تــدوين األحاديــث بــزمن طويــل، حبيــث ال يــستطيع أي   نبــــوءات كثــــرية إال أنــــين أتريــــث فقــــط عنــــد نبوءتــــه بفــــتح �حملقــــني رؤوســــهم ومقــــصرين الخيــــافون، وقــــد كــــان كــــذلك تنبــــأ النــــيب 
  
        
  

  
  
    
  
أنــتم والنــصارى أهــل كتــاب وحنــن وفــارس أميــون وقــد ظهــر إخواننــا علــى : اخلــرب مكــة، ففــرح املــشركون ومشتــوا باملــسلمني وقــالوا روي أن الفرس غزوا الروم فوافوهم بأذرعات وبصرى، وقيل باجلزيرة، وهي أدىن أرض الروم من الفرس فغلبوا عليهم، وبلغ   ).٦ – ١: الروم(چ    �   H   ڀ  پ  پ  پ  پ    P  Q  Rٻ   ٱ   ال يقــرن اهللا أعيـنكم فـواهللا لتظهــرن الـروم علـى فــارس بعـد بـضع ســنني ، : علــيكم فنزلـت، فقـال هلــم أبـو بكـر إخـوانكم ولنظهـرن  : الطبعــة/ مكتبــة الرشــد للنــشر والتوزيــع بالريــاض . ــــ ط) هـــ٤٥٨: املتــوىف(احلــسني بــن علــي بــن موســى اخلـُـْسَرْوِجردي اخلراســاين، أبــو بكــر البيهقــي  شـعب اإلميـان ـــ  أمحـد بـن / ١/٢٨٧) / ١٣٣(ــ بـرقم ) اإلميـان برسـل اهللا  صـلوات اهللا علـيهم (أخرجه اإلمـام البيهقـي يف شـعب اإلميـان ـــ بـاب ) (2   .٩٢/دراز / النبأ العظيم ــ د) (1                                                  / جادلــت ) قــال لــه موســى لقــد داورت بــين إســرائيل علــى أدىن مــن هــذا فــضعفوا ( يقــال داورت الرجــل علــى األمــر جادلتــه ويف حــديث اإلســراء ) (5  .وما بعدها ٥١٥/للتفصيل ينظر  املرجع السابق) (4  .وما بعدها ٤٨٤/  أسلوبية للتفصيل ينظر ـ القرآن واحلديث مقارنة) (3  .ـ  إسناده صحيح وجاله ثقات ــ املصدرنفسه والصفحة نفسها  . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣األوىل،     .٥٦٥/إبراهيم عوض .  د–ر مارقة أفكا)(6   .٣٠٢ /١" /دار "املعجم الوسيط ــ باب الدال ــ مادة 



ة مـن دالئـل النبـوة ألـا واآليـ...  فقـال تـصدق بـه �يوم احلديبية، فأخذ أبو بكر اخلطر من ورثة أيب ، وجاء بـه إىل رسـول اهللا  بعد قفوله من أحد، وظهرت الـروم علـى فـارس �األجل ، فجعاله مائة قلوص إىل تسع سنني، ومات ُأيب من جرح رسول اهللا البــضع مــا بــني الــثالث إىل التــسع، فزايــده يف اخلطــر ومــاده يف : ، فقــال� رســول اهللا �األجــل ثــالث ســنني، فــأخرب أبــو بكــر  مـن كـل واحـد منهمـا، وجعـال )٢( عليه ، فناحبه على عشر قالئـص)١(كذبت اجعل بيننا أجًال أناحبك: فقال له أيب بن خلف  وقـد ، )٧: املمتحنة(چ       -    ڃ  +  78  ڄ  45  3  ڦ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  �  (  )چ ونص النبوءة هو ...العداوة  بني الفريقني بأن اهللا سيجعل بني املسلمني واملشركني مودة، وذلك بعد أن جلت" املمتحنة"كذلك وردت نبوءة يف سورة : "عوض إخبـار اهللا تعـاىل بوقـوع مـودة بـني املـسلمني ومـشركي مكـة يف املـستقبل يقـول الـدكتور إبـراهيم ومن نبوءات العهد المدني   .)٣("إخبار عن الغيب ذلك ما تقضي به طبيعـة احلـوادث لـو سـارت : (مقياساً للغائب من تلك، مث يصدر فيها حكمه حماطًا بكل حتفظ وحذر، قائًال إنـه يتخــذ مـن جتاربــه املاضــية مـصباًحا يكتــشف علــى ضـوئه بــضع خطـوات مــن جمــرى احلـوادث املقبلــة، جــاعًال الـشاهد مــن هــذه تعـرف كيـف حيكـم فيهـا ذو العقـل الكامـل؟ وأمـا النبـوءات الغيبيـة فهـل  : "−وللتأكيد على ما سبق يقول الدكتور دراز   . )٤("أجنز اهللا ما وعد وفتحت مكة، ودخل املشركون يف اإلسالم أفواًجا إما رجـل جمـازف ال يبـايل : املقدمات العلمية، وال تلوح منه أمارة من األمارات الظنية العادية، فذلك ما ال يفعله إال أحد رجلنيأمــا أن يبــت احلكــم بًتــا وحيــدده حتديــداً حــىت فيمــا ال تــدل عليــه مقدمــة مــن . ر علــى طبيعتهــا ومل يقــع مــا لــيس يف احلــسباناألمــو  ومما سبق يتبني أن القرآن الكرمي فيه العديد من اآليات اليت تتحدث عن األمور املستقبلية الغيبية، واليت حتققت على أرض   . )٥("خيلف اهللا عهده، وتلك هي سنة األنبياء واملرسلني، وذلك هو دأب جهالء املتنبئني من العرافني واملنجمني، وإما رجل اختذ عنـد اهللا عهـداً فلـن أن يقول الناس فيه صدق أو كذب 
چ .  ، أو عـــن نـــيب مرســـل مـــن قبـــل اهللا تعـــاىل�اقـــع، وأن هـــذا ال يـــصدر إال عـــن عـــامل الغيـــب والـــشهادة الو   
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يـه أيـًضا مــن وقريـب مــن النبـوءات املنتـشرة يف القـرآن والــيت مل أذكـر هنـا سـوى بعــضها مـا ورد ف: "- حفظـه اهللا-احلـديث، يقـول حفظه اهللا ــ أن يف القرآن الكرمي العديد من اآليات اليت تتعلق باملعارف العلمية على اختالف جماالا، واليت تتفق متاًما مع العلم ل به  الـدكتور إبـراهيم عـوض ـــ من دالئل نزول القرآن الكرمي من عند رب العاملني، وأنه تنزيل من حكيم محيد، ما استد  :مع القرآن الكريم  رد الـــــــدكتور إبـــــــراهيم عـــــــوض علـــــــى الـــــــشبهة مـــــــن خـــــــالل توافـــــــق الحقـــــــائق العلميـــــــة الحديثـــــــة ) ه)  .  ليس هو مؤلف القرآن، وإمنا هو تنزيل من رب العاملني�منا يدل بيقني على أن النيب وهذا إن دل فإ  (. ٢٨ - ٢٦: اجلن(چ    لقد قمت أوًال بدراسة القرآن الكرمي، وذلـك دون أي : القرآن والتوراة واإلجنيل واملقابلة بينها وبني حقائق العلم احلديث، إذ قال وأقـل مـا ميكـن أن يقـال بالنـسبة هلـذه احلقيقـة هـو مـا خــرج بـه الـدكتور مـوريس بوكـاي مـن دراسـة الكتـب الدينيـة الثالثــة   .ن يكون له علم اطوال أن حيلم بأبــالوحي اإلهلــي ومــستحيًال كــذلك علــى أي إنــسان يف عــصره يف شــرق العــامل وغربــه ومشالــه وجنوبــه، بــل وفيمــا بعــد عــصره بقــرون إخل، كان مستحيًال على حممد لو مل يكن رسوًال مؤيًدا .....آيات تتعلق مبعارف علمية تارخيية وجغرافية وطبية وكيميائية وفلكية  قالئـص : م خـاص باإلنـاث ج الشابة أو الباقية على السري ،أو أول ما يركب من إناثها إىل أن تثين ، والناقة الطويلـة القـوائ: والقلوص من اإلبل ) (2  .٥/٣٢٣)/َحنَبَ (مقاييس اللغة  مادة / أحدمها يدل على َنْذٍر وما أشبَـَهه : النون واحلاء والباء أصالنِ ) حنب) ((1                                                  مبوضوعية تامة باحثًا عـن درجـة اتفـاق نـص القـرآن ومعطيـات العلـم احلـديث، وبفـضل الدراسـة الواعيـة للـنص العـريب فكر مسبق    .٤١/النبأ العظيم  ـــ  حممد عبد اهللا دراز ــ ) (5  .١١٦/مصدر  القرآن ــ د، إبراهيم عوض) (4   .٥٣٤ /٣/ أنوار التنزيل وأسرار التأويل ــ البيضاوي)(3   .١/٨١١" / قـََلصَ " القاموس احمليط ، باب القاف ، مادة / 



يت تتنــاول مثــل هــذه اــاالت العلميــة، وحيــث القــارئ علــى الرجــوع إىل تفــسرياا مث جيمــع فــضيلته العديــد مــن اآليــات الــ  . )١("احلديثاســـتطعت أن أحقـــق قائمـــة أدركـــت بعـــد االنتهـــاء منهـــا أن القـــرآن ال حيتـــوي علـــى أي مقولـــة قابلـــة للنقـــد مـــن وجهـــة نظـــر العلـــم  ، وســبب املنــع مــن قربــان ) ٢٢٢: البقــرة( چ ے  ے  �  ھ   	ھ  �  �  �  ہ  �  ۀ  �(  J   ڻچ  . ١  : ومن اآليات التي جمعها قوله تعالى  .العلمية يف الكتب املعنية بذلك ولــد الــذي يــأيت عــن طريــق اجلمــاع يف حالــة اضــطراب، وهيئتهــا العامــة يف حالــة جتعلهــا مــن شــأا أن تنفــر مــن اجلمــاع، والأيــضاً تتـــأذى مــن مباشـــرا يف زمــن احلـــيض ألــا ال تكـــون يف حالــة تستـــسيغ معهــا املباشـــرة، فجهازهــا التناســـلي يف حالـــة ن يف هذه احلالة يؤذيكم بسبب عدم نقاء احملل الذي يكون فيه الغـشيان للمـرأة، واملـرأة ألن غشيا"النساء يف تلك الفرتة  النمـوذج : "كذلك من اآليات اليت توافق فيها القرآن مع العلم احلديث ما ذكره اإلمام الزرقـاين، حيـث قـال . ٢  .)٢("اتالثقالبويضات يف التخلق قبل وقت صالحيتها للتخلق النافع الذي يكون وقته بعد انتهاء فرتة احليض وقد قال بذلك األطبـاء  كثريًا مـا يـأيت مـشوًها ضـعيًفا، ألن النطفـة إذا اختلطـت بـدم احلـيض، أخـذت - على فرض إتيانه يف هذه احلالة -احليض  كثـر مـن ومما سبق يتبني أن احلقائق العلمية احلديثة تتفق اتفاقًا تاًما مع احلقائق العلمية اليت أشار إليها القرآن الكرمي منـذ أ  .   )٤("وكيف عرف أن الشمس والقمر يسبحان يف هذا الفضاء؟ وغري ذلك عشرات وعشراتأن األرض كروية بشكل بيضاوي؟ وكيف عرف األمي نظرية انتشار الكون؟، يعقل أن هذا األمي قد وضعها؟ وكيف عرف األمي يف القرآن إعجازًا علمًيا يف الكون واحلياة والطب والرياضيات، وذلك بالعشرات،   بل واملئـات، فهـل "وهذا يدل على أن   .   )٣("من هذا القرار إىل أن حكموا البنان يف كثري من القضايا واحلوادث آخر حبال من األحوال، وقد انتهوا يف بناء جسم اإلنسان هو تسوية البنان حىت إنه ال ميكن أن جتد بنانًا ألحد يشبه بناناملقام، مث تستمع بعد ذلك إىل هذا العلم الوليد علـم حتقيـق الشخـصية يف عـصرنا األخـري وهـو يقـرر أن أدق شـيء وأبدعـه ، أرجو أن تقف قليًال عند ختصيصه البنان بالتـسوية يف هـذا ) ٤ - ٣: قيامةال(چ       ]  ں  �  �  �  ڱ  �   �  �    ڳ گ   گ   چ  :  يقول اهللا تعاىل يف سورة القيامة مبيًنا ومقررًا كمال اقتداره على إعادة اإلنسان وبعثه بعد موته: الثاين مـا الـذي كـان يـضطر حممـًدا إىل اخـرتاع القـرآن الكـرمي وادعـاء نـزول الـوحي : "على اإلطـالق ويف هـذا يقـول الـدكتور إبـراهيم عـوض ، وما كان حيدث له من مواقف، يستنتج أن القرآن الكرمي ال ميكن أن يكون مـن تأليفـه �أمل يف واقع حياة النيب إن املت  :رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل واقع حياة النبي وأحداثها) و(    . بعده بقرون عديدة يعرف شيًئا عن مثل هذه احلقائق العلمية ، إذ مل يكــن بـشر علـى وجــه األرض يف ذلـك الوقــت وال �أربعـة عـشر قرنًــا، وهـذا يؤكـد أن القــرآن الكـرمي لـيس مــن تـأليف النـيب  ، وال كـان يريـد ألهلـه أن ....عاش متواضًعا زاهًدا راضًيا بالقليل مل ميارس االستبداد وال أساء استعمال السلطة يف يـوم مـن األيـام خرون منـه ويـستهزئون بـه ويتـآمرون عليـه ويؤذونـه أشـد األذى، وهـو الـذي عـاش مـا عليه من السماء، وكان قومه يقفون ضده ويـس ضل للعـرب علـى غـري العـرب، وال لغـري العـرب علـى العـرب إال حيكموا من بعده، وال كان يدعوا إىل قومية عربية، بل أكـد أنـه ال فـ
   .٥٦٥/أفكار مارقة )(5  . م ٢٠١٠/ هـ١٤٣١، )١٢(دار الفكر، دمشق، سوريا، ط  / ٢٦/ شوقي أبو خليل /اإلسالم يف قفص االام ـ د )4(  . ـــ مرجع سابق ٢٦ /١/مناهل العرفان يف علوم القرآن ـــ  حممد عبد العظيم الزرقاين ) (3   .٦٤٦/ ٢ج/١م/حممد سيد طنطاوي ـ / التفسري الوسيط ــ د ) (2  .م ١٩٩٠-ه ١٤١١ –) ٣( ط–املكتب اإلسالمي / ٢٠/ موريس بوكاي–لعلم التوراة واالجنيل والقرآن وا) (1                                                   . )٥("بالتقوى والعمل الصاحل



مث لـو كـان حممـد : "مث يوضح فضيلته أن النيب لوكان مؤلف القرآن الكـرمي ملـا سـكت إىل أن وصـل إىل سـن األربعـني فيقـول
لــيس ذلـك فحــسب بـل مــا مـن موضــوع يتناولـه القــرآن ...   وال ملــوت خدجيـة أو أيب طالــب أو إبـراهيم ابنــه الـصغري�مـن أعراسـه أي شيء عن أفراح الرسول وال عن أحزانه ومهومه على كثرة هذه وتلك يف حياته كأي إنسان، فمثًال ال ذكر يف القرآن ألي عرس مث إنك تذهب فتفتش القرآن كله من أوله إىل آخره فال جتد : "ه املواقف يف القرآن فيقولالكرمي ، إذ لوكان كذلك لسجل مثل هذ وال أحزانه، مما ال يتناسب مع اامه بتـأليف القـرآن �ويضيف ـــ فضيلته ـــ أن القرآن الكرمي مل يذكر شيًئا عن أفراح النيب   .)١("ينشط فجأة بعد األربعني؟  إن هذا لو صح لكان شاًذا غريًبا سـنة األوىل مـن حياتـه عـن الـدعوة إليهـا، مث  هو مؤلف القرآن وصاحب ما فيه من مبادئ وأفكار أكان يسكت طيلة األربعني� ، ولوكان �ويؤكد على ما ذهب إليه بأن القرآن الكرمي ذكر قصص العديد من النساء، ومل يذكر قصًصا عن زوجات النيب   .    )٢("الكرمي إال وجتد الروح اإلهلي من ورائها جبالهلا وعظمتها فمـا الـسر يف أن القـرآن الكـرمي ال يـصور ..... لسبب غريب ال نفهمه، أن يتحدث يف قرآنه عن أمه وعمه وعن مشاعره لفقـدمها  مل يــر، �وإذا افرتضــنا أنــه : " اهللا عــنهن يف الــذكر علــى غــريهن مــن النــساء فيقــولهــو مؤلــف القــرآن الكــرمي لقــدم زوجاتــه رضــي اذا فلم ألف قرآنًا فيه ذكر هاتني السيدتني يف الوقت الذي مل يؤلف مثل ذلك يف خدجية لوكان هو صاحب القرآن الكرمي ؟، بل مللقد ذُِكرت مرمي عليها السالم يف أكثر من موضع، وذُِكرت امرأة فرعون تلك اليت مل يكن أحد من قومه يعرف عنها شيئًا،   . انت أول من آمن به إذ كفر الناس  لوفاة شريكة عمره خدجية  رضي اهللا عنها اليت ك�شيًئا مما انتاب الرسول  األمور العامة لألمة كالغزوات مل يربز القرآن نشوة النصر أو  ، بل حىت يف �ومل يتوقف األمر على األمور اخلاصة بالنيب   .)٣("ذلك ال ذكر جلعفر وال رثاء، وال حلمزة رضي اهللا عنهما وشقت بطنه، ومات ابن عمه جعفر وهو يـدافع عـن لـواء اإلسـالم ومـع �بل لقد مات عمه وأخوه من الرضاعة محزة   .مل يؤلف قرآنًا يف عائشة أو صفية أو زينب مــستوى األمــة انتــصر املــسلمون يف كثــري مــن الغــزوات وُهزِمــوا يف أحــد، وتكالبــت علــيهم العــرب واليهــود يف "لوعــة اهلزميــة، فعلــى  ، وأبطـأ الـوحي، -رضـي اهللا عنهـا-أمل يرجف املنـافقون حبـديث اإلفـك عـن زوجتـه عائـشة : "ا يقول الدكتور درازويف هذ  .  وحًيا من عند اهللا إال بعد شهر تقريًبا� مل يتنزل ا جربيل -رضي اهللا عنها-عائشة  عــن عرضــه لوكــان يؤلــف القــرآن، لكــن آيــات تربئــة الــسيدة �عرضــه، فمــا كــان يتحمــل هــذا املوقــف االنتظــار حــىت يــذب النــيب   يف �، وهـو حـادث اإلفـك عنـدما اُـم النـيب �ب املواقـف علـى النـيب وتأكيًدا ملا سبق يذكر الباحث موقًفـا مـن أصـع  .)٤("على املسلمني أن خيرجوا ا من هذا النصر أو تلك اهلزميةوال لوعـة احلـزن اإلنـساين للهزميـة، بـل تـسمع دائًمـا الـصوت اإلهلـي موجًهـا وخماطبًـا ومبـصرًا ومرشـًدا إىل الـدروس والعـرب الـيت جيـب د أبًدا ال ِخفة االنتشاء بالنصر إن غزوات بدر وأحد واألحزاب والريموك وغريها مسجلة يف القرآن، ولكنك ال جت..... اخلندق  ، وظل األمـر )إين ال أعلم عنها إال خرياً (  ال يستطيع إال أن يقول بكل حتفٍظ واحرتاٍس �وطال األمد، والناس خيوضون، وهو    . بتصرف ٥٣/حممد عبداهللا دراز / لعظيم ـــ دالنبأ ا) 5(  .بتصرف ١٢٨/  املرجع السابق) (4  . باملعىن ١٢٧، ١٢٦/ إبراهيم عوض / مصدرالقرآن ــ د) (3   .٥٦٥/إبراهيم عوض / أفكار مارقة ــ د)(2   .١٨٤/ابراهيم عوض /املستشرقون والقرآن ـ د) (1                                                 أن يعاتــب اإلنــسان نفــسه ويــسجل هــذا العتــاب يف كتــاب خيــرج بــه للنــاس، هــذا ممــا ال يقبلــه املنطــق الــسليم وال العقــل   :�الرد على الشبهة من خالل عتاب اهللا للنبي ) ز(  . للقرآن� له يشهدان باستحالة تأليف النيب  واملواقف اليت كانت تعرض�ومما سبق يتبني للباحث أن واقع حياة النيب   .   )٥("وينسبها إىل الوحي السماوي لتنقطع ألسنة املتخرصنيفمـاذا كـان مينعــه ـــــ لـو أن القــرآن إليـه ـــــ أن يتقــول هـذه الكلمـة احلامســة مـن قبـل ليحمــي ـا عرضـه، ويــذب ـا عـن عرينــه،   . معلناً براءاكذلك شهراً بأكمله إىل أن نزل صدر سورة النور



: ، وقوله عز شأنه)  ٩٤:  يونس( چ     ې  Z  ۉ  X  ۅ  V   ۋ   ٷ  S  ۈ_  ۆ  F  ۇ  2  �          �  ڭ  �  ۓ  ے       ے  �چ : نه وتعـاىل بل كان اهللا سبحانه حيذره من أن ينتابه أي شك فيما نزل عليه من وحـي، يف قولـه سـبحا: "عوض بقولهشيء يف الكون بيد اهللا، وهذه اآليات شديدة اللهجة ال ميكن أن تكون صادرة عن النيب نفـسه، هـذا مـا أكـده الـدكتور إبـراهيم  أنزلـه اهللا إليـه، كمـا ورد فيـه التأكيـد كـذلك علـى أن كـل  مـن أن يـشك فيمـا�املستقيم، والقرآن الكرمي قد ورد فيه حتـذير للنـيب  فــضًال عــن أنــه يكــشف مــا كــل إنــسان تــرى أميكــن أن يفكــر حممــد يف ــي نفــسه عــن الــشك فيمــا ينــزل عليــه مــن وحــي،   ).  ١٧: هود(چ     Z  ۉ  X  ۅ  V  ۋ  ٷ    S  ۈ  _ۆ  F   ۇ  2  �چ �   H  ڀچ : ، وقولـــــه تعـــــاىل)١٢٨: آل عمـــــران(چ    ڭ  �  ۓ   ے  ے  �    ھ    	     ھ    �        �  �چ:  كان ميكن أن خياطب نفسه ذه اللهجة الشديدة كما يف قوله تعاىل مثًال � أم تراه   .حريص على سرت، وخباصة إذا كان مدعًيا كاذبًا ال ميكن أن خيطر له على بال  � خبـالف األوىل ممـا يـوهم ظاهرهـا خطـأ النـيب �مث يوضح فضيلته أن القرآن الكـرمي ورد فيـه مواقـف عديـدة أخـذ فيهـا النـيب   .   )١(")١٠٧: النساء(چ   (  )   ٹ  &  %  $  ٿ  "  !   ٺ  
اليني على مدى العـصور بـدًال مـن سـرتها أم تراه يتحدث يف القرآن عن أخطائه لريددها اآلالف يف عصره وماليني امل: " فيقول� 
  ²  ±   ې  ېL  ې  Z  ۉ  X  ۅ   V  ۋ   ٷ           S  ۈچ   : كما يف قوله تعاىل) هذا إن عدها هو أخطاء أصًال (  
  

  
  
  
، ) ٦٧: األنفـال(چ  ـــه تعـــاىل  �  H  ڀ  پ  پ  پ  پ  P  Q  R  ٻٱ   چ :وقول  �أرأيت لو كانت هذه التقريعات املؤملة صادرة عن وجدانه، معربة عن : "ويعلق الدكتور دراز على أمثال هذه اآليات فيقول  .    )٢( )١٠ – ١: عبس(چ   /  .   -  ڃ    +  8  7  ڄ  5  4  3  ڦڤ  ڤ        ڤ  ڤ  �   (  )  ٹ  &      %  $  ٿ  "   !     ٺ    نـه الـوحي وجدانه لكان يستطيع عند احلاجة أن يكتم شيًئا من ذلك الوجدان، ولو كان كامتًا شـيًئا لكـتم أمثـال هـذه اآليـات، ولكإن هــذا القــرآن الكــرمي لــو كــان يفــيض عــن . أمل يكــن لــه يف الــسكوت عنهــا ســٌرت علــى نفــسه، واســتبقاء حلرمــة آرائــه؟ بلــى   أكان يعلنها عن نفسه ذا التهويل والتشنيع؟ ندمه ووخز ضمريه حني بدا له خالف ما فرط من رأيه خص لوكـان اليت ال ينبغي عليه أن يقع فيها، أو معاتًبا له علـى بعـض املواقـف الـيت وقـع فيهـا، وهـذا ال ميكـن أن يـصدر عـن أي شـومما سبق يتبني أن القرآن الكرمي ورد فيه العديد من اآليات اليت خاطب اهللا فيها نبيه خطابًا قويًا حمذرًا له من بعض األمور   . )٣("ال يستطيع كتمانه  االسـتدالل باآليـات الـيت تظهـر مـشاعر النـيب كذلك مما أشار إليه الدكتور إبراهيم عوض في الرد علـى هـذه الـشبهة،  .مؤلًفا هلذه اآليات
كـذلك لـو  : " يف بعض األمـور، واآليـات الـيت تتحـدث عـن بعـض خـصوصيات زوجاتـه والـيت حيـسن إخفاؤهـا عـن النـاس فيقـول� تيـب اآليـات داخـل الـسور، دون ترتيبهـا حـسب ، أن تر ومما أشـار إليـه أيـًضا ـــ حفظـه اهللا ـــ فـي الـرد علـى هـذه الـشبهة  .)٤("، إن التفسري الواضح املستقيم لكل هذا هو أنه قرآن كرمي من لدن عزيز حكيم  )٢٩ – ٢٨: األحــــــــــــــزاب(چ   ²   ±  ې     ې  L  ې  Z     ۉ   X   ۅ  V  ۋ                ٷ  S  ۈ  _  ۆ   F  ۇ  2  �  �  ڭ   �            ۓ   ے  ے  �  ھ  	 چ ومل جيعل أمـور بيتـه اخلاصـة وسـرية زوجاتـه مـضغة يف أفـواه الكافـة هكـذا  ). ٥٢: األحزاب(چ   ک  ک  ک  ک      گ  گ   ڑڑ  ژ  ژ  B  ڈ    @     ڎ  <  ڌ   >  ڍ  :  9  1  ڇچ  چ  چ   چ  چ فلم يكشف عواطفه على هذا النحو يف اآلية التالية  هو مؤلف القرآن، �كان  بــل إين أرى يف ترتيــب اآليــات داخــل املــصحف علــى النحــو : "  للقــرآن فيقــول�النــزول، ممــا يــشهد بعــدم إمكانيــة تــأليف النــيب    .بتصرف ١٣٩، ١٣٨/إبراهيم عوض/ مصدر القرآن ـ د) (4  .٥٥/ النبأ العظيم، حممد عبد اهللا دراز)3(  .املرجع نفسه والصفحة نفسها  ) (2   .١٣٨/إبراهيم عوض /مصدر القرآن ــ د) (1                                                 



ول،  لـيس هـو مؤلـف القـرآن، فمـا دامـت النـصوص كـان يـتم تـسجيلها أوًال بـأ�املوجود يف املصحف دلـيًال إضـافًيا علـى أن النـيب  ة الواحدة تقدمت فيها نزوًال وتـأخرت ترتيبًـا وكـم مـن مجيًعا أو أشتاتًا يف الفرتات بني النجوم من سورة أخرى وكم من آية يف السور معينة على حني أن هذه اآليات والسور مل تتخذ يف ورودهـا التنزيلـي سـبيلها الـذي اتبعتـه يف وضـعها الرتتيـيب فكـم مـن سـورة نزلـت كلما ألقيت إليه آية أو آيات أمر بوضعها من فوره يف مكـان مرتـب مـن سـورة بتأليف سورة واحدة منه حىت متت فصوًال، بل كان  املسألة من حد العسر إىل حد اإلحالة فهو أن ذلك الذي نزل عليه الذكر مل يرتبص برتتيب جنومه حىت كملت نزوًال، بل مل يرتيث خالفــة، وأمــا الطريــق العجــب الــذي اتبــع يف تــأليف تلــك األبنيــة مــن أجزائهــا، وهــو الــسبب الثالــث الــذي رفــع الواحــد واألجنــاس املتبالسور ال على أساس التجانس بني أجزاء كل جمموعة منهـا، بـل علـى أن يـأوي إىل احلظـرية الواحـدة مـا شـئت مـن فـصائل اجلـنس صــارت تتــألف تلــك اــاميع املــسماة ) يقــصد اآليــات(ومــن هــذه النجــوم املختلفــة املتفرقــة : "ويف هــذا يقــول الــدكتور دراز  .  )١(...."ن فهمه وتصرفًا شاًذا ال ميكتكمل هذه الـسورة أو تلـك بإضـافة جمموعـة مـن اآليـات يف هـذا املوضـع أو ذاك منهـا، ألن هـذا حينئـذ يكـون تعقيـًدا ال مـسوغ لـه  هو مؤلفها أن يأمر برتتيبها حـسب نزوهلـا بـدًال مـن االنتظـار فـرتة زمنيـة قـد تطـول أو تكثـر قبـل أن �فقد كان املتوقع لو أن النيب  ، اعرتاف القرآن بتفضيل بين إسرائيل على غريهم من األمم ومما أشار إليه الدكتور إبراهيم كذلك في الرد على الشبهة  .     )٢("آية على عكس ذلك ، اشتغل يف مركـز أحبـاث الفـضاء يف مريالنـد، "اخلالدون مائة"م، صاحب كتاب ١٩٣٢ أبريل ٢٨فيزيائي فلكي أمريكي، ولد يف : مايكل هارت) 4(   .١٣٩/مصدر القرآن ــ د إبراهيم عوض ) (3   .١٥٠، ١٤٩/حممد عبداهللا دراز / النبأ العظيم ـ د) (2   .١٨٥، ١٨٤/إبراهيم عوض / املستشرقون والقرآن ــ د) (1                                                   .)٧("الباطلهذه األقوال فإين ألمقت مـن يرمـي حممـًدا مبثـل هـذه األكاذيـب، ومـا كـان ذو نظـر صـادق لـريى قـط يف القـرآن مثـل ذلـك الـرأي والتزاويـق لفقهـا حممـد لتكـون أعـذارًا لـه عمـا كـان يرتكـب ويقـرتف وذرائـع لبلـوغ مطامعـه وغايتـه ، ولكنـه قـد آن أن نـرفض مجيــع  األخـاديع طائفـة مـن) يعـين القـرآن(وقـد زعـم براديـه وأمثالـه أنـه " وهو يتحدث عن هـذه الـشبهة )٦(ويقول توماس كاْرلََيل  .   )٥("دقيٌق لتعاليم املسيحية يشبه القرآنوكان تسجيًال يف منتهي الدقة، فلم يتغري منـه حـرف واحـٌد، ولـيس يف املـسيحية شـيًء مثـل ذلـك، فـال يوجـد كتـاًب واحـٌد حمكـٌم ،   كــامًال، وســجلت آياتــه وهــو مــا يــزال حيــاً �والقــرآن الكــرمي نــزل علــى رســول اهللا : " األمريكــي)٤(يقــول مايكــل هــارت  . عند اهللا تعاىل، رغم أننا ال حنتاج لكالمهم حىت نثبت صدق كتاب اهللا، ولكن من باب والفضل ما شهدت به األعداء املستشرقني، حيث ورد على ألـسنتهم أن القـرآن مـن ومما ميكن أن يضيفه الباحث إىل ما سبق أقوال بعض املنصفني من  :الرد على الشبهة من خالل أقوال بعض المنصفين من المستشرقين) ح(  . ويف هذه املواقف اليت أشار إليها الدكتور إبراهيم عوض، وتلك اآليات الغىن والكفاية عن ذكر املزيد من املواقف  . )٣("  أن ينكر هذا التفضيلإخل....ــ ورأى منهم كفرهم به واللدد يف خصومته والسخرية منه ومن دينه والتآمر على قتله، يعرتف هلم بأن اهللا قد فضلهم يوًما على العاملني، وآتاهم أنبياء وجعلهم ملوًكا، وقد كان باستطاعة رسول اهللا لو أنه مؤلف القرآن ..... لته على بين إسرائيل لكفرهم وصـالبة قلـوم وال أحب أن تفوتين اإلشارة إىل أن القرآن، برغم مح: "أثناء طاعتهم هللا فيقول ألهــرام لإلعــالم العــريب، بــدون مكتبــة ا. ، ط١٧/ أنــيس منــصور، : مايكــل هــارت، ترمجــة وتلخــيص: ، تــأليف�اخلالــدون مائــة أعظمهــم حممــد  ) 5(  . م ٢٠١٥/ ١٢، ٩هـ،، ويكيبيديا، املوسوعة احلرة .الفيزياء التطبيقية أ يف كلــورادو، وهــو اآلن عــضو اجلمعيــة الفلكيــة وفروعهــا يف علــوم الكواكــب، وأحــد العلمــاء املعتمــدين يف ويف املركــز القــومي ألحبــاث طبقــات اجلــو       .مرجع سابق  . ٨٥، ٨٤/األبطال ــ كارليل ــ ) (7 .سبق التعريف به ىف املطلب األول ) 6( . تاريخ 



بلية، وقعـت  أن القرآن الكرمي ورد فيـه العديـد مـن اآليـات الـيت أخـربت بـأمور غيبيـة مـستق-فضيلته–أوضح  . ٣  . األساليب املختلفة، كأسلوب القسم أو التصريح والكناية، أو األسلوب القصصي، أو غري ذلك من األساليب العامةاالخـــتالف بـــني القـــرآن الكـــرمي واحلـــديث الـــشريف يف اســـتخدام -حفظـــه اهللا– عـــوض بـــني الـــدكتور إبـــراهيم . ٢  . األلفاظ املتداولة سواء كان ذلك يف الطعام أو الشراب أو اللباس، أو املكاييل واملوازين، أو غري ذلكاالخـــتالف بـــني القـــرآن الكــرمي واحلـــديث الـــشريف يف اســـتخدام -حفظــه اهللا–ذكــر الـــدكتور إبـــراهيم عـــوض  . ١  :خالل ما مت عرضه يف هذه الشبهة يتبني للباحث ما يليمن   :الخالصة بـذلك العلمـاء مـن وقت قريب، ومل يكن يسمع عنها بـشر وقـت نـزول الـوحي يف أي مكـان علـى وجـه املعمـورة، قـد شـهد  أن القرآن الكرمي حتدث عن حقائق علمية مل يتم اكتشافها، أو حىت البحث عنها إال منـذ -فضيلته-أكد  . ٤  .   وبعد مماته، وهذا ال يصدر إال عن طريق الوحي�فعًال يف حياة الرسول  ا النحو مع تباعد األزمنة بني نزول الكثري منها يؤكد على أن األمـر أن ترتيب اآليات داخل السور على هذ . ٩  .يعلمها اهللا تعاىل، وما كان لبشر أن يضع نفسه يف هذه املواقف مع إمكانية تفاديها يف العديد من املواقف احلرجـة الـيت كانـت ال حتتمـل التـأخري إال حلكمـة �أن تأخر نزول الوحي على النيب  . ٨  .بشر إظهارها ، وأمور خاصة عن أهـل بيتـه ال حيـب � أن يف القرآن الكرمي آيات حتدثت عن أمور خاصة برغبات النيب . ٧  .يذكر امسًا من أمساء زوجاته يف حني ذكر أمساء غريهن من النساء أن القرآن الكرمي مل يتعرض ألفراح النيب وأحزانه إال القليل النادر ألخذ العظة والعـربة، وأنـه مل -أيًضا-وبني . ٦  .  على أمور أخذ فيها خبالف األوىل�تقع، كما ورد فيه العديد من اآليات اليت تعاتب النيب  مـن فعـل بعـض األمـور الـيت مل �بني كذلك أن القـرآن الكـرمي ورد فيـه العديـد مـن اآليـات الـيت حتـذر النـيب  . ٥  . املسلمني وغري املسلمني، بل وأسلم العديد بسبب تلك احلقائق العلمية املذكورة يف القرآن الكرمي   .، وبذلك تسقط الشبهة ويتبني أا ال تقوم على دليل معترب�القرآن الكرمي ليس من تأليف النيب  للقـرآن، يؤكـد أن �شهادة العديد من علماء الغرب من غري املسلمني باستحالة تأليف النـيب كل ما سبق، باإلضافة إىل   .يستحقون عليه املدح، وتذمهم يف املوقف الذي يستحقون فيه الذمأن املوضــــوعية الــــيت تتحــــدث ــــا آيــــات القــــرآن عــــن بــــين إســــرائيل، حيــــث أــــا متــــدحهم يف املوقــــف الــــذي  . ١٠  . �مل يكن بيد النيب 



، )الـالت والعـزى ومنـاة( اعـرتف يف الـسنوات األوىل مـن بعثتـه بآهلـة الكعبـة الـثالث �يدعى بعض املستشرقني أن النيب   : عــرض الشبهـة: أوالً   . لألصنام، وتلك الشبهة أعرضها بني يدي القارئ الكرمي باامـــه بتـــأثره باجلـــاهليني وســـجوده �ولـــذلك حـــاول أعـــداء اإلســـالم تـــشويه هـــذا النقـــاء والـــصفاء الـــذي تـــرىب فيـــه النـــيب   . تربيته منذ والدته، وآن طفولته، ووقت بلوغه، وحني شبابه	 قد توىل ربه � فإنه قومه ال خفاًء وال سرًا، ومع ذلكقومه، فحركاته وسكناته مرصودة معروفة مشاهدة للجميع، فـأن يـسجد لـصنم أو يعبـد آهلـتهم أو يقـدم هلـا قربانًـا مـشاهد جلميـع  بُعث من بني قومه، فلم يكن غريًبا عنهم وال وافـًدا علـيهم، ومل ينـشأ يف بيئـة بعيـدة عـن بيئـة �على الرغم من أن النيب   .والرد عليها) قصة الغرانيق(شبهة تأثر النبي بالجاهليين وسجوده لألصنام   املطلب الثالث ــا تبــني لــه خطــؤه ف أخطأ عند تأليفه للقرآن وأورد آيتني ميدح فيهمـا آهلـة قـريش، مث �قد زعمت أن النيب  ويذكر الدكتور إبراهيم أن فتاة باكستانية اآليــات الــشيطانية "وقــد أشــارت الفتــاة الباكــستانية إىل مــا يــسمى يف الكتابــات الغربيــة بـــ : "يقــولحــذفهما َلم " تينـــك اآليتـــني عقـــب قولـــه "الـــنجم "اســـتمرارهم يف عـــداوم لدعوتـــه وإيـــذائهم لـــه وألتباعـــه، ومـــن مث أقـــدم علـــى تـــضمني ســـورة لقرشيني حـىت يكـسبهم إىل صـفه بـدًال مـن ، كان يتمىن أن يصاحل ا�ويهدف أصحاب هذه الفرية إىل القول بأن حممًدا  .، مث حذفتا منها فيما بعد"الالت والعزى ومناة: "على آيتني متدحان األصنام الثالثة يف الــزعم بــأن ســورة الــنجم كانــت حتتــوي يف البدايــة )٢ ()قــصة الغرانيــق(يطلــق عليهــا يف التــاريخ اإلســالمي"وتلــك القــصة   .)١("حبذف اآليتني متهًما الشيطان بأنه هو املسؤول عنهما هو الذي ألف القرآن، وأنه قد أخطأ حينما أورد آيتني  ميدح فيهما آهلـة قـريش، مث ملـا تبـني لـه خطـؤه قـام �زاعمة أن النيب " َت َواْلُعزى الَِثَة اْألُْخَرى َأفـََرأَيـُْتُم الالـن الغرانيـق العـال"على النحـو التـايل " ؟ "َوَمَناَة الث٤(ولقد وردت هذه الشبهة على لسان كارل بروكلمان  .)٣("إضافة هاتني اآليتني من عند نفسهوراء ذلـك كلــه هـو اإلســاءة للرســول الكـرمي بــالقول بأنــه مل يكـن خملــًصا يف دعوتـه، بــل إنــه مل يكـن نبيًــا بــاملرة، وإال ملـا أقــدم علــى واملقـصود مـن " وإن شـفاعتهن لرتجتـى. إ( ــا بنـات اهللا، ولقــد أشـار إلــيهن يف ولكنه على ما : "حيث قال" شعوب اإلسالميةتاريخ ال" يف كتابهاآليات املوحاة إليه بقولهيظهـر، اعـرتف يف الــسنوات األوىل مـن بعثتــه بآهلـة الكعبــة الـثالث اللـوايت كــان مواطنـوه يعتربو) :ُجــُل يَــْذُكُر آِلَهتَـَنــا : قَــاَل اْلُمــْشرُِكوَن ِمــْن قـُــَرْيشٍ "  بعــض كتــب الــسنة وهــذا نــص القــصة كمــا وردت يف  . )٥()"تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن ترتضىِذي َيْذُكُر ِبِه آلَــْو َكــاَن َهــَذا الرَصاَرى ِبِمْثِل الْن َخاَلَف ِديَنُه ِمَن اْليَـُهوِد، َوالنُه َال َيْذُكُر َأَحًدا ِممْتِم ِبَخْيٍر َأقْـَرْرنَاُه َوَأْصَحابَُه، فَِإنِلَهتَـنَـا ِمـَن الـش ــــا َــــْذُكُر ِفيَه ــــي ي ــــَزَل اهللاُ َعــــز َوَجــــل الــــسورََة الِت ــــا أَنـْ فـََلم ، رْجمِ {: َوالــــشــــن ــــَرأَ } َوال (    ]� � ڭ �   ۓ ے ے �[: ، َوقـَ ُهــن ِلَمــَن اْلَغَرانِيــِق اْلُعَلــى، َوِإن َشــَفاَعتَـُهْم َوِإنـ «: أَْلَقــى الــشْيطَاُن ِفيَهــا ِعْنــَد َذلِــَك ِذْكــَر الطَواِغيــِت فـََقــالَ )  ٢٠، ١٩:الــنجم ْلــِب ُكـــل ُمـــْشِرٍك، َوَذلـــْت ِبَهـــا أَْلـــِسَنتُـُهْم » لَتُـْرَتَجــى َعـــْت َهاتَـــاِن اْلَكِلَمتَـــاِن ِفـــي قـَ َنتِــِه، فـََوقـَ ، )٥(لعلـــم للماليـــني، بـــريوت، لبنـــان، ط نبيـــه أمـــني فـــارس، منـــري البعلبكـــي، دار ا: ، ترمجـــة٣٤تـــاريخ الـــشعوب اإلســـالمية،كارل بروكلمـــان، ص)5(  .م١٩٦٤مصر، الطبعة الثالثة، -، دار املعارف٣/٧٧٧املستشرقون، جنيب العقيقي، : ينطر. آثار ضخمة ومتعددة املستـشرقني ومـنهم نولدكـه، اشـتهر يف فقـه العربيـة وقراءـا وكتابتهـا، لـه ، ولـد يف روسـتوك وختـرج علـى أعـالم)م١٩٥٦-١٨٦٨(كارل بروكلمان ) 4(    .٢٨٧/إبراهيم عوض/ نصوص إجنليزية ـ د)(3  )َغْرَنقَ ( مادة ٢٨٧، ١٠/٢٨٦/لسان العرب ./ السَماِء  َعز َوَجل َوَتْشَفُع َهلُْم إِلَْيِه، َفُشبـَهْت بِالطُيوِر الِيت تـَْعُلو َوتـَْرَتِفُع ِيف اْلَماِء تِْلَك والَغرانِيُق الُعال؛ ِهَي اَألصنام، وََكانُوا يـَْزُعُموَن أَن اَألصنام تـَُقربـُُهْم ِمَن اللهِ الشاب الناِعُم، َواجلَْْمُع الَغراِنق، بِاْلَفْتِح، والَغرانِيق والَغرانِقة، الُغْرنُوق طَيـٌْر أَبيض ِمْن َطْريِ ،املُنتِشر ِمَن النباتالناِعم : وُغْرنوق، بِالضم، وُغراِنق) (2  .م ــ بدون دار نشر ٢٠٠٦. ط/ ٢٨٧/إبراهيم عوض / نصوص اجنليزية استشراقية عن اإلسالم ــ د)(1                                                 َحمًدا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َقْد رََجَع ِإَلى ِديِنِه اْألَوِل َوِديِن قـَْوِمـِه، فـََلمـا بـَلَـَغ َرُسـوُل اِهللا َصـلى ِإن مُ : َواْسَتْبَشُروا ِبَها، َوقَاُلوا، َوَذلِـــَك ِمـــْن َســـْجِع الـــشْيطَاِن َوِفتـْ   .  م ١٩٦٨



ا مـا يرددهـا املستـشرقون ومـن تـبعهم، مـع أن الباحـث عنـدما يف البداية يبـني الـدكتور إبـراهيم عـوض أن هـذه الـشبهة كثـريً   : رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل أسلوب القرآن الكريم  ) أ(  :وفيما يلي بيان ذلك  .الرد على الشبهة من خالل تعليق العلماء على صحة القصة) ب(  . الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل أسلوب القرآن الكريمرد) أ(  :الرد على الشبهة ويتلخص في النقاط التالية: ثانًيا    . ،-حفظه اهللا-على هذه الشبهة، ببيان عدم ثبوت القصة ال من جهة العقل وال النقل، وما أضافه الدكتور إبراهيم عوضأن الباحـث سـوف يتعـرض هلـا إلضـافة الـدكتور إبـراهيم هلـا رًدا جديـًدا ؛ لـذا سـيكتفي الباحـث يف الـرد أن هذه الشبهة قدميـة إال   يف دعوتـه، وعلـى الـرغم مـن � تأثر بعبادة اجلاهليني فسجد لألوثان، ومشككني كذلك يف إخالص النـيب �مدعني أن النيب وذا يتبني أن هذه الشبهة ليست جديدة وإمنا رددها العديد من املستشرقني قدميًا وحديثًا، مشككني يف مصدر القـرآن   )١"( َوُمْشِركٍ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم آِخَر السورَِة الِتي ِفيَها النْجُم، َسَجَد َوَسَجَد َمَعُه ُكل َمْن َحَضَر ِمْن ُمْسِلمٍ  ، ليعـود كـرة )٣( على رأس إنسان ما، مث إذا به يف غمرة انصبابه بصواعقه احملرقة عليه ينخرط فجأة يف فاصـل مـن التقـريظواإلهانةفكيــف ميكــن أن يتجــاور فيهــا الــذم العنيــف لألوثــان واملــدح الــشديد هلــا؟ تــرى هــل ميكــن مــثًال تــصُور أْن ينهــال شــخص بالــسب عبارة عن محلة مدمدمة على املشركني وما يعبدون من أصنام حبيث ال يعقل إمكان احتوائها على هاتني اآليتني املزعومتني، وإال ورة مـن أوهلـا إىل آخرهـا واحلقيقة إن النظر يف سورة النجم ليؤكد هذا احلكم الـذي توصـل إليـه أولئـك العلمـاء، فهـذه الـس  .وحديثًا الروايات اليت تتعلق اتني اآليتني املزعومتني وبينوا أا ال تتمتع بأية مصداقيةفقــد تنــاول عــدد مــن علمــاء املــسلمني قــدميًا  "اق الــسورة الكريمــة يؤكــد عــدم صــحة تلــك القــصةأن ســي . ١  : خالله يتبني ما يليمث ينطلــق الــدكتور إبــراهيم عــوض ــــ حفظــه اهللا ــــ يف الــرد علــى تلــك الــشبهة مــن خــالل أســلوب القــرآن الكــرمي والــذي مــن   .)٢(!"النحو الذي اخرتعه بعض الزنادقة قدميًا، وأخذ أعداء اإلسالم يرددوا رغم ظهور عوارها وافتهاكـن أن تكـون قـد حـدثت علـى هـذا   كافيـة للقطـع بـأن تلـك القـصة ال مي�مع أن أقل نظرة يف سورة الـنجم أو يف سـرية حياتـه وهذه الفرية مما حيلو للمستشرقني واملبشرين أن يرددوها للمكايدة وإثارة البلبلة، : "  يقطع ببطالا فيقول�ينظر يف سرية حياته  ي ميكن أن يقع يف مثل وكذلك رفضه ملا عرضوه عليه من املال والرئاسة، هو أقوى برهان على أنه ليس ذلك الشخص الذوعــشرين عاًمــا وعــدم اســتجابته يف مكــة لوســاطة عمــه بينــه وبيــنهم رغــم مــا كــان يــشعر بــه مــن حــب واحــرتام عميــق حنــوه، مثــال الــصرب واإلميــان بنــصرة ربــه لــه ولدعوتــه، ومواقفــه مــن الكفــار طــوال ثالثــة تكــون عزميتــه قــد ضــعفت يوًمــا، فقــد كــان  جتعلنا نستبعد متام االسـتبعاد أن �فوقائع حياته "أشد من هذا الموقف الذي يدعيه بعض المستشرقين المجحفين،   أمام عناد المشركين في مكة تدل على عـدم ضـعف عزيمتـه فـي مواقـف �أن مواقف صمود النبي  . ٢  . إن هذا أمر ال ميكن تصوره... ة ضيزى إًذا قسمهل يعقل أن يبلع العرب مثل هاتني اآليتني اللتني متدحان آهلتهم، وهم يسمعون عقب ذلك ألكم الذكر وله األنثى؟ تلك   أخرى يف احلال للسب واإلهانة ؟ املعجم الكبري ــــ سليمان بن أمحد بن . ٩/٣٤) /٨٣٣٣(برقم )عثمان بن حنيف األنصاري(باب /أخرجه اإلمام الطرباين يف املعجم الكبري ) 1(                                                  مكتبة . ١١/٢٩٦) ٥٠٩٦(برقم /، مسند البزار ١٩٨٣ – ١٤٠٤ املوصل الطبعة الثانية ، –أيوب أبو القاسم الطرباين ـــ  مكتبة العلوم واحلكم    .١/٦٩٧" /َقرِظَ " ــ مادة ) القاف(فصل )  لظاء ا(َمْدُح اإلنساِن وهو َحي ِحبَّق أو باِطٍل  ــ القاموس احمليط ــ باب : والتـْقريُظ ) (3 .٢٨٧/ نصوص اجنليزية استشراقية عن اإلسالم ــ د إبراهيم عوض ) (2     )م٢٠٠٩(األوىل، :  املدينة املنورةالطبعة- العلوم واحلكم 




 چ:ولن نذهب بعيًدا لالستشهاد على ما نقول فبعد هاتني اآليتني خبمس آيات فقط نقرأ قوله تعاىل  .القرآن يف أي موضع منه إىل أي كائن مهما تكن منزلته عنده سبحانهإن اآليتـني املزعـومتني جتعـالن األصـنام الثالثـة مناطًـا للـشفاعة يـوم القيامـة دون تعليقهـا علـى إذن اهللا، وهـو مـا مل يــسنده   ...كيف ذلك؟ . مشاتهما لسائر آيات القرآن فوجدت أما ال متتان إليها بصلة البتةاملذكورتني ألرى مدى وقــد أضــفت طريقــة جديــدة للتحقــق مــن أمــر هــاتني اآليتــني هــي الطريقــة األســلوبية، إذ نظــرت يف اآليتــني : "إبــراهيم عــوض الـدكتور، يقـول ردود جديدة على هذه الـشبهة مـن خـالل التحليـل األسـلوبي لـسياق اآليـات الكريمـة . ٣  .)١(!هذا الضعف والتخاذل   

  مب  ىب  يب    
   

  مث  
   يت  
  مت    
  
  
  
، فكيف يقال هذا عن املالئكة يف ذات الوقت ) ٢٦: النجم(چ    وهي أيًضا غريبة على األسـلوب القـرآين، إذ لـيس يف القـرآن " ترجتى" مث إنه قد ورد يف اآلية الثانية من آييت الغرانيق كلمة  الثالثة جديرة بالرجاء من غري تعليق هلا على إذن اهللا؟ الذي تؤكد فيه إحدى اآليتني املزعومتني أن شفاعة األصنام  مي يف مالطفـــة، وإمنـــا يف اخلـــصومة ويـــضيف إىل مـــا ســـبق أن البدايـــة الـــيت بـــدأت ـــا اآليـــات مل يـــستخدمها القـــرآن الكـــر   .)٢("تنفع، تغين، ميلك:"يف القرآن ثالث مرات، مل تقع يف أي منها على الشفاعة وإمنا تستخدم عادة مع الشفاعة األفعال التاليةفالرد عليه هو أن هذه الكلمـة وإن وردت " وإن شفاعتهن لرتتضى: "ية هوأما ما جاء يف إحدى الروايات من أن نص اآل  ".افتعل"على صيغة " رج و"ايد أي فعل من مادة  
  ²  ±  ې  ې  L  ې  Z   ۉ  X  ۅچ   :ها مجيًعا يف مواقف اخلصومة والتهكم وما إىل ذلك بسبيل كما ورد يف الشواهد التاليةورد فيوهذا الرتكيب قد ورد يف القرآن إحدى وعشرين مرة كلها يف خطاب الكفار، ومل يستعمل يف أي منها يف مالينة أو تلطـف، بـل ، "؟...رأيـتم)أف"(كذلك فقد بدأت جمموعة اآليات الـيت تتحـدث عـن الـالت والعـزى ومنـاة بقولـه عـز شـأنه : "والتهكم فيقول    
علـى " هـم"إال إىل الـضمري ) يف حـال جميئهـا مـضافة(يف القرآن الكـرمي " شفاعة"وفوق هذا مل حيدث أن أضيفت كلمة "  .)٣("فكيف ميكن إًذا أن جيئ هذا الرتكيب يف سورة النجم بالذات يف سياق مالطفة الكفار ومراضام مبدح آهلتهم ؟  ).١٠: األحقاف( چ �  ڭ  �  ۓ     ے  ے  �  ھ  	    ھ  �  �  �  ہ          �   ۀ  �  (چ   ). ٥٩: يونس(چ   ۓ   ے  ے    �  ھ	  ھ  �  �  �  ہ  �  ۀ   �  (  J  ڻ  ]  ں  �  �چ   )٥٠: يونس(چ    ، وفضًال عن ذلك فرتكيب اآلية األوىل من اآليتني املزعومتني "هن"خالف ما أتت عليه يف آييت الغرانيق من إضافتها إىل الضمري  ، وهـذا الرتكيـب مل يـستعمل )"خربهـا (اسـم معـرف بـاأللف والـالم )+ امسهـا(ضـمري) + وهي مؤكـدة كمـا نعـرف(إن "يتكون من  الـضمري " إن" دون زيـادة التأكيـد السـم -وهي تبلغ العشرات-اليت ورد فيها يف القرآن الكرمي يف أي من املواضع " ذات عاقلة"لــ :  اليت ورد فيها الرتكيب املذكور دون زيادة التأكيد السم إن الضمري بضمري مثله وذلك يف قوله تعاىلأما يف املرة الوحيدة  إخل) .....١٢٧:البقرة (] �   ٺ   �   �   � [ ،)٣٧:البقرة  (] مب ىب   ( ( ([ ،)١٣:البقرة (   ] � : 9 ڭ 7[ ،)١٢:البقرة(]ڻ 5 ں 3[  :بضمري مثله كما يف األمثلة التالية  يد الضمري العائد عليها بـضمري مثلـه علـى عـادة ولو كان الرسول يريد التقرب إىل املشركني مبدح آهلتهم لكان قد زاد تأك  . فلم يكن الضمري عائًدا على ذات عاقلة، إذ الكالم فيها على القرآن)  ١٧: هود(چ   ۋ  ٷ    S  ۈچ   مـن القـرآن، ولـيس القـرآن منهمـا يف قليـل أو كثـري، بـل إين ـمما سبق يتأكد لنا على حنو قاطع أن اآليتني املذكورتني ليستا  . وعلى ذلك فإن الرتكيب يف أوىل آييت الغرانيق هو أيًضا تركيب غريب على أسلوب القرآن الكرمي  . ، ما داموا يعتقدون أا آهلة"ذوات عاقلة "القرآن الكرمي بوصفها 
   .٢٩٠ ، ٢٨٩/املرجع السابق)(3  . بتصرف ٢٨٩، ٢٨٨/املرجع السابق)(2   .٢٨٨/إبراهيم عوض / نصوص إجنليزية ـ د)(1                                                 



، فقــــد جــــاءت االيــــات علــــى هــــذا األســــلوب )٢٢: ١٩:الــــنجم ( ] ۋ ٷ S ۈ ۆ F ۇ 2    � ڭ �   ے ے �[  :مسمى هلا، وأن التمسك بعبادا أوهام وظنون قال تعاىللفــساد هــذه القــصة وهــو أن اهللا تعــاىل ذم األصــنام يف ســورة الــنجم، وأنكــر علــى عابــديها وجعلهــا أمســاء ال ووجــه آخــر "  :ـــــ ولقد أشار الدكتور أبو شهبة إىل هذه الطريقة يف الرد على الشبهة لكنها إشارة موجزة، فقال  .)١("الغرانيق قد وردت يف أي من األحاديث اليت قاهلا النيب عليه الصالة والسالم"ألستبعد أن تكون كلمة  
 ² ± ې ې L ې Z ۉ X ۅ[  :كمي باألصنام وعابديها، وقال بعد املوضع الذي زعموا أنه ذكرت فيه الفريةاإلنكاري، التوبيخي، الته 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أ يـستندون إليـه يف الطعـن علـى النـيب صـّلى اهللا عليـه وسـّلم والتـشكيك يف ولثارت ثائرة مكة، والختذ منه اليهود بعد اهلجـرة متكـأعداؤه الذين يتلمسون له العثرات والزالت، فلو أن مـا روي كـان واقًعـا لـشغب عليـه املعـادون لـه، والرتـد الـضعفاء مـن املـؤمنني، ذا التنــاقض الــسامعون وهــم أهــل اللّــسن والفــصاحة، وأصــحاب عقــول ال خيفــى عليهــا مثــل هــذا، وال ســيما وكيــف يطمــئن إىل هــفلو أن القصة صحيحة ملا كان هناك تناسب بينها وبني ما قبلها وما بعدها، ولكـان الـنظم مفكًكـا، والكـالم متناقـًضا،      ]. الـصحاح ومما يؤكد الرد على تلك الشبهة بيان موقف علماء السنة وأصحاب األسانيد من ثبوـا، إذ قـد ثبـت أن كتـب   :الرد على الشبهة من خالل تعليق العلماء على صحة القصة) ب(  .)٢("عصمته، ولكن شيئا من ذلك مل يكن هــذه : ، قــال البيهقــي؛ وهــو مــن كبــار رجــال الــسنة)٣( فقــد طعــن فيهــا كثــري مــن احملققــني واحملــدثني،:أمــا مــن جهــة النقــل   .وهذه القصة غري ثابتة ال من جهة النقل، وال من جهة العقل  .مل يرد فيها أي ذكر هلذه الرواية أن النيب كان مبكة وذكر ": "الشك يف وصل احلديث "-فيما أحسب-شعبة، عن أيب البشر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس املفسرين والتابعني، مل يسندها أحد منهم وال رفعهـا إىل صـحايب، وأكثـر الطـرق عـنهم فيهـا ضـعيفة واهيـة، واملرفـوع منهـا حـديث ُحكيت عنه هـذه املقالـة مـن ومبثله املفسرون واملؤرخون، واملولعون بكل غريب، املتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم، ومن إن هذا حديث مل خيرجه أحد من أهل الصحة، وال رواُه ثقٌة بسند سـليم متـصل، وإمنـا أولـع بـه ": "الشفا" يف )٦(القاضي عياض وقـــال )٥("رواه الطـــرباين مرســـًال :"ع الزوائـــد عـــن حـــديث الغرانيـــق ،وقـــال ابـــن اهليثمــي يف جممـــ)٤(القــصة غـــري ثابتـــة مـــن جهـــة النقـــل  نبه عليه، مع وقـوع الـشك فيـه، الـذي ال يوثـق بـه وال حقيقـة أنه ال يعرف عن طريق جيوز ذكره سوى هذا، وفيه من الضعف ما  خالــــد، وغــــريه يرســــله عــــن ســــعيد بــــن جبــــري، وإمنــــا يعــــرف عــــن الكلــــيب عــــن أيب صــــاحل عــــن ابــــن عبــــاس، فقــــد بــــني أبــــو بكـــــر هــذا احلــديث ال نعرفــه يــروى عــن النــيب بإســناد متــصل، إال هــذا، ومل يــسنده عــن شــعبة إال أميــة بــن : بــو بكــر البــزارقــال أ" القــصة
مكتبة . ٧/٧٢)/١١١٨٧(برقم) هـ٨٠٧: املتوىف( ومنبع الفوائد ــــ أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي جممع الزوائد) (5  ) .٤(مكتبة السنة  ــ ط/٣٩٩/ حممد بن حممد أبو شهبة ـ رمحه اهللا / اإلسرائيليات واملوضوعات ىف كتب التفسري ـــ الدكتور ) (4  .١٦-١٤ / ٢/أسباب النزول للسيوطي على هامش تفسري اجلاللني ) (3  . هـ١٤٢٧ -)٨(ط - دمـــشق- دار القلــم -٣٧٢، ١/٣٧١)/هـــ١٤٠٣: تــوىفامل( حممــد بــن حممــد بــن ســويلم أبـــو ُشــهبة -الــسرية النبويــة علــى ضــوء القــرآن والـــسنة) (2   .٢٩١ ، ٢٩٠املرجع نفسه ص)(1                                                  لتنبيهات املستنبطة على الكتب ، وإكمال املعلم بفوائد مسلم، وا�الّسبيت، املالكي، صاحب املؤلفات الفائقة كالّشفا بتعريف حقوق املصطفى اخلطيب، املتفنن، العالمة احلافل، احلرب، البحر، احلجة، القاضي أيب الفضل عياض ابن موسى بن عياض اليحصيب، األندلسي األصل، مث املغريب ي، النحـــوي، األديــب، الـــشاعر، شـــيخ اإلســالم، احلــافظ، الناقـــد، الفقيــه، األصـــويل، املــتكلم، املفــسر، املـــؤرخ، النــّسابة، اللغــو )القاضــي عيــاض) ( (6  . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤القدسي، القاهرة ــــ  ـــ  د) /.   هـــ٥٤٤(، وتــويف مبــرّاكش مغّربــا عــن وطنــه ســنة )  هـــ٤٧٦(ولــد بــسبتة ســنة . املدّونــة واملختلطــة، وغريهــا . مجهــرة تــراجم الفقهــاء املالكيــة ـ   . م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣، )١(دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب ــ ط /  ١/٤١/قاسم علي سعد 



تلك الغرانيـق : الصواب أن قوله: حيث قال" حصص األتقياء"، يف كتاب  وذهب إىل وضعها اإلمام أبو منصور املاتريدي  . )١("فمما ال جيوز الرواية منه، وال ذكره لقوة ضعفه وكذبه: معه، وأما حديث الكليب قاهلا يف نادي : إنه كان يف الصالة، وقائل يقول: اضطراب الروايات اضطرابًا فاحًشا؛ فقائل يقول: ةومما يقلل الثقة بالقص  :اضطراب الرواية  .)٣(فها حنن نرى أن من أنكرها وقضى بوضعها أكثر مما صححها اعتماًدا على روايات مرسلة  .)٢(من مثل هذه الروايةاء الشياطني إىل أوليائه من الزنادقة، حىت يلقوا بني الضعفاء وأرقاء الدين؛ لريتابوا يف صحة الدين، والرسالة بريئة العلى من مجلة إحي إن الـشيطان قاهلـا علـى لـسانه، وإن : ومـن قائـل. بـل حـديث نفـسه فَـَسَها: قاهلا وقد أصابته سنة، ورابع يقول: قومه، وثالث يقول تلـك الغرانيـق : بـل أعلمهـم الـشيطان أن النـيب قرأهـا كمـا رويـت: وآخـر يقـولمـا هكـذا اقرأتـك؟ : النيب ملا عرضها علـى جربيـل قـال أحــد مــن أصــحاب الكتــب املعتمــدة، والــذي روي يف البخــاري عــن ابــن والقــصة مل خيرجهــا أحــد ممــن التزمــوا الــصحاح، وال   :القصة لم يخرجها أحد ممن التزموا الصحيح  .)٤(العلى على أحناء خمتلفة، وكل هذا االضطراب مما يوهن الرواية، ويقلل الثقة ا، واحلق أبلج والباطل جللج أول سـورة : "، ويف روايـة ابـن مـسعود"الـنجم وهـو مبكـة، فـسجد معـه املـسلمون واملـشركون واجلـن واإلنـس:  قرأ�أن النيب : "عباس أن قـصة الغرانيــق ضــعيفة أو موضـوعة مــن ناحيــة الــسند مـضطربة مــن ناحيــة املــنت، كمـا شــهد بــذلك معظــم  . ١  :من خالل ما سبق يتبني للباحث ما يلي  :الخالصة    .من هنا يتبني هذه القصة املنقولة ال دليل عليها من عقل أو نقل  .)٥("بعد ذلك قتل كافرا تراب فسجد عليـه، فرأيتـه   وسجد من خلفه إال رجال رأيته أخذ كفا من�فسجد رسول اهللا : والنجم، قال: أنزلت فيها سجدة أن ســياق اآليــات ال يتناســب مــع أســلوب القــرآن الكــرمي ال مــن -حفظــه اهللا–ني الــدكتور إبــراهيم عــوض بــ . ٢  .علماء األمة  . اآليات الكرمية، وقد حالفه فيها توفيق من اهللا تعاىل، وذا يتبني أن الشبهة واهية وال تقوم على دليل معترب ردوًدا نافعة رائعة يف الرد على هذه الشبهة، تتمثل فيما يـسمى بالتحليـل األسـلويب لـسياق –فضيلته –أضاف ــ ٤  .مع كفار قريش ومواقفـه احلامسـة �أن القصة ال تتناسب كذلك مع وقائع حيـاة النـيب -حفظه اهللا–أوضح الدكتور إبراهيم  . ٣  . ناحية األلفاظ الواردة يف الشبهة وال من ناحية الرتاكيب
   ٤٠٠/اإلسرائيليات واملوضوعات ) (5  املرجع نفسه والصفحة نفسها) (4  املرجع نفسه والصفحة نفسها ) (3  ٤٠٠/سرائيليات واملوضوعات اإل) (2  دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع ،بدون تاريخ. ط/١٢٦ ، ١٢٥ /٢ ) /٨٧٣ت(ــ للعالمة أمحد بن حممد بن حممد الشمىن  هـ ــ مذيال باحلاشية املسماة مزيل اخلفاء عن ألفاظ الشفاء ٥٤٤الشفا بتعريف حقوق املصطفى ــ للعالمة القاضي أيب الفضل عياض اليحصيب )  (1                                                 



      .شبهة إنكار وقوع بيعة العقبة الثانية والرد عليها: املطلب الثالث    . إىل الطائف والرد عليها�شبهة إنكار رحلة النيب : املطلب الثاين    .بن أيب طالب والنجاشي رضي اهللا عنهما والرد عليها   إنكار هجرة املسلمني إىل احلبشة وقصة جعفر شبهة: املطلب األول  :وفيه ثالثة مطالب                   
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مراد يف تكذيب معظم وقائع السرية . وكديدن د: " والنجاشي ليس حقيقًيا فيقول�احلوار الذي دار بني جعفر بن أيب طالب  يـدعي أن قريـًشا هـي الـيت نفـت املـسلمني إىل احلبـشة، وأن )٢(ــ حفظه اهللا ــ أن الدكتور مراديذكر الدكتور إبراهيم عوض   :عرض الشبهة: أوًال   . إىل احلبشة، ولنسمح له بعرض الشبهة اليت أوردها الدكتور إبراهيم عوض، ورد عليها�رسول اهللا غري أن من احلساد من ُيكذب الواقع، ويكفر باحلقائق، ويزيف التـاريخ، حيـث ينفـي بعـض املستـشرقني هجـرة أصـحاب   .ائع تارخيية حقيقيةتعرب عن وق  ليـست مـن تـآليفهم وال مـن وحـي خيـاهلم، وإمنـا  �والدته وحىت وفاته، وبالتايل فإن األحداث الـيت سـجلها املؤرخـون يف سـريته العمليــة، منــذ � وأصــحابه، والــسجل الــذي حيــوي حيــاة النــيب �تعــد الــسرية النبويــة مبثابــة الكتــاب املفتــوح حلركــة النــيب    والرد عليها)١(إلى الحبشةشبهة إنكار الهجرة   املطلب األول رد الــدكتور إبــراهيم علــى الــشبهة مــن خــالل روايــة الــسابقين علــى ابــن إســحاق والالحقــين لهجــرة ) أ(  :لى هذه الشبهة في النقاط التاليةيتلخص الرد ع  :الرد على الشبهة: ثانًيا  .  من خالل إنكار احلوار الذي دار بينه وبني النجاشي�إنكار دور جعفر بن أيب طالب ) ج(  .ادعاء نفي املشركني للمهاجرين إىل احلبشة) ب(  . التشكيك يف رواية ابن إسحاق هلجرة احلبشة) أ(  :مل يف الشبهة ميكن تلخيصها يف النقاط التاليةوعند التأ  .)٥("ومل جيعله عثمان بن عفان ألنه من بين أمية بناًء على أن ابن إسحاق جعلـه متحـدثًا بلـسان املـسلمني ألنـه مـن بـين هاشـم، �ينكر الدكتور مراد دور جعفر "كما     .)٤("بعض السلطات احمللية هناك على وضعهم يف معسكرات اعتقال وتسليط ألوان اإليذاء عليهم االتفـاق مـع  إىل بـالد احلبـشة بعـد)٣(أن قريـًشا هـي الـيت نفـت املـسلمني وأرسـلت مـن خيفـرهم: أما الصواب يف رأيـه فهـو  .رسويل قريش واملهاجرين، ودور جعفر بن أيب طالب يف ذلك، وإسالم النجاشي بعد مساع اآليات األوىل من سورة مرميردة املـشركني هلـم، واملواجهـة الـيت متـت يف بـالط النجاشـي بـني النبوية، نراه يرفض ما جـاء عـن هجـرة املـسلمني إىل احلبـشة، ومطـا ) الــسربون اجلديــدة (٣جامعــة بــاريس ( بــاخلرطوم ، حــصل علــى الــدكتوراه يف التــاريخ اإلســالمي ١٩٢٦مــصري ، مولــود عــام /  علــي مــراد حممــود) (2   .١/١٥٢"/َحَبشَ "مادة ) احلاء (وهي يف إفريقية الشرقية  ــ املعجم الوسيط ـ باب ) أثيوبيا ( احلبش وبالد احلبشان ) احلبشة ) ( (1                                                 رد الـــدكتور إبـــراهيم علـــى الـــشبهة مـــن خـــالل روايـــة الـــسابقين علـــى ابـــن إســـحاق والالحقـــين لهجـــرة   ) أ(  : وفيما يلي بيان ذلك   .إسحاق له وتضخيم ابن �رد الدكتور إبراهيم على إنكار دور جعفر بن أبي طالب ) ج(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على نفي قريش للمسلمين إلى الحبشة) ب(  .الحبشة ـ إبطال ) ١٩٩١ـ ١٩٧٣( �سنة مدرًسا مث أستاذ كرسي متفرًغا ومسئوال عن الوحدة العربية مبعهد الرتمجة والرتمجة الفورية جبامعة جنيف ١٨عمل  دإبراهيم عوض ــ ) /ب مفتوح إىل الدكتور حممود على مراد يف الدفاع عن سرية ابن اسحاق خطا(إبطال القنبلة النووية امللقاة على السرية النبوية ) (4  . ٢/٢٠٣/)َخَفرَ (مقاييس اللغة ــ مادة / َويـَُقاُل َأْخَفْرتُُه، ِإَذا بـََعْثَت َمَعُه َخِفريًا.َخَفْرُت الرُجَل ُخْفَرًة، ِإَذا َأَجْرَتُه وَُكْنَت َلُه َخِفريًا) (3   .٧ـــ ٥/لنووية ـ دإبراهيم عوض القنبلة ا   la biographie du prophete, p.143لـلنص الفرنسي ـــ ترمجة  ٧٩إبطال القنبلة النووية ــ هامش ص ) (la biographie du prophete, p.126,127,139,144  5م ــــــ ترمجـــة  لــــلنص الفرنـــسي ١٩٩٩هـــــ ـــــ ١٤١٩مكتبـــة زهـــراء الـــشرق ـــــالقاهرة ـــــ . ط/٧٦ص



ـــ يف الــرد علــى تلــك الــشبهة مــن خــالل الــدليل التــارخيي الــذي يثبــت وقــوع   :الحبشة ـــ حفظــه اهللا ـ أمــا مــن أيــن لألســتاذ : "ر مــراد يعتمــد يف إثــارة الــشبهة علــى التــشكيك دون ذكــر أي دليــل فيقــولأن الــدكتو أوًال اهلجــرة، فيبــني ينطلــق الــدكتور إبــراهيم عــوض ـ وال عليه بعد ذلك أن القرآن مل يذكر شيًئا من هذا الذي يقوله وال أيًا من  ...الدكتور ذا وعلى أي أساس قاله، فذلك ال يهم  مـع أن جعفـرًا كـان مـن أبنـاء (إذا كـان ابـن إسـحاق أراد ممـاألة العباسـيني : وإننا لنتساءل: "األموية أشاروا إىل تلك اهلجرة فيقول أن هنـاك العديـد مـن الـسابقني علـى ابـن إسـحاق والالحقـني لـه ممـن عاشـوا يف ظـل حكـم الدولـة نيًـاثامث يوضـح فـضيلته   .)١("كتب التاريخ يف أي عصر من العصور ـــروة ..)أيب طالــب ال مــن أبنــاء العبــاس  ليها، وكذلك  يضيف فضيلته أن املسلمني املعاصرين البن إسحاق ومن كان بعدهم تقبلوا تلك الرواية ومل يعرتضوا عوثالثًا    سلطان احلكم األموي، هذا الذي قاله بن اسحاق ومل يقولوا مبا يدعي األستاذ الدكتور أنه هو الذي وقع؟بــن الــزبري وابــن شــهاب الزهــري وابــن حــزم، الــذين كــانوا يعيــشون حتــت ، فكيــف ذكــر عــ بتارخينــا ورجالنــا، ويعملــون بكــل وســيلة  أو كيــف تقبــل املستــشرقون مــا قالــه ابــن إســحاق، وكثــري مــنهم كمــا نعلــم يرتبــصون   القرون املتطاولة أن يكشف وأن يهتك زيفه وأخاديعــــــــــــــه؟أو كيف سكت املسلمون مجيًعا على أكاذيب ابن إسحاق ونفاقه، فلـم حيـاول أحـد مـنهم طـوال هـذه : "تقبلها املستشرقون فيقول ن نورد هنا ما قاله مرجليوث يف اية روايته وأخريًا لعله من املناسب أ: "  فيقول�العالقة مع اعتقال النجاشي ألصحاب النيب  والنجاشـي، وإال فكيـف تتولـد تلـك � بقـوة العالقـة بـني النـيب )٣( ويستدل على ما ذهب إليه باعرتاف مرجليـوثورابًعا  .)٢("على التشكيك يف هذا التاريخ وأبطاله يقـصد (جـاح النجاشي قد اختذ جانب حممد ضد قريش وظل صديًقا خملًصا له حىت وفاته، وأنه عنـدما تكللـت جهـود حممـد بالنمهما يكن األمر فمن احلق الذي ال مرية فيه أن "، إذ كتب مؤكًدا أنه )مبا فيها من مثول جعفر بني يدي النجاشي(هلذه اهلجرة  وذا يتبني أن الدكتور مراد مل يأت بدليل على ما ذهب إليه، وأن هجرة املـسلمني إىل احلبـشة ثابتـة عنـد علمـاء املـسلمني   . )٥("واهللا هلو اخلبل بعينه وحاشا للمسلمني األوائل أن يكونوا ذه البالهةالعدوان، يرمسوا له صـورة كرميـة عظيمـة تـضعه يف أعلـى عليـني؟ إن هـذا املسلمون يف بالده رهن االعتقال وتعرضوا لصنوف األذى و الذي يزعمه األستاذ الدكتور؟ أيعقل أم بدًال من أن يفضحوه أو يفضحوا الـسلطات احملليـة الـيت متثلـه يف املكـان الـذي وضـع فيـه ملـاذا يثـين املـسلمون علـى النجاشـي وميدحونـه وينـسبون إليـه كـل هـذا الفـضل إذا كـان بـذلك الـسوء مث : "يوصلها إىل القـارئ فيقـولويؤكـد مــا ذكــره بعـدم وجــود أي مــصلحة للمـسلمني يف الثنــاء علــى النجاشـي، إذا كــان بالــصورة الـيت يريــد الــدكتور مــراد أن   . )٤("قام بإعادة املهاجرين إليه ودفع من جيبه مهر إحدى زوجاته املتعددات) جناحه يف إقامة دولة اإلسالم باملدينة  ، وخترج باللغات الشرقية من جامعة أكـسفورد وعـني أسـتاذا للعربيـة ـا منـذ )١٩٤٠-١٨٥٨(مستشرق إجنليزي، ولد وتويف بلندن : / مرجليوث) (3   .٧٧/إبطال القنبلة النووية ) (2   .٧٧،٧٦/املرجع السابق )  (1                                                   :رد الدكتور إبراهيم عوض على نفي قريش للمسلمين إلى الحبشة  ) ب(  .   اسحاق وبعده، بل وثابتة كذلك عند املستشرقنيقبل ابن ، وغريهــا، وأكثــر كتاباتــه عــن اإلســالم ١٩١١، اإلســالم ســنة ١٩٠٥ات شــعرية ألرســطو ، حممــد ونــشأة اإلســالم ســنة خمتــار : ، ومــن آثــاره١٨٨٩ ) ٣( ط– بــريوت –دار العلــم للماليـني / ١/٥٤٦ ج-)املـيم (  حـرف– بــدوي – موســوعة املستـشرقني -.تـسري فيهـا روح غــري علميـة ومتعـصبة   .٧٧/ املرجع السابق  )5(   .٨٢، ٨١/إبراهيم عوض/ إبطال القنبلة النووية د) 4(  .م ١٩٦٤ –عارف دار امل/٢/٥١٨ - العقيقي–،املستشرقون .م١٩٩٣



:  بــذكر كتــب الــسنة خلــروج املــسلمني إىل احلبــشة علــى أنــه هجــرة ال نفــي فيقــولويستــشهد فــضيلته علــى مــا ذهــب إليــه  .)١(الذي ال يرق وال يبايل؟، مث ملاذا اكتفوا بنفي بعض املسلمني فقط وتركوا الباقني؟ويرحيوا ويسرتحيوا بدل كل هذا العنـاء وتـضييع الوقـت واألمـوال، وهـم واحلمـد هللا ال ينقـصهم الـضمري القاسـي والقلـب املتحجـر مكـة أو يغرقـوهم يف البحـر األمحـر البحري مـن ذلـك املينـاء إىل مينـاء الوصـول يف أرض النجاشـي، فكيـف مل يقـضوا علـيهم يف على العشرات من املهاجرين طوال الطريق الربي من مكة إىل امليناء الذي سيغادرون فيـه اجلزيـرة العربيـة، وكـذلك طـوال الطريـق  إذا كـان القرشـيون ـذه القـوة، وهـذا التنظـيم، ويـستطيعون الـسيطرة مث: "لقضت عليهم بالكلية يف مكة وختلصت منهم فيقوليبـني الـدكتور إبـراهيم عـوض ـ حفظـه اهللا ـــ أن قريـًشا لـو متكنـت مـن نفـي املـسلمني وحراسـتهم حـىت يـصلوا إىل احلبـشة  إىل احلبـشة، كمـا ذكــرت " نفـيهم"املـسلمني ال " هجـرة"ومـاذا نقـول كـذلك يف كتـب األحاديـث النبويـة، وقـد ذكــرت هـي أيـًضا " ُهَمـافَعـْن َجـاِبِر بْـِن َعْبـِد اللـِه َرِضـَي اللـ  عليـه،�إسالم النجاشي وصـالة الرسـول  َأن َرُسـوَل اللـِه َصـلى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَم «: ُه َعنـْ ، َفُكْنُت ِفي الصف الثاِني َأِو الثاِلثِ  َجاِشيى َعَلى النوفائه ويؤيد ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم عوض العديد من النصوص، ويكتفي الباحث بنقل نص واحد من السنة النبوية ل  .)٣(")٢(َصل يبــني أن النــيب هــو الــذي أمــر املــسلمني  -رضــي اهللا عنهــا- حــديثًا عــن أم ســلمة )٤(  يــذكر اإلمــام البيهقــيفمــن الــسنة  . باملطلوب  ِىبَها َزْوِج الن َنا َمكُة وَ َ":  أَنـَها قَاَلتْ �باهلجرة إىل احلبشة،  ما روي عن أم سلمة َرِضَى اللُه َعنـْ أُوِذَى َأْصَحاُب َلما َضاَقْت َعَليـْ َنِة ِىف ِديِنِهْم َوَأن َرُسوَل اللِه �َرُسوِل اللِه  ُهْم وََكـاَن َرُسـوُل � َوفُِتُنوا َوَرأَْوا َما ُيِصيبُـُهْم ِمَن اْلَبَالِء َواْلِفتـْ ِه َال َيِصلُ �اللِه  َال َيْسَتِطيُع َدْفَع َذِلَك َعـنـْ َعٍة ِمْن قـَْوِمِه َوَعم ِإن بِـَأْرِض اْحلَبَـَشِة «  :� ِإلَْيِه َشْىٌء ِمما َيْكـَرُه َممـا يـَنَـاُل َأْصـَحابَُه فـََقـاَل َهلُـْم َرُسـوُل اللـِه  ِىف َمنـْ َهـا أَْرَسـاًال َحـىت اْجَتَمْعنَـا .  »َمِلًكا َال يُْظَلُم َأَحٌد ِعْنَدُه فَاحلَُْقوا بِِبَالِدِه َحىت َجيَْعَل اللُه َلُكـْم فـََرًجـا َوَخمَْرًجـا ِممـا أَنـْـُتْم ِفيـهِ  َفَخَرْجنَـا ِإلَيـْ ان فتحــدث بــه ثــار املــشركون مــن  فلمــا كثــر املــسلمون، وظهــر اإلميــ: "قــال �كمــا يؤيــده مــا رواه اإلمــام الزهــري عــن عــروة   :ومن السيرة   .)٥("َِا فـَنَـَزْلَناِ َخْريِ َداٍر ِإَىل َخْريِ َجاٍر أَِمنا َعَلى ِديِنَنا وَملَْ َخنَْش ِمْنُه ظُْلًما ، وأن قريًشا )باب اهلجرة إىل احلبشة(رة أمساه إىل احلبشة، أضف إىل ذلك إفراد اإلمام البخاري بابًا يف صحيحه خاًصا بتلك اهلج هـو مـن أمـر املـسلمني بـاهلجرة �وبنظرة تأملية يف النصني السابقني، يتبني أما يؤكدان مبـا ال يـدع جمـاًال للـشك أن النـيب   .)٦("هاجر بأهله، ومنهم من هاجر بنفسه حىت قدموا أرض احلبشة مــنهم مــن ، فهــاجر نــاس ذوو عــدد....هاهنــا، وأشــار بيــده إىل أرض احلبــشة : أيــن نــذهب يــا رســول اهللا؟ قــال: قــالوا  . قال للذين آمنوا به تفرقوا يف األرض�فبلغنا أن رسول اهللا : قال  .كفار قريش مبن آمن من قبائلهم يعذبوم، ويسجنوم وأرادوا فتنتهم عن دينهم إحـــدى قـــرى بيهـــق، (مـــن أئمـــة احلـــديث، ولـــد يف : أمحـــد بـــن احلـــسني بـــن علـــي، أبـــو بكـــر)  م١٠٦٦ - ٩٩٤=  ه ٤٥٨ - ٣٨٤(البيهقـــي ) (4   .٨١ ، ٨٠/املرجع السابق )(3  .٢/٨٦) /١٣١٧(برقم ".باب من صف صفني أو ثالثة على اجلنازة خلف اإلمام"باب " اجلنائز"أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب )(2   .٧٨/املرجع السابق )(1                                                  الـــسنن الكبــري والـــسنن الـــصغري، (ونـــشأ يف بيهـــق ورحــل إىل بغـــداد، مث إىل الكوفـــة ومكــة وغريمهـــا، وطلـــب إىل نيــسابور،صاحب كتـــاب ) بنيــسابور التقييـد /  وتويف بنيسابور يف عاشر مجادى األوىل من سنة مثان ومخسني وأربعمائـة ونقـل تابوتـه إىل بيهـق) ، وكتاب األدب وغري ذلكودالئل النبوة دار الكتـب . ط/ ١٣٨، ١٣٧/ ١ )/ ٦٢٩سـنة الوفـاة / ٥٧٤سـنة الـوالدة (ملعرفة رواة السنن واملسانيد ــ حممد بن عبد الغين البغدادي أبو بكـر  وقــال الــشيخ .   ، مرجــع ســابق٩ / ٩ /١٧٥١٢بــرقم ) /بــاب اإلذن بــاهلجرة (الــسنن الكــربى ــــ  أبــو بكــر أمحــد بــن احلــسني بــن علــي البيهقــي   ) (5  .ه ١٤٠٨ــ بريوت ـ العلمية  هــــ ـــــ ١٤٠١دار الفكـــر ــــ دمــشق ــــ . ط /٩٦) /هـــ ١٢٣ ــــ ٥١(بــن شــهاب الزهــري لإلمــام حممــد بــن مــسلم بــن عبـــد اهللا (املغــازي النبويـــة )   (6  .ـ املرجع نفسه والصفحة نفسها .شعيب األرناؤوط إسناده حسن   ).م١٩٨١



رد الدكتور إبراهيم على إنكار دور سيدنا جعفر بن أبـي طالـب رضـي اهللا عنـه وتـضخيم ابـن اسـحاق ) ج(  .مل يكن هلا دور يف ذلك إال أا ضيقت على املسلمني يف مكة يدنا جعفــر بــن أيب طالــب وذلــك مــن خــالل يبــني الــدكتور إبــراهيم عــوض اهلجــرة إىل احلبــشة مل تنحــصر يف شــخص ســ  :له مــا : قــد اجتمعــوا مث قــال بعــضهم لــبعض... م ومبادئــه، بــل َعــم بــه املــسلمني املهــاجرين مجيًعــا، إذ ذكــر أــملعقيــدة اإلســالأيب طالب مبا اتفق عليه مجيع املهاجرين، حيث مل حيصره يف املوقف الذي وقفه أمام النجاشي وال يف الشرح الـذي قـام بـه وإمنـا حتـدث جعفـر بـن  "لم يحصر ابن إسحاق الفضل في جعفر بن أبـي طالـب رضـي اهللا عنـه وحـده، . ١  :النقاط التالية لم يذكر ابن إسحاق أن جعفًرا رضي اهللا عنه دعا النجاشي إلى اإلسالم حتى ينـسب لـه ابـن إسـحاق  . ٢  .)١("ميع عليه ال ما طرأ على خاطره وحدهجعفر هو أنه قد حتدث بامسهم فذكر ما اتفق اجل كائنًـا يف ذلـك مـا هـو كـائن وكـل مـا انفـرد بـه �نقول واهللا مـا علمنـا ومـا أمرنـا بـه نبينـا : تقولون للرجل إذا جئتموه ؟ قالوا م ليؤكد على مـا ذهـب إليـه الـدكتور إبـراهيم عـوض، والـيت ويطيب للباحث هنا أن يذكر نص الرواية اليت ذكرها ابن هشا  .)٣(فأين حماولة ابن إسحاق التضخيم من شأن جعفر هنا على حساب سائر املهاجرين؟  . )٢("حسًنا، فآمن به وبالنيب الذي أنزل عليهحــدث أن مــا اتفــق املــسلمون هنــاك علــى أن يبلغــه إيــاه جعفــر قــد وقــع مــن نفــس ذلــك امللــك موقًعــا لــه ببــال، وإمنــا الــذي وأيًا ما يكن احلال فإن ابن إسحاق مل يذكر أن جعفرًا قد دعا النجاشي إىل اإلسالم وال فكر يف ذلك وال خطر "، الفضل ، فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، مث قال بعضهم لبعض مـا �مث أرسل إىل أصحاب رسول اهللا : "يقول ابن هشام  .تذكر تتابع األحداث بني النجاشي واملسلمني املهاجرين إىل احلبشة ديـين، وال ) بـه( النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سأهلم، فقال هلم ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ومل تـدخلوا  كائًنــا يف ذلــك مــا هــو كــائن، فلمــا جــاءوا وقــد دعــا � مــا علمنــا، ومــا أمرنــا بــه نبينــا واهللا: نقــول: تقولــون للرجــل إذا جئتمــوه قــالوا رنـا بالـصالة وانا عـن الفـواحش وقـول الـزور وأكـل مـال اليتـيم وقـذف احملـصنات، وأمرنـا أن نعبـد اهللا وحـده ال نـشرك بـه شـيًئا، وأموآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان، وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار والكف عن احملارم والـدماء، ه ونعبـده وخنلـع مـا كنـا نعبـد حنـن ذلك حىت بعث اهللا إلينا رسوًال منـا ، نعـرف نـسبه وصـدقه وأمانتـه وعفافـه، فـدعانا إىل اهللا لنوحـدجاهليـة نعبـد األصــنام ، ونأكـل امليتــة، ونـأيت الفــواحش، ونقطـع األرحــام، ونـسيء اجلــوار، ويأكـل القــوي منـا الــضعيف، فكنـا علــى ، فقـال لـه أيهـا امللـك كنـا قومـا أهـل )رضـوان اهللا عليـه(لب يف دين أحد من هذه امللل ؟ قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أيب طا هل معك :  قالت فقال له النجاشي. إىل بالدك، واخرتناك على من سواك؛ ورغبنا يف جوارك، ورجونا أن ال نظلم عندك أيها امللكمن عبادة اهللا تعاىل، وأن نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث فلما قهرونا وظلمونا وضـيقوا علينـا، وحـالوا بيننـا وبـني ديننـا، خرجنـا ن نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا، وفتنونا عـن ديننـا، لريدونـا إىل عبـادة األوثـا ، فـصدقناه وآمنـا بـه واتبعنـاه علـى مـا جـاء بـه مـن اهللا، فعبـدنا اهللا وحـده فلـم - قالت فعـدد عليـه أمـور اإلسـالم -والزكاة والصيام  قالـت فقـال لـه عبـد . واهللا آلتينه غًدا عنهم مبا أستأصل به خضراءهم: قالت فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص  . حدة انطلقاإن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة وا: النجاشي) هلم(قالــت، فبكــى واهللا النجاشــي حــىت اخــضلت حليتــه، وبكــت أســاقفته حــىت أخــضلوا مــصاحفهم حــني مسعــوا مــا تــال علــيهم،  مث قــال } كهيعص {  فاقرأه علي قالت فقرأ عليه صدرًا من : ن شيء ؟ قالت فقال له جعفر نعم، فقال له النجاشيمما جاء به عن اهللا م ال نفعـل فـإن هلـم أرحاًمـا، وإن كـانوا قـد خالفونـا؛ قـال واهللا ألخربنـه أـم يزعمـون أن : اهللا بن أيب ربيعة، وكان أتقى الـرجلني فينـا أيها امللك إم يقولون يف عيسى ابـن مـرمي قـوًال عظيًمـا، فأرسـل ): له(الغد فقال ) من(قالت مث غدا عليه . بدعيسى ابن مرمي ع    .٨٠/املرجع السابق ) (3   .١/٣٣٥/باملعىن عن سرية ابن هشام  / ٨٠/إبطال القنبلة النووية  ) (2   .٨٠، ٧٩/إبطال القنبلة النووية ـ إبراهيم عوض)(1                                                 



نقــول فيـه الــذي : كـائن،  قالـت فلمــا دخلـوا عليــه قـال هلـم مــاذا تقولـون يف عيــسى ابـن مـرمي ؟ قالــت فقـال جعفــر بـن أيب طالـبنقـول واهللا مـا قـال اهللا ومـا جاءنـا بـه نبينـا، كائنـا يف ذلـك مـا هـو  : م عنه؟ قـالوا لبعض ماذا تقولون يف عيسى ابن مرمي إذا سألكإلـيهم فــسلهم عمــا يقولــون فيـه، قالــت فأرســل إلــيهم ليــسأهلم عنـه، قالــت ومل ينــزل بنــا مثلهــا قـط، فــاجتمع القــوم مث قــال بعــضهم  فـضرب النجاشـي بيـده إىل : مي العـذراء البتـول، قالـتهو عبد اهللا ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إىل مر ) : يقول (�جاءنا به نبينا فتنـاخرت بطارقتـه حولـه حـني قـال مـا : األرض، فأخذ منها عوًدا، مث قال واهللا ما عدا عيسى ابن مـرمي مـا قلـت هـذا العـود قالـت لم تقتصر األدوار الهامة للمسلمين في الحبشة على الحوار الذي دار بين جعفر والنجاشـي رضـي اهللا  . ٣  . )١(" قالت فخرجا من عنده مقبوحني مردوًدا عليهما ما جاءا به وأقمنا عنده خبري دار مع خري جارفيه،هدايامها ، فال حاجة يل ا، فواهللا ما أخذ اهللا مين الرشوة حني رد علي ملكي ، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس يف فأطيعهم  ردوا عليهمـا -اجلبـل ) : بلسان احلبشة ( ويقال دبرًا من ذهب ويقال فأنتم سيوم والدبر :  قال ابن هشام-آذيت رجًال منكم  دبرًا من ذهب وأين ما أحب أن يل.  من سبكم غرم - والشيوم اآلمنون -قال، فقال وإن خنرمت واهللا اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي  حـداث كمـا وصـلت  ، وإمنـا كـان ينقـل األ�ومهما يكن من أمر فإنه يتبني أن ابـن إسـحاق مل حيـصر الفـضل يف جعفـر  .)٣(ومل جيعله جعفرًا، فما القول يف هذا؟والذي كان من ميكن أن يثري الشبهات عند املتحاربني ويتعرض من مث للهالك، ومع هذا فقد جعل ابن إسحاق من الزبري بطلها مــا هــو واضــح مــن القــصة، وال شــك أــا خمــاطرة عظيمــة تلــك الــيت أقــدم عليهــا الــزبري، الــذي مل يكــن يعــرف الــسباحة في  .)٢("حىت يعرف من الفائز منهماالعوام، وكان من أصغرهم سًنا، أن يربط قربة يف صدره ويعوم ا إىل الشط الثاين حيث تدور املعارك بني النجاشي والثائرين إذ كلــف املــسلمون الــزبري بــن "حاق  ال يقــل أمهيــة عــن دور جعفــر قــد ذكــره ابــن إســ�، وإمنــا كــان هنــاك دور للــزبري عنهمــا ، ولو أراد أن حيصر الفضل يف جعفر لتفـنن يف إظهـار براعتـه يف دعـوة النجاشـي وقومـه إىل �إليه بدليل أنه مل يغفل دور الزبري  ــــن إســــحاق هلجــــرة املــــسلمني إىل احلبــــشة روايــــة  أن روايــــة ا-حفظــــه اهللا–أشــــار الــــدكتور إبــــراهيم عــــوض  . ١  :من خالل ما مت عرضه يتبني للباحث ما يلي  :الخالصة    .اإلسالم، ولكنه مل يذكر ذلك باهلجرة إىل احلبـشة، كمـا تـشهد بـذلك النـصوص يف كتـب  هو الذي أمر املسلمني �بني الدكتور أن النيب  . ٢  . بقبول حسن، ومل يعرتضوا عليها، بل واعرتف ا املستشرقون كذلكصحيحة، وأن السابقني على ابن اسحاق والالحقني له من كتاب السرية النبوية أشاروا إىل تلك اهلجـرة وتقبلهـا املـسلمون ب   . وذا تسقط الشبهة ويتبني أا ال تقوم على أي دليل صحيح من عقل أو نقل أو منطق .   كذلككتب السنة النبويه والسريةالنبويةولقد كان الدكتور إبـراهيم عـوض موفًقـا إىل حـد كبـري يف هـذه الـردود، وإن فاتـه يف بعـضها االستـشهاد علـى مـاذكر مـن    . �عن دور جعفر  يف هذه اهلجرة وهـو ال يقـل أمهيـة � على نقل ما اتفق عليه املسلمون للنجاشي، كما أنه ذكر دور الزبري �ر جعفر دو  أن ابن إسحاق مل يضخم جعفرًا كما يدعي الدكتور مـراد ألنـه مـن بـين هاشـم، وإمنـا قـصر -فضيلته–أكد  . ٤  . صحيح� والنجاشي �أن احلوار الذي دار بني جعفر -فضيلته–أوضح  . ٣  السنة والسرية ، ومل تنفهم قريش كما يدعي الدكتور مراد  
  ٨١ ، ٨٠/إبطال القنبلة النووية ــ د إبراهيم عوض)(3  ٣٣٨/ملرجع السابق ا)(2  بتصرف٣٣٨، ٣٣٥ /١/سرية بن هشام ) (1                                                 



؟ �  كـان يعـرف النـيب يـونس �ائف؟، وكيـف يـؤمن بـه عـداس غـالم عتبـة وشـيبة ابـين ربيعـة ـرد أنـه الطويلـة بـني مكـة والطـكيــف أقــدم عليهــا وحــده رغــم أنــه كــان معرًضــا لــألذى واخلطــر مــن جانــب قــريش علــى مــدى تلــك املــسافة : "إىل الطــائف فيقــول  �يذكر الدكتور إبراهيم عوض ــ حفظه اهللا ــ أن الـدكتور حممـود علـى مـراد ُيكـذب ابـن إسـحاق يف نقلـه روايـة رحلـة النـيب   :عرض الشبهة: أوًال   .  خياالت أفرزها عقل مريض، وهاك ما استند عليهمن ينصره ويعزره، والرحلة ثابتة بكتب السري واحملدثني، لكّن األعمى يكّف بصره عن هذا، وينفي وقوع تلك الرحلة مستنًدا إىل إليها لعله جيد   � أن جيد مكانًا آمنا لنشر دعوته، فوجه عينيه صوب الطائف، فخرج �  الدعوة، فحاولمرحلة صعبة يف حياة � وواجـه النـيب � وتوفيـت زوجـه خدجيـة رضـي اهللا عنهـا، نالـت قـريش مـن النـيب �بعد أن تـويف أبـو طالـب عـم النـيب   شبهة إنكار رحلة الطائف والرد عليها  املطلب الثاين ويؤكــد أن عــدم اعــرتاض املعاصــرين لــه مــن التــابعني، والعلمــاء مــن بعــدهم علــى تلــك الرحلــة، يــدل علــى صــدقه يف نقلهــا   .)٢(! "ذب تنفًسا وكان التزييف جيري يف دمه فال يستطيع أبًدا أن يقول كلمة صدق، فهل كان ابن إسحاق هكذا يتنفس الكرحلة الطائف فإننا نتساءل مل يا ترى اخرتعها ابن اسحاق؟ إنه لـيس هنـاك يف الواقـع مـن سـبب هلـذا إال إذا قلنـا إن الرجـل كـان أمـا بالنـسبة للــشك يف : "ويتـساءل فـضيلته عـن األســباب الـيت ميكـن أن تــدفع ابـن إسـحاق لتــأليف رحلـة الطـائف فيقــول  . ن تكون هناك أسباب للشك وجيهة، واملهم أ!...عناد فيعلن ارتيابه يف مجيع األشياء واألشخاصيهدف إىل زعزعة الثقة يف كل شيء على هذا النحو ليس من املنهج العلمي يف شيء ، وإال فما أسهل أن ينطلق أي إنسان يف ل يف تفـصيالت الــرد علـى كـالم األسـتاذ الــدكتور ال بـد مـن لفـت النظــر إىل أن منهجـه التـشكيكي الــذي وقبـل أن أدخـ" : -حفظه اهللا-منهجه، الذي يقوم على التشكيك دون تقدمي الدليل، فيقولينطلق الدكتور إبراهيم عـوض ـــ حفظـه اهللا ـــ يف هـذا البنـد مـن خـالل إبطـال القاعـدة األساسـية الـيت يبـين عليهـا املخـالف   : إبراهيم عوض على الشبهة من خالل عدم اتباع المنهج العلمي في تناولهارد الدكتور  ) أ(  :وفيما يلى بيان ذلك  .�رد الدكتور إبراهيم عوض على التشكيك في إيمان عداس بالنبي ) ج(  . إلى الطائف وحده�رد الدكتور إبراهيم عوض على التشكيك في ذهاب النبي ) ب(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل عدم اتباع المنهج العلمي في تناولها) أ(  :التاليةالرد على الشبهة ويتلخص في النقاط : ثانًيا  .دليل على ما ذهب إليه إىل الطــائف بطريقــة عقليــة دون أن يــسوق أي �وــذا فــإن الــدكتور مــراد يــشكك يف كــل موقــف مــن مواقــف رحلــة النــيب   .)١(" ابًا مزِيًفـا كمـا يريـدنا ا: "فيقول ا األقـــل كـــان هـــو الوحيـــد الـــذي لديـــه الـــذي تنبـــه إىل هـــذه األكذوبـــة الكـــربى، أكذوبـــة الـــسرية الـــيت كتبهـــا ابـــن اســـحاق، أو علـــىأسند إليهم هذه األكاذيب، وكذلك من أتو بعدهم من العلماء هـم أيـًضا كـذابني إىل أن ظهـر الـدكتور مـراد، فكـان هـو الوحيـد ألسـتاذ املؤلـف أن نقتنـع، فهـل كـان املـسلمون املعاصـرون لـه، وخباصـة الـذين ولنفرتض أنـه كـان كـذوُه   .)٣("الشجاعة للصدع بكلمة احلق بشأـم شـهدوا لـه بغـزارة العلـم، وَعـدسبق يف التـدوين اإلمـام الـذهىب، جـاء من الثقات الذين ينقل عنهم خاصة يف جمال التاريخ والسري، فقد شـهد لـه بغـزارة العلـم والـويضيف الباحث إىل مـا سـبق رأي علمـاء اجلـرح والتعـديل يف ابـن إسـحاق ، حيـث إ   ٩٩/املرجع السابق ) (3  ٩٩،٩٨/اهيم عوض دإبر /إبطال القنبلة النووية امللقاة على السرية النبوية) (la biographie du prophete, p.291.   2 مرجع سابق ـــ ترمجة لــ/ ٩٨/ دإبراهيم عوض /إبطال القنبلة النووية امللقاة على السرية النبوية) (1                                                 



أبو عبد :  ابن ُكوثان العالمة احلافظ اإلخباري أبو بكر، وقيل: حممد بن إسحاق بن يسار بن خيار، وقيل"يف سري أعالم النبالء  ، �ل اهللا اهللا القرشي املطليب موالهم املدين، صاحب السرية النبوية، وكان جده يسار من سيب عني التمـر، يف دولـة خليفـة رسـو  فة واجلزيرة والري، وبغداد فأقام ا حىت مات اهللا بن منري وغريهم ومن الناس من تكلم فيه وكان خرج من املدينة قدميًا فأتى الكو الثوري وشعبة وسفيان بن عيينة ويزيد بن زريع وإبراهيم بن سعد وإمساعيل بن علية ويزيد بن هارون ويعلى وحممد ابنا عبيد وعبد وكــان حممــد ثقــة وقــد روى النــاس عنــه روى عنــه : "عني رووا عنــه فقــالوشــهد ابــن ســعد بأنــه مــن الثقــات، وأن كبــار التــاب  . )١("قبل مالك وذويه، وكان يف العلم حبرًا عجاًجاولد ابن إسحاق سنة مثانني، ورأى أنس بن مالك باملدينة، وسعيد بن املسيب، وهو أول من دون العلم باملدينة، وذلك   .�وكان موىل قيس بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف  : ومجــع اإلمــام الــرازي العديــد مــن أقــوال احملــدثني فيــه، وقــد شــهدوا لــه بــالعلم وأنــه ممــن يؤخــذ عنــه خاصــة يف الــسري فقــال  .)٢("يف سىن إحدى ومخسني ومائة ودفن يف مقابر اخليزران كنـا عنـد الزهـري فنظـر إىل حممـد بـن إسـحاق مقـبًال فقـال : قـى قـال مسعـت ابـن أىب ذئـب يقـولوعن فيـاض بـن حممـد الر   .شاب فقال اهلذيل حني قام قال ابن شهاب ال يزال باملدينة علم ما بقي هذا ا يعىن ابن إسحاق وعن على يعىن ابن املديين قال مسعت سفيان بن عيينة يقول رأيت ابن إسحاق واهلذىل معه فحدث ابـن إسـحاق وهـو   ...بكر صاحب املغازي رأى أنس بن مالك فيما ذكر حممد بن إسحاق بن يسار موىل قيس بن خمرمة القرشي أبو " والـدكتور نفـسه قــد قـال شـيًئا كهــذا عنـدما اعــرتض : " إىل الطــائف فيقـول يف هــذا�إىل الطـائف، فلمـاذا مل يعــرتف خبـروج النـيب  �ن املكاسب إن أعانه على أهل قريش وأتباعها، وهو أشد علـى قـريش مـن خروجـه ونصرته، وما ميكن أن حيصل عليه حبرية م مــن اخلــروج معــه إىل قومــه، �كمــا يوضــح أن الــدكتور مــراد نفــسه اعــرتف ضــمنًيا مبــا عرضــه حبــرية بــن فــراس علــى النــيب   . )٥("الالإنساينجــه إىل الطــائف، فــسبقته وأرســلت إىل بعــض مــن تعــرفهم مــن احلمقــى قــساة القلــوب هنــاك أن يــستقبلوه هــذا االســتقبال أنــه متو أا فرصة للتخلص منه، ومن املمكن جًدا أن تكون قريش حني رأت الرسول خيرج من مكة، قد علمت على هذا النحو أو ذاك وقع عليه بعض األذى البدين كما حيدث له يف كثري من األحيان يف داخل مكـة نفـسها، وقـد تكـون قـريش تركتـه خيـرج ظنًـا منهـا ر وتعـرض للـسخر والـتهكم أو رمبـا ومع ذلك فمن املمكن أن يكـون الرسـول قـد خـرج مـن مكـة يف وضـح النهـا: "الطائف فيقول مــن مكــة إىل �مث إنــه ــــ حفظــه اهللا ـــــ  ينطلــق منطلًقــا آخــر مــن خــالل االفرتاضــات العقليــة العديــدة لكيفيــة خــروج النــيب  .)٤("حلة كلها، فإن جهلنا بكيفية حدوث شيء ما ال يعين أن ذلك الشيء مل يقعال يصلح أبًدا أن يكون مرتكزًا للشك يف الر جانب الكفار على مدى تلك املسافة الطويلة بني مكة والطائف، فرغم أن ابن اسحاق مل يـذكر لنـا تفاصـيل الطريـق فـإن ذلـك أما عن سؤال األستاذ املؤلف كيف أقدم النيب على رحلة الطائف وحده رغم أنه كان معرًضا لألذى واخلطر من : "فيقولوقوعه، ويف هــذا البنــد ينطلــق الــدكتور إبــراهيم عــوض مــن املنطــق العقلــي والفكــري مًعــا، ويقــرر أن جهلنــا بــشيء ال يعــين عـــدم   :  إلى الطائف وحده�رد الدكتور إبراهيم عوض على التشكيك في ذهاب النبي   ) ب(  . بني أن ابن اسحاق ـــ رمحه اهللا ـــ ثقة ثبت إمام احملدثني يف املغازي والسريومما سبق يت  .)٣("وعن عباس بن حممد الدوري قال مسعت أمحد بن حنبل وذكر حممد ابن إسحاق فقال إمام يف املغازي وأشباهه  ...الزهري ال يزال باحلجاز علم كثري مادام هذا األحول بني أظهرهم، 
املتــوىف (ـ اإلمــام احلــافظ شــيخ اإلســالم أىب حممــد عبــد الــرمحن بــن أىب حــامت حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي احلنظلــي الــرازي اجلــرح والتعــديل ـــ) (3  .بدون تاريخ . بريوت–دار صادر  / ٣٢١ /٧/الطبقات الكربى ـــ حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البصري الزهري ) (2  .م ١٩٩٣ ه ١٤١٣ــ ) ٩(مؤسسة الرسالة بريوت ــ ط. ط/بتصرف ٣٥ــ ٣٣ /٧/سري أعالم النبالء ) (1                                                    .بتصرف ١٠٢ــ ٩٩/املرجع السابق )(5  .٩٩/إبطال القنبلة النووية )(4  .م١٩٥٢ ه  ــــ ١٢٧١ــــ )١(دار إحياء الرتاث العريب  ــ بريوت ــــ ط.ط/ ١٩٣ ــ ٧/١٩١) / ه ٣٢٧



َها، أَنـَها قَاَلْت ِللنِبي فأما بالنسبة لكتب السنة    . يف معظم كتب السرية النبويةحتتاج إىل تأييدها بعرض القصة نفسها وثبوا يف كتب السنة والتاريخ والسري، ولعل فضيلته مل يتطرق إىل ذلك الشـتهار القـصة ضات واستدالالت عقلية وعندما يتأمل الباحث فيما ذكره الدكتور إبراهيم عوض يف هذا العنصر جيد أنه يقوم على افرتا  .)٢(..."عداوة قريش  يف محايته، ورغبة ذلك الرجل يف التثبت من املكاسب اليت ستعود عليه وعلـى قومـه مـن جـراء هـذه احلمايـة الـيت سـتجلب علـيهم  من الذهاب معه إىل بالده، والدخول ) ١()هو حبرية بن فراس(على ما قاله ابن إسحاق بشأن ما عرضه أحد العرب من بين عامر  َهْل أََتى َعَلْيَك يـَْوٌم  :  َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ فعن َعاِئَشَة َرِضَي اللُه َعنـْ ُهْم يـَـْوَم الَعَقبَـِة، ِإْذ َعَرْضـُت نـَْفـِسي : " َكاَن َأَشد ِمْن يـَْوِم ُأُحٍد، قَالَ  َلَقْد َلِقيُت ِمْن قـَْوِمِك َما َلِقيُت، وََكاَن َأَشد َما َلِقيُت ِمنـْ ، ثُـم ِإن اللـَه قَـْد َسـِمَع قـَـْوَل : ، فـَنَـاَداِني فـََقـالَ الثـَعاِلِب فـََرفـَْعُت رَْأِسـي، فَـِإَذا أَنَـا بِـَسَحابٍَة قَـْد َأظَلْتنِـي، فـََنظَـْرُت فَـِإَذا ِفيَهـا ِجْبرِيـلُ  َعْبِد ُكَالٍل، فـََلْم ُيِجْبِني ِإَلى َما َأَرْدُت، فَاْنطََلْقُت َوأَنَا َمْهُموٌم َعَلى َوْجِهي، فـََلْم َأْسَتِفْق ِإال َوأَنَا ِبَقْرِن َعَلى اْبِن َعْبِد يَالِيَل ْبنِ  َم َعلَـيوا َعَلْيَك، َوَقْد بـََعَث ِإلَْيَك َمَلَك الِجَباِل لَِتْأُمَرُه ِبَما ِشْئَت ِفيِهْم، فـََناَداِني َمَلُك الِجَباِل َفَسلَقـاَل، : قَالَ قـَْوِمَك َلَك، َوَما َرد َقـاَل النبِـي َصـلى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلمَ يَـا ُمَحمـُد، فـَ بَـْل : َذلِـَك ِفيَمـا ِشـْئَت، ِإْن ِشـْئَت َأْن ُأْطبِـَق َعلَـْيِهُم اَألْخـَشبَـْيِن؟ فـَ ويشري إىل مواضعها يف كتـب أخـرى ) سبل اهلدى والرشاد( لكتب السرية فسينقل الباحث الرواية من كتاب وأما بالنسبة  )٣("َأْرُجو َأْن ُيْخِرَج اللُه ِمْن َأْصالَِبِهْم َمْن يـَْعُبُد اللَه َوْحَدُه، َال ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا  ، بينما تروى يف معظم الكتـب األخـرى نقـًال عـن ابـن إسـحاق، )٤(ألا مروية يف هذا الكتاب عن ابن إسحاق وموسى بن عقبة قـال "وها هي الروايـة يـضعها الباحـث بـني يـدي القـارئ ليطمـئن قلبـه، وحيكـم بنفـسه علـى بطـالن مـا أثـاره الـدكتور مـراد   . قبلهالسيما أن موسي بن عقبة كان معاصرًا البن إسحاق، بل تويف فلما انتهى إىل الطائف عمد إىل نفر مـن ثقيـف، هـم يومئـذ سـادة ثقيـف وأشـرافهم، وهـم إخـوة ثالثـة عبـد ياليـل ومـسعود   .أن يقبلوا منه ما جاءهم به من اهللا تعاىلويف رواية أن زيد بن حارثة كان معه، يف ليال من شوال سنة عشر يلتمس النصر من ثقيف واملنعـة ـم مـن قومـه، ورجـا   . إىل الطائف وحده ماشًيا�رسول اهللا  ما مل تكن تنـال منـه يف حياتـه خـرج �وملا هلك أبو طالب ونالت قريش من رسول اهللا : موسى بن عقبة وابن إسحاق وغريمها التعــديل " ســألت أيب عــن موســى بــن عقبــة فقــال ثقــة ولــه أخــوان إبــراهيم وحممــد ، وموســى أوثقهــم قــال بــن اجلنيــد وســئل بــن معــني عنــه فقــال ثقــة وعن سامل بن عبد اهللا بن عمر ونافع وكريب وغريهم،  قال عمرو بن علي مـات سـنة إحـدى وأربعـني ومائـة، قـال عبـد الـرمحن بـن أيب حـامت خالد غـري أم �األنصاري ومالك بن أنس وابن عيينة وابن جريج وابن املبارك عنه عن أم خالد بنت خالد، وقال موسـى ومل أمسـع أحـًدا مسـع مـن النـيب موســى بــن عقبــة بــن أيب عيــاش أبــو حممــد مــوىل الــزبري بــن العــوام املــدين، أخــرج البخــاري يف الوضــوء والــدعوات وغــري موضــع عــن حيــىي بــن ســعيد ) (4       .١٢/٤٧٩)/١٧٩٤(برقم )  من أذى املشركني واملنافقني�باب ما لقي النيب( باب ) اجلهاد والسري(أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه يف كتاب )(la biographie du prophete, p.296.  3  ــ ترمجة لـ١٠٠/إبطال القنبلة النوويةـ )(2   .٤٢٥، ٤٢٤ /١/سرية بن هشام )(1                                                   !. إن كان اهللا أرسلك ثياب الكعبة هو ميرط: فقال له أحدهم  .، وكلمهم مبا جاء به من نصرته على اإلسالم، والقيام على من خالفه من قومه�فجلس إليهم رسول اهللا   .مجح، وهي أم صفوان بن أمية بنو عمرو بن عمري بن عوف، وعند أحدهم امرأة من قريش من بين مجح، وهي صفية بنت معمر بن حبيب بن قدامة بن وحبيب      .٢/٧٧٨/والتجريح 



فأقام بالطائف عشرة أيام وقيل شهرًا ال يدع أحًدا من أشرافهم إال جاء إليه وكلمه، فلم جييبوه وخافوا على أحداثهم منه   . أن يبلغ قومه�إذ فعلتم فاكتموا علي، وكره رسول اهللا : وقد قال هلم  . ثقيف من عندهم وقد يئس من خري�فقام رسول اهللا   .ولئن كنت تكذب على اهللا ما ينبغي يل أن أكلمكواهللا ال أكلمـك أبــًدا، لـئن كنــت رسـوًال مــن اهللا كمــا تقـول ألنــت أعظـم خطــرًا مـن أن أرد عليــك الكــالم، : وقـال الثالــث  .أما وجد اهللا أحًدا يرسله غريك: وقال اآلخر مـــشى رمجـــوه  كـــان إذا أذلقتـــه احلجـــارة يقعـــد إىل األرض فيأخـــذون بعـــضديه ويقيمونـــه فـــإذا �أنـــه : زاد ســـليمان التيمـــي  .رضخومها باحلجارة حىت أدموا رجليه بــني الــصفني جعــل ال يرفــع رجليــه وال يــضعهما إال �وقفــوا لــه صــفني علــى طريقــه، فلمــا مــر رســول اهللا : قــال ابــن عقبــة  .ن به حىت اجتمع عليه الناسيا حممد اخرج من بلدنا، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحو : فقالوا ، فلمـا اطمـأن يف �علم من عداوما هللا ورسـوله مكروب موجع وإذا يف احلائط عتبة وشيبة ابنا ربيعة فلما رآمها كره كأما ملا ي منــه وهــو )١(فخلــص مــنهم ورجــاله تــسيالن دًمــا فعمــد إىل حــائط مــن حــوائطهم فاســتظل يف ظــل حبلــة: قــال ابــن عقبــة  . وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حىت لقد شج يف رأسه شجاًجا  .باحلجارة وهم يضحكون ، .. بعد عناد ولكنه ال يتحمس هذا التحمس، ومنهم الذي يظل طول عمره معاديًا هلا مث ميوت وهو ال يزال حيارا ويصد عنها  التـسليم ـا والـدفاع عنهـا بـنفس احلـرارة الـيت كـان حيارـا ـا أوًال، ومـنهم الـذي يـدخل فيهـا حيارا يف البداية، مث ينتهي أمـره إىليعرض عليهم من دعوات جديدة، منهم الذي يـسارع إىل الـدخول فيهـا، ومـنهم الـذي يتـأىن، ومـنهم الـذي يـرتدد، ومـنهم الـذي أمـا فيمـا خيـص عداًسـا فلـيس يف األمـر أيـة مـشكلة، فالنـاس متفـاوتون يف اسـتجابتهم ملـا : "سارعني للدخول يف اإلسالم فيقولامل  كان من  �يذكر الدكتور إبراهيم عوض ــ حفظه اهللا ــ أن الناس يتفاوتون يف استجابتهم ملا يعرض عليهم، وأن عداًسا   .�رد الدكتور إبراهيم عوض على التشكيك في إيمان عداس بالنبي ) ج(  .  نقل ما مل يثقوا به، ومن َمث فإن ما ادعاه الدكتور مراد ال وزن له وال يعتد بهالكذب، أوإسحاق ومل ينقلها عنـه، فمـن أيـن أتـى ـا إن مل تكـن صـحيحة؟، ولـيس مـن املعقـول أن يتواطـأ كـل هـؤالء العلمـاء والكتـاب علـى وممــا ســبق يتبــني أن رحلــة الطــائف ذكــرت يف العديــد مــن كتــب الــسرية، وذكرهــا موســى بــن عقبــة وهــو مــن معاصــري ابــن   .  )٢()ىت ترضى وال حول وال قوة إال بكحتل علي سخطك لك العتىب حعافيتك هي أوسع يل، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمـر الـدنيا واآلخـرة مـن أن تنـزل يب غـضبك أو املستضعفني وأنت ريب إىل من تكلين إىل بعيد يتجهمين أو إىل عدو ملكتـه أمـري إن مل يكـن بـك علـي غـضب فـال أبـال ولكـن م الــرامحني أنــت رب اللهــم إين أشــكو إليــك ضــعف قــويت وقلــة حيلــيت وهــواين علــى النــاس يــا أرحــ: (شــجرة فــصلى ركعتــني مث قــال ملــا انــصرف عــنهم أتــى ظــل �أن رســول اهللا _ رضــي اهللا عنهمــا_وروى الطــرباين برجــال ثقــات عــن عبــد اهللا بــن جعفــر   .ظل احلبلة قال ما سيأيت على أن األمر يف قصة عداس ال ينحصر يف أن الرسول  كان يعرف النيب يـونس بـن مـىت : " قبل أن يأكل فيقول�تسمية النيب  فقط ، وإمنا لفت نظره قبـل ذلـك �  لسيدنا يونس �مث يبني فضيلته بأن إسالم عداس مل يكن بسبب معرفة النيب   )٣("ل، فما وجه املشكلة أن يكون عداس منهم؟والذين أسلموا يف بداية الدعوة املبكرة هم من الصنف األو  إال بعد ذكر اسم اهللا تعاىل عليه، وهو ما ...  مل يبدأ األكل من قطف العنب �، بل لفت انتباه عداس أيًضا أن الرسول .....     .١٠١،١٠٠/إبراهيم عوض /ابطال القنبلة النووية ــ د)(3  .٩٤ /١/، زاد املعاد ١٧٥/ ١/، عيون األثر ٤٣٩ ، ٢/٤٣٨/حممد بن يوسف الصاحلي الشامي )  البااب احلادي والثالثون يف سفر النيب صللى اهللا عليه وسلم إىل الطائف(سبل اهلدى والرشاد ) (2  َكْرمة) (1                                                 



اللهـم إليـك " ، ورمبا مسعه حني التجأ إىل البستان وهو يناجي ربه تلك املناجاة اليت تفتت قلب احلجر رمحـة وحنانًـا ...وضمريه  كفيلـة بـأن ترقـق قلبـه وتفـتح عقلـه �النيب ولقد كانت الظروف اليت مجعته بـ:"كما يضيف أيًضا ــ حفظه اهللا ــ فيقول   .   )١("ألنه خيالف عقائد الوثنيني وتقاليدهم يف أكلهم.. عجب له عداس أشد العجب  فلما رآه ابنا ربيعة وما : "   ومها من أعدائه، فما بالنا بعداس وليس من أعدائه وهذا ما تؤيده الرواية التالية، وفيها�حل بالنيب ومما يؤيد ما ذهب إليه الدكتور إبـراهيم عـوض كـذلك تتـابع األحـداث املرويـة يف تلـك الرحلـة، فـإذا مـا تـأثر ابنـا ربيعـة مبـا   .  )٢("إخل، أفيكون غريًبا أن يهش عداس لذلك اإلنسان ويبدي ابتهاجه بتلك املصادفة السعيدة .....أشكو ضعف قويت  خذ له هذا القطف من هذا العنب، فضعه يف هذا الطبـق، مث :  رمحهما فدعوا غالًما هلما يقال له عداس فقاال لهلقي حتركت له المــك فقــد أفــسده أمــا غ:  يقبــل رأســه ويديــه وقدميــه، فقــال ابنــا ربيعــة أحــدمها لــصاحبه�فأكــب عــداس علــى رســول اهللا   .ذاك أخي كان نبًيا وأنا نيب: �قال رسول اهللا   .يونس بن مىت، فمن أين عرفت أنت يونس بن مىت وأنت أمي ويف أمة أمية؟ وما فيهـا عـشرة يعرفـون مـا - يعين من أهل نينوى -قد خرجت منها وما يدريك ما يونس بن مىت؟ واهللا ل: قال له عداس  . من قرية الرجل الصاحل يونس بن مىت�فقال رسول اهللا   .نصراين وأنا من أهل نينوى: ومن أي البالد أنت يا عداس وما دينك؟ قال: �فقال له رسول اهللا   .واهللا إن هذا الكالم ما يقوله أهل هذه البالد: نظر عداس يف وجهه، مث قالمث أكل ف  . يده قال بسم اهللا�فلما وضع رسول اهللا   .كل: ،  مث قال له�ففعل عداس، مث أقبل به حىت وضعه بني يدي رسول اهللا   .اذهب به إىل ذلك الرجل، فقل له يأكل منه يا سـيدي مـا يف األرض خـري مـن : ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال! ويلك: فلما جاءمها عداس قاال له  .عليك قتـــال ذلـــك الرجـــل الـــذي رأيـــت يف : خلـــروج إىل بـــدر وأمـــراه بـــاخلروج معهمـــا، فقـــال هلمـــاوقـــال عـــداس لـــسيديه ملـــا أرادا ا  .وحيك يا عداس ال يصرفنك عن دينك، فإن دينك خري من دينه: قال  .هذا الرجل، لقد أعلمين بأمر ال يعلمه إال نيب ــالَ َصَر َرُسوَل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ِفي َمـْشِرِق ثَِقيـٍف، َوُهـَو قَـاِئٌم َعلَـى قـَـْوٍس، َأْو أإنُه أَبْ " ،:)٣(وقال خالد العـدواين  . عنهم وهو حمزون مل يستجب له رجل واحد وال امرأة�وحيك يا عداس قد سحرك بلسانه فانصرف رسول اهللا : فقاال  .حائطكما تريدان؟ فو اهللا ما تقوم له اجلبال ــَدُهُم النــْصَر، َق ــاُهْم يـَْبَتِغــي ِعْن ــيَن أََت ــًصا ِح ــَرأُ : " َع ــا : فَــَسِمْعُتُه يـَْق ــالَ "َوالــسَماِء َوالطــاِرِق َحتــى َخَتَمَه ــا ِفــي فـََوَعْيتُـ : ، َق َه ْسَالِم، قَالَ  َقَرْأتـَُهـا َعلَـْيِهْم، : َفَدَعْتِني ثَِقيٌف فـََقاُلوا: اْلَجاِهِليِة َوأَنَا ُمْشِرٌك، ثُم قـََرْأتـَُها ِفي اْإلِ َماَذا َسِمْعَت ِمـْن َهـَذا الرُجـِل؟ فـَ إسناده صحيح على شرط ابن حبان إحتاف اخلرية . ١٨٩٧٨/٤/٣٣٥برقم ) حديث خالد العدواين(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده يف باب ) (4  .ه ١٤١٢األوىل ،  الطبعة - بريوت –دار اجليل / ٢/٢٢٨/- يف متييز الصحابة ــ  ابن حجر اإلصابة./ إنه بايع حتت الشجرة، وله حديٌث واحد: الطائف، يقال طائفي، سكن -بالتسكني، وهو األرجح" اللسان"يف :  قنا-  مبهملتني-جْيل، واألول أرجح، عدواين: هو خالد بن أيب جبل، ويف رواية) (3   .باختصار١٠٢،١٠١املرجع السابق ) (2   .١٠١/إبراهيم عوض / القنبلة النووية ـ دإبطال )  (1                                                   . )٥(")٤(ا نـَْعَلُم َما يـَُقوُل َحقا َالتـبَـْعَناهُ َنْحُن َأْعَلُم ِبَصاِحِبَنا، َلْو ُكن : فـََقاَل َمْن َمَعُهْم ِمْن قـَُرْيشٍ        .٤٤٠/ ٢) / إىل الطائف�البااب احلادي والثالثون يف سفر النيب (سبل اهلدى والرشاد ) (5   م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ - األوىل :  الرياض ــ الطبعة –دار الوطن / ١/٢٤٧/اعيل البوصريي املهرة بزوائد املسانيد العشرة ــ أمحد بن أيب بكر بن إمس



، وإمنا ساعد � أخربه عن نيب اهللا يونس� من أول لقاء رد أن النيب � مل يؤمن بالنيب �ومجلة القول أن عداًسا  حلالة اليت كان عليها  بدأ طعامه بالتسمية وهذا غري معروف عند الوثنيني، باإلضافة إىل ا� كذلك أن النيب �يف إميان عداس  ، وأن �ل هذه البالد يعرف نيب اهللا يـونس ، وقد كان عداس على يقني بأنه ال يوجد أحد من أه�نيب اهللا يونس   أخـربه عـن �  أول مـا عـرض عليـه اإلسـالم ألن النـيب � آمن بالنيب � إىل أن عداًسا -فضيلته–أشار  . ٣  .ومرويات السرية عند املعاصرين البن اسحاق قبل الناقلني عنه  إىل الطــائف ثابتــة يف معظــم كتــب الــسنة �لــة النــيب  أن رح-حفظــه اهللا–أوضــح الــدكتور إبــراهيم عــوض  . ٢  . على التشكيك يف كل شيء دون أي دليل أن مثري الشبهة مل يتبع منهًجا علمًيا يف إيراد شبهته، وإمنا يعتمـد -حفظه اهللا–بني الدكتور إبراهيم عوض  . ١  : من خالل ما سبق يتبني للباحث ما يلي  الخالصة    .�النيب  وكان من املمكن أن يضيف إىل الردود السابقة رأي العلماء يف ابـن إسـحاق وأنـه مـن الثقـات اللـذين نقـل عـنهم  .بالسرية النبوية واالفرتاضات املنطقية، ولكن فاته االستشهاد بنص بعذ األحداث بدًال من اإلشارة إليهالــشبهة بــني االســتدالل بــاخلروج عــن املــنهج العلمــي واالستــشهاد وــذا نــوع الــدكتور إبــراهيم يف الــرد علــى هــذه ا  .سلوك أهل هذه البالد، باإلضافة إىل تأثره مبا حدث للنيب من أهل الطائف عند أكله عن � يف دعوته، كما أنه الحظ اختالف سلوك النيب �عدًدا قليًال جًدا كان يعرفه يف نينوى، فعلم بصدق   . وذا تسقط الشبهة ويتبني أا ال تستند إىل دليل صحيح  . املسلمني يف عصره ومن بعده، بل شهدوا بأنه إمام احملدثني يف املغازي والسريأئمة

                                                                                                                                                       



شوه أمهيتهـا هلذا الدين العظيم ومتكني ألهله وتأسيس دولته، من أجل ذلك وجـد مـن ينكـر تلـك البيعـة ويـشكك يف وقوعهـا، ليـاملشهورة ببيعة النساء، مث أعقبها بيعة العقبة الثانية، وهي البيعة على احلـرب، وكانـت تلـك البيعـة مبثابـة بدايـة فـتح ونـصر مـن اهللا الفــواحش وعــدم املعــصية يف معــروف، وهــي  بيعــة العقبــة األوىل علــى التوحيــد وتــرك �بــايع نفــر مــن األنــصار رســول اهللا   شبهة إنكار بيعة العقبة الثانية والرد عليها  املطلب الثالث يذكر الدكتور إبـراهيم عـوض ـــ حفظـه اهللا ـ أن الـدكتور مـراد ينكـر بيعـة العقبـة الثانيـة مـن خـالل إنكـار مكيـة سـورة احلـج   :عرض الشبهة: أوًال   .يف حتقيق التمكني للمسلمني إن اإلسـالم كـان معروفًـا يف املدينـة قبـل بيعـيت : "وهو يبغي من وراء ذلك إنكار حدوث هذه البيعة من أصـلها، إذ يقـول  .  قد نزل يف مكة ألن سورة احلج كما يقول سورة مدنية) ٣٩: احلج(چ   H   ڀ  پ  پ  پ  پP  Q  R  ٻٱ  چ  باتًـا أن يكـون قولـه ويف بيعة العقبة الثانية نسمع نفس النغمة التشكيكية، فاألسـتاذ الـدكتور ينكـر إنكـارًا: "فيقول ريش، وأن لفـظ اهلجـرة مل ينـسب ويضيف أن الدكتور مراد يرى أن هجرة املسلمني إىل املدينـة كانـت نفيًـا هلـم مـن قبـل قـ  .)٢("فيه مسلموا يثرب هؤالء عن فرحتهم برؤية نبيهم وأخذوا يسألونه عن بعض أمور الدين وما إىل ذلك، وال شيء غري هذا وبعـض اليثـربيني يف العقبـة، لكنـه كـان لقـاًء عاديًـا عـرب �اء بني النيب وهو مع ذلك كله ال يستبعد أن يكون قد مت لق . الثانية مل تظهر فيهاإليهم ليفاوضهم يف أمر دخول املسلمني مكة لتأدية العمرة تلك البيعة اليت يقول  أيًـا مـن األمسـاء املدنيـة املـذكورة يف بيعـة العقبـة  �إثـر سـريان الـشائعات مبقتـل عثمـان علـى أيـدي كفـار مكـة حـني أرسـله الرسـول بيعة الرضوان اليت متـت بـني املـسلمني ونبـيهم ولكن ملاذا اخرتع ابن إسحاق بيعة العقبة الثانية؟ جييب الدكتور مراد بأنه قد أراد أن يعادل ا : "التقى ببعض أهل يثرب فيقول قـد �ته سبب اـام الـدكتور مـراد البـن إسـحاق بـاخرتاع هـذه البيعـة، وإن كـان ال يـستبعد أن يكـون النـيب مث يبني فضيل  .)١("عمري للمراقبة واإلشراف، مث هاجر هو بعد ذلك عندما أصبح الوضع يف مكة ال يطاق بعـض مبعوثيـه كمـصعب بـن �ميارس لسنوات طويلة فيها، مث أخذ التجار املكيـون املـسلمون يتوافـدون إليهـا، مث أرسـل الرسـول مــن جانــب املــشركني أو مــن جانــب اليهــود، وإن التعــذيب قــد ظــل مــن مث يف اإلســالم الــذي لقــي مقاومــة أعنــف يف يثــرب ســواء الغرضني أو لغرض احلج، أو عن طريق القبائل األخرى اليت تقدم إىل املدينة وعندها علم باإلسالم، وإن بعض أهل املدينة دخلوا ددون على يثرب للتجارة أو لزيارة األقارب، أو عن طرق اليثربيني الذين يفدون إىل مكة هلذين العقبة عن طريق املكيني الذين يرت  ال تــذكر إال ..   ]( J ڻ ] ں � � � ڱ � � � ڳک ک گ گ گ گ [ "وإن اآليــة الثالثــني مــن ســورة األنفــال   . ، وهو يضيف قائًال إن لفظ اهلجرة مل يسند قط إىل الرسول يف القرآن) ٤٠: احلج( چ )  ٹ  &   %       $  ٿ       "  !     ٺ  �چ: ، وقولـــه تعـــاىل) ١٣: حممـــد(چ    ڃ   +  8  7  ڄ    5   4  3  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ    � چ  :  اىلأمرًا اختياريًا، بل املشركون هم الذين نفوا الرسول واملسلمني وأخرجوهم من وطنهم إخراًجا كما يدل على ذلك قوله تع إىل يثرب مل تكن هلا أية صلة ببيعة احلرب املزعومة، فاهلجرة عنده مل تكن �وأخريًا فإنه يرى أن هجرته : "  فيقول�إىل النيب  كمـا أن قولـه تعـاىل .... أو القتل أو اإلخراج وما داموا مل يقتلوه أو حيبسوه فليس غـري اإلخـراج ) أي احلبس(أشياء ثالثة اإلثبات  يتــه ليلــة  قــد تالهــا عنــد خروجــه مــن ب�الــيت يقــول ابــن اســحاق إنــه )" ٩: يــس (     ]� ۀ � ( J ڻ ] ں � � � ڱ �[     . la biographie du prophete,p358:359,360,370:378ترمجة ١١٢،١١١/املرجع السابق ) (3  . بتصرفla biographie du prophete,p 348:353ترمجـــة ١١١،١١٠/دإبـــراهيم عــــوض/إبطـــال القنبلــــة النوويـــة امللقــــاة علـــى الــــسرية النبويــــة) (la biographie du prophete, p.314  315  319  383   384  2 ترمجـة لــلنص الفرنـسي ١١٠/إبـراهيم عـوض/ ـــ دإبطـال القنبلـة النوويـة )  (1                                                   .)٣("صلة هلا باهلجرة من قريب أو بعيدإمنا نزلت قبل ذلك بوقـت طويـل، فـضًال عـن أـا جـاءت يف سـورا يف سـياق الكـالم عـن البعـث، ومـن مث فـال .... مغادرته مكة 



ففــي ": أن الــسورة الكريمــة فيهــا عــدد كبيــر مــن الخــصائص األســلوبية التــي يتميــز بهــا القــرآن المكــي . ٢  .)١(" وخلوها خلًوا تاًما تقريًبا من اآليات الطويلةلألصــنام، واإلشــارة إىل ســطوم بــاملؤمنني واســتعجاهلم بالعــذاب وإلقــاء الــشيطان يف أمنيــة النــيب وتكــذيب األمــم الــسابقة، بـادم ، لكين لست مقتنًعا به، فسمات القرآن املكي غالبة على السورة كـالرد علـى جمادلـة الكفـار، وتـسفيه ع)أا مدنية(واملؤلف يعتمد يف تصنيفها ضـمن الـوحي املكـي علـى بالشـري، والواقـع أن الغالـب بـني علمـاء القـرآن فعـًال علـى هـذا الـرأي ونبـدأ بـسورة احلـج هـل هـي مكيـة أو مدنيـة : "-هللاحفطـه ا–يقـول : اشتمالها على سمات القرآن المكي . ١  :يستدل الدكتور إبراهيم عوض ــ حفظه اهللا ــ على مكية سورة احلج مبا يلي  : رد الدكتور إبراهيم عوض من خالل ترجيح مكية سورة الحج  ) أ(  :وفيما يلي بيان ذلك  .رد الدكتور إبراهيم عوض على نفي المسلمين إلى المدينة) ج(  . ة العقبةرد الدكتور إبراهيم عوض على اختراع ابن إسحاق لبيع) ب(  .رد الدكتور إبراهيم عوض من خالل ترجيح مكية سورة الحج) أ(  : ويتلخص في النقاط التالية  :الرد على الشبهة: ثانًيا   .إنكار هجرة املسلمني إىل املدينة والقول بأا نفي وإخراج . ٣  . اع ابن اسحاق لبيعة العقبة الثانيةاخرت  . ٢  .االستدالل مبدنية سورة احلج وآية القتال على إنكار بيعة العقبة . ١  : وعلى هذا فالشبهة تتلخص فيما يلي قـد وردت يف ) القيامـة(بـاأللف والـالم مبعـىن (لسورة عدد مـن اخلـصائص األسـلوبية الـيت متيـز الـوحي املكـي فكلمـة الـساعة ا نذير "  القرآن ست مرات كلها يف الوحي املكي، ومثلها عبارة قد تكررت يف"؟ ...كما أن عبارة أفلم يسريوا يف األرض   ). املدين(غري سور احلج سبًعا وثالثني مرة، منها أربع وثالثون يف القرآن املكي وثالثة فقط يف القرآن  ، إذ نقابلهـا يف القـرآن يف مخـسة "قبلـك) مـن..... (أرسـلنا "اليت أتت يف القرآن عشر مرات كلها يف مكة، وكذلك عبارة " مبني ، فقد تكـرر يف القـرآن املكـي تـسع ) ٧٣:احلج(  ] پP Q R ٻٱ [")َمَثل"بإفراد كلمة " (املثل"ويشبهه يف ذلك ضرب   . حي املكي ومرة واحدة يف املدينأما وصف اهللا بأنه احلق فالغالب أنه مكي، إذ جنده ست مرات يف الو   . عشر موضًعا كلها مكية نة كاآليات اليت تتحدث عن احلـج ومع ذلك ففي السورة بعض اآليات اليت يغلب على ظين أن تكون قد نزلت يف املدي  . مرات  على حني مل يأت يف املدين إال مرتني وهكذا الـــسورة إذن يف معظمهـــا مكيـــة، وعلـــى ذلـــك فـــال ينبغـــي االعتمـــاد عليهـــا يف إثبـــات مدنيـــة اآليـــة الـــيت تـــأذن للمـــسلمني   وقد وجدت األستاذ دروزة يعد السورة هو أيًضا مكية . والصد عن املسجد احلرام  وقد تكون قـد نزلـت بعـد مغـادرة النـيب :سبة بيعة العقبة الثانيةأن آية اإلذن بالقتال قد تكون نزلت بمنا . ٣  . )٢("بالقتال
ملاضــي يف قولــه املمكــن هــذا ومــن املمكــن أيــًضا أن تكــون نزلــت مبكــة مبناســبة بيعــة العقبــة الثانيــة ويكــون اســتخدام الفعــل اميكــن أن تكــون هــذه اآليــة إحــدى اآليــات الــيت نزلــت رمبــا بعــد مغــادرة النــيب مكــة ؟ مــن : "-حفظــه اهللا- ملكــة، يقــول�    .١١٤، ١١٣/دإبراهيم عوض/إبطال القنبلة النووية امللقاة على السرية النبوية) (2   .١١٣/دإبراهيم عوض /النووية امللقاة على السرية النبويةإبطال القنبلة ) (1                                                                                                                                                       إشارة إىل هجريت احلبشة، أو للتأكيد على ) ٤٠: احلج( چ )  ٹ  &   %       $  ٿ       "  !     ٺ  �چ: تعاىل 



وحىت لو قلنا إا مدنية فال يعين هذا : ــ ويؤكد هذا الفهم أن تطبيق األمر قد ال يكون واجًبا مبجرد نزول اإلذن به فيقول  .)١("أِمن املسلمون، وحترروا من االضطهاد والتعذيب، وأصبحت هلم دولة، وأضحى بإمكام الرد على القوة بالقوةاألرض إمنـا كـان يف املدينـة حـني اهللا مل يكـن قـد ُمكـن هلـم يف األرض بعـد، أي أـم كـانوا ال يزالـون يف مكـة، ألن التمكـني يف ، فاســتخدام اجلملــة الــشرطية هنــا معنــاه أن )٤١: احلــج(چ    گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک  کڑ  ڑ  ژ    ژ  B  ڈ  @  ڎ        <  ڌچ املــذكورة آنًفــا " احلــج"ظلــومني املــأذون هلــم بالقتــال يف آيــة وقــد يعــضد هــذا التفــسري قولــه تعــاىل عــن أولئــك امل  ).١: القمر(چ   ے  ے  �  ھچ وقوع اهلجرة إىل املدينة يف املستقبل، مثل استخدامه يف قوله عز شأنه  ل للمسلمني بقتال املشركني فلم مل نسمع أم وضعوا هذا اإلذن موضع التطبيـق ؟ يقول  إذا كان اإلذن قد نز ) مراد(أن الدكتورنص أن يكون ذلك قبل وقوعه؟، وكذلك ليس شرطًا أن يكون هذا الشيء واجـب التنفيـذ مبجـرد نـزول األمـر أو اإلذن بـه ذلـك  وبني اليثـربيني املـسلمني، إذ مـن قـال أن القـرآن البـد أن يـنص علـى كـل شـيء، أو إذا � تكن هناك بيعة حرب بني النيب أنه مل ملـا خـرج : وابن املنذر وابن أيب حامت وابن حبان والطرباين واحلاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي يف الدالئل عن ابن عباس قالأخرج عبد الرزاق وأمحد وعبد بن محيد والرتمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والبزار وابن جرير " م السيوطي يقول اإلما    .يف اخلالف بني كون السورة أو اآلية مكية أو مدنيةوإزاء هذا الفهم ال ميكن تفويت أقوال املفسرين والنطر فيها، ال سيما وأم املنوط م إزالة مثل تلك االشتباكات الواقعـة   .)٢(" أذن للذين {أخرجوا نبيهم إنا هللا وإنا إليه راجعون ليهلكن القوم فنزلت : أبو بكر من مكة قال - صلى اهللا عليه وسلم -النيب  خـرج نـاس مؤمنـون : يب حامت والبيهقـي يف الـدالئل عـن جماهـد قـالوأخرج ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر وابن أ  وهي أول آية نزلت يف القتال: قال ابن عباس  فعملت أنه سيكون قتال: قال أبو بكر} أذن{وكان ابن عباس يقرأها   اآلية} يقاتلون بأم ظلموا سلمون مبكـة وسـطت ـم عـشائرهم وأخرج ابن أيب حامت عن عروة بن الـزبري أن أول آيـة أنزلـت يف القتـال حـني ابتلـي املـ  فقاتلوهم  اآلية} أذن للذين يقاتلون بأم ظلموا{مهاجرين من مكة إىل املدينة فاتبعهم كفار قريش فأذن هلم يف قتاهلم فأنزل اهللا  يعـين } بـأم ظلمـوا{ وأصـحابه �: قـال النـيب} أذن للـذين يقـاتلون{وأخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري يف قوله   .تاهلم بعدما عفى عنهم عشر سننيأذن هلم يف ق: قال} أذن للذين يقاتلون{وأخرج ابن أيب حامت عن ابن زيد يف قوله   وذلك حني أذن اهللا لرسوله باخلروج وأذن هلم بالقتال  اآلية} أذن للذين يقاتلون بأم ظلموا{ليفتنوهم عن اإلسالم وأخرجوهم من ديارهم وتظاهروا عليهم فأنزل اهللا  اصـربوا فــإين مل : " مـن بـني مـضروب ومـشجوج يتظلمـون إليـه، فيقـول هلـم�مكـة يـؤذوم أذى شـديداً، وكـانوا يـأتون رسـول اهللا  كـان مــشركو �اب رسـول اهللا أي بـسبب كــوم مظلـومني وهـم أصـح} بِـأَنـُهْم ظُِلُمـواْ { : "... ويقـول اإلمـام الزخمـشري  )٣("ظلمهم أهل مكة حني أخرجوهم من ديارهم نزلت :  ، حىت هاجر فأنزلت هذه اآلية، وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعد ما ى عنه يف نيف وسبعني آية، وقيل"أومر بالقتال    .٣٤ /٣/  للزخمشري الكشاف ــ)  (4  .  بتصرف٤/٣٦٣/٣٦٤/ السيوطي –الدر املنثور ) (3   .١١٥/ املرجع السابق) (2   .١١٥، ١١٤/ إبطال القنبلة النووية ) (1                                                 ،  أو بعد هجرته مباشرة على األرجح، لكن هذا ال مينع من وقوع بيعة العقبة الثانية علـى النحـو الثابـت �هجرة النيب نزلت عند ويبدو للباحث من خالل ما سبق أن سورة احلج يف معظمها مكية، وأن فيها بعض اآليات املدنية، وأن آية اإلذن بالقتال   .)٤("واردة على سنن كالم اجلبابرةم خرجوا مهاجرين، فاعرتضهم مـشركو مكـة، فـأذن هلـم يف مقـاتلتهم، واإلخبـار بكونـه قـادراً علـى نـصرهم عـدة منـه بالنـصر يف قو 



أن ادعــاء الــدكتور مــراد اخــرتاع ابــن إســحاق لبيعــة العقبــة الثانيــة ليعــادل بيعــة يبــني الــدكتور إبــراهيم عــوض ـ حفظــه اهللا ــــ   :رد الدكتور إبراهيم عوض على اختراع ابن إسحاق لبيعة العقبة  ) ب(  .يف كتب السرية والسنة كما سيتضح مبشيئة اهللا تعاىل أي أن كل .بل أمساء من اشتبكوا مع الكفار يف جدال أو ما أشبه، أما أصحاب البيعة فلم يذكر ابن اسحاق منهم رجًال واحًدا حال فهذه األمساء املكيـة ليـست هـي أمسـاء اللـذين بـايعوا الرسـول بيعـة الرضـوان، وعلى أية: "احلوار أو اجلدال مع الكفار فيقول أن األمســاء املــذكورة نــًصا يف بيعــة الرضــوان ليــست أمســاء كــل مــن حــضر البيعــة، وإمنــا مــن دخــل يف -فــضيلته-مث يوضــح   .)١("رضوان اهللا عليهم مجيًعا.... عوف  يف غــزوة احلديبيــة وُصــْلِحها بــدل أمســاء أيب بكــر وعمــر وعثمــان واملغــرية وابــن شــأن األنــصار؟، فلمــاذا مل يــضع أمســاء أهــل املدينــةأمل تقل يا دكتورنا العزيز أن ابن إسحاق قد وضع نصب عينيه، وهو يكتب السرية، أن حيقر من شـأن قـريش ويرفـع مـن   وِملَ ملَْ يذكر ابن إسحاق أمساء هؤالء يف بيعة الرضوان ويريح نفسه بدل هذا العناء؟: ولكننا بدورنا نتساءل  !ةابن إسحاق أن خيرتع هلم بيعة ُتذكر أمساؤهم فيها، وواحدة بواحدإن املؤلف يشري إىل أن أحًدا من املذكورين يف العقبة الثانية مل يظهر امسه يف بيعة الرضوان، فـأراد : "الرضوان ال دليل عليه فيقول مث إن كـًال مـن عـروة بـن : "سري ممـن لـيس هلـم عالقـة بأهـل املدينـة ذكـروا تلـك البيعـة فيقـولمث يؤكد أن كثـريًا مـن كتـاب الـ  .)٢(!"ما قاله الدكتور عراك يف غري معرتك  قد ذكر هذه البيعة، كما رأينا البخاري يسجلها يف صحيحه، ) الذي مل تكن له صلة باملدينة وأهلها(وابن حزم ) القرشي(الزبري  َلــَة   :  ما سبق نص رواية بيعة العقبة الثانية يف كتب السنةويضيف الباحث إىل  .)٣("وهو من خبارى، ومل حيدث أن سكن املدينة فقــد روى اإلمــام البخــاري يف صــحيحه عــن ُعَبــاَدَة بْــَن الــصاِمِت َرِضــَي اللــُه َعْنــُه وََكــاَن َشــِهَد بَــْدرًا َوُهــَو َأَحــُد النـَقَبــاِء لَيـْ نـَْيا فـَُهَو َكفارٌَة َلُه، َوَمـْن َأَصـاَب ِمـْن َذلِـَك َشـْيًئا ثُـم  تـَْعـُصوا ِفـي َمْعـُروٍف، َفَمـْن َتْسرُِقوا، َوَال تـَْزنُـوا، َوَال تـَْقتُـلُـوا َأْوَالدَُكـْم ، َوَال تَـْأُتوا بِبُـْهتَـاٍن تـَْفتَـُرونَـُه بـَـْيَن أَيْـِديُكْم َوَأْرُجِلُكـْم، َوالَ بَــاِيُعوِني َعلَــى َأْن َال تُــْشرُِكوا بِاللــِه َشــْيًئا، َوَال «: َم قَــاَل، َوَحْولَـُه ِعــَصابٌَة ِمــْن َأْصـَحاِبهِ َأن َرُســوَل اللـِه َصــلى اهللاُ َعَلْيــِه َوَسـل : الَعَقبَـةِ  ِه، َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشْيًئا فـَُعوِقَب ِفي الدِه، ِإْن َشاَء َعَفا عَ َوَفى ِمْنُكْم فََأْجُرُه َعَلى اللُه فـَُهَو ِإَلى الل٤(فـََبايـَْعَناُه َعَلى َذِلكَ » ْنُه َوِإْن َشاَء َعاقـََبهُ َستَـَرُه الل( .   ا فضًال ألهل املدينة مقابل فضل بيعة الرضوان ألهل مكة أيسر من ومما سبق يتبني أن قصة بيعة العقبة الثانية ثابتـة يف كتـب الـسنة والـسرية النبـويتني، وأن هنـاك طرقًـا كثـرية كـان ميكـن البـن أن يؤلف قصة بيعة العقبةاسحاق أن يعادل.  )وأصحابه فيقول�يوضح الدكتور إبراهيم عوض ــ حفظه اهللا ــ أن هناك العديد من اآليات اليت تدل على هجرة النيب   :رد الدكتور إبراهيم عوض على نفي المسلمين إلى المدينة) ج   : لقرآن، لكن هذا مقصور على اإلسناد املباشـر،   يف أي موضع من مواضع ا�مل يسند إىل الرسول " اهلجرة"وصحيح أن لفظ " هلــم وهــذا دليــل علــى أــم هــاجروا ومل خيــرجهم الكفــار بــاملعىن " اهلجــرة " أمــا بالنــسبة للمــسلمني فقــد تكــرر إســناد لفــظ   .يباته أولئكقر  هاجر وهاجرت معه �، فاملعية هنا تدل على أن الرسول )٥٠: األحزاب(چ   �  ڭ   �  ۓ  ے  ے  �   ھ  	  ھ  �  �  �  ہ  �  ۀ   �  (  J  ڻ  ]  ں  �  �      �    ڱ  �چ إذ إن يف القرآن أيًضا هـذه اآليـة الـيت ختاطـب النـيب قائلـة    .١/١٢)/١٨(برقم ) َعَالَمُة اِإلميَاِن ُحب األَْنَصارِ (باب ) اإلميان(أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب)(4  .املرجع نفسه والصفحة نفسها ) (3  .املرجع نفسه والصفحة نفسها )(2   .١١٦/إبطال القنبلة النووية ) (1                                                 



فهي تقصد املعىن اازي ، "  اإلخراج"أما اآليات اليت تتحدث عن : "الكفار هلم يف مكة كان سبًبا يف خروجهم وهجرم فيقول وأصــحابه يقــصد ــا املعــىن اــازي، أي أن تعــذيب � النــيب  أن اآليــات الــيت تتحــدث عــن إخــراج-فــضيلته–مث يوضــح   .  )٢(" من هذا النوع كثرية ومعروفة للقراء، وال داعي لالستشهاد بشيء منها)١(احلريف، واآليات ومثله ". جمازًا مرسًال "فهذا التضييق والتعذيب الذي أجلأهم إىل اخلروج هو مبثابة اإلخراج هلم وهو ما يسمى يف البالغة   . وبات من احلتم التفكري يف بلد آخر يتنفسون فيه هواء احلرية واألمن والكرامة فهاجروا إىل املدينةعلوا عيشهم يف مكة مستحيًال، إذ إن الكفار ، بتضييقهم  على املسلمني يف دينهم ودنياهم وإيذائهم هلم وتعذيبهم إياهم قد ج ، وقولـه  ) ٥: األنفـال(چ   �  ڳ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڑچ سـوله عقـب غـزوة بـدرقولـه سـبحانه خياطـب ر  :  بكر، واختبائهما يف الغار، وأا لو نفتهم ملا طـاردم فيقـول  وأيب�ويستدل على ما ذهب إليه مبطاردة قريش للنيب   .)٣()"١١٧: طه(چ   ڎ  <  ڌ   >  ڍ  :  9  1  ڇچ  چ  چ  چ حمذرًا آدم وحواء من إغواء إبليس	، وقوله   سبحانه وتعاىل عن بين النضري      
  ²  ±  ې  ې   L  ې  Z  ۉ  X  ۅ  V   ۋ  ٷS  ۈ  _  ۆ  F   ۇ  2      �  �  ڭ  �  ۓ  ے  ے  �  ھ   	  ھ  �  �  �  ہ  �چ الغـــار ال حيميهمـــا إال اهللا ســـبحانه كمـــا جـــاء يف  وأخرجتـه مــن ديــاره فكيـف نفــسر مطاردــا لــه هـو والــصديق واختباءمهــا منهــا يف �مث لـو كانــت قــريش هـي الــيت نفــت الرســول "
   
  
  
  

  
  
   
: التوبــــــــة(چ    لدليل على ما نقوله من أن اإلخراج يف هذا الـسياق هـو إخـراج جمـازي " إخراًجا " ،  وإن تسمية اآلية ملغادرة الرسول مكة )٤٠ اذا يريــد القرشــيون القــبض علــى حممــد ولكــن ملــ: " ، وأــا كانــت تريــد قتلــه فيقــول�مث يــذكر ســبب مطــاردة قــريش للنــيب   .)٤("كانت قريش هي اليت أخرجتهما؟ إن االختباء واخلوف ال يكونان؟ إال ألن هناك مطاردة بغية القبض عليهماكان يف أيديهم فأخرجوه ؟، مث ملاذا خيتبـئ الرسـول وصـاحبه يف الغـار وخيـاف أبـو بكـر وحيـزن لـو  ، وإال فلماذا طاردته قريش وقد   مل يـأت بـشيء مـن عنـده، فالـذي قالـه يقولـه كـل املـؤرخني _ رمحـه اهللا _ وذا تتضح الـصورة، ويتـضح أن ابـن اسـحاق   .، لكنه استطاع أن يفلت من أيديهم�إم كانوا قد قرروا قتله : يقول ابن إسحاق  ورفيقه ؟  » ِإين أُرِيـُت َداَر ِهْجـَرِتُكْم، َذاَت َخنْـٍل بـَـْنيَ الَبـَتَــْنيِ «: ي أن النِيب َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم لِْلُمـْسِلِمنيَ  فقد روى اإلمام البخار   . هو من طلب اهلجرة من أصحابه، وليست قريش اليت نفتهم كما يزعم الدكتور مراد�على أن النيب   وأصـحابه والـيت، تؤكـد �ويضيف الباحث إىل ما سـبق، بعـض الروايـات الـيت ودت يف الـسنة النبويـة حـول هجـرة النـيب   .)٥("اللهم إال الدكتور مراد، فهل هذا معقول؟ ، �وكتاب السري وجامعو حديث الرسول  ـَز أَبُـو َبْكـٍر ِقبَـَل املَِدينَـِة، َوُمهَا اَحلرتَاِن، فـََهاَجَر َمْن َهاَجَر ِقبَـَل املَِدينَـِة، َوَرَجـَع َعامـُة َمـْن َكـاَن َهـاَجَر بِـَأْرِض احلَبَـَشِة  ِإَىل املَِدينَـِة، َوَجتَه َوَهـْل تـَْرُجـو َذلِـَك بِـَأِيب أَنْـَت؟ : فـََقاَل أَبُـو َبْكـرٍ » َعَلى رِْسِلَك، فَِإين أَْرُجو َأْن يـُْؤَذَن ِيل «: فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ  َنَما َحنُْن يـَْوًما ُجُلوٌس ِيف بـَْيِت َأِيب َبْكٍر ِيف َحنِْر الظِهريَِة، قَاَل فـَبَـيْـ : ُعْرَوُة، قَاَلْت َعاِئَشةُ : قَاَل اْبُن ِشَهاٍب، قَالَ . اخلََبُط، أَْربـََعَة َأْشُهرٍ َحَبَس أَبُو َبْكٍر نـَْفَسُه َعَلى َرُسوِل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم لَِيْصَحَبُه، َوَعَلَف رَاِحَلتَـْنيِ َكانـََتا ِعْنَدُه َوَرَق السُمِر َوُهَو فَ » نـََعمْ «: قَالَ  ِيب َوأُمـي، فِـَداٌء لَـُه أَ : َهَذا َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ُمتَـَقنـًعـا، ِيف َسـاَعٍة ملَْ َيُكـْن يَْأتِينَـا ِفيَهـا، فـََقـاَل أَبُـو َبْكـرٍ : قَاِئٌل ِألَِيب َبْكرٍ  َفَجـاَء َرُسـوُل اللـِه َصـلى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَم فَاْسـَتْأَذَن، فَـُأِذَن لَـُه فَـَدَخَل، فـََقـاَل النـِيب : َواللِه َما َجاَء ِبِه ِيف َهِذِه الـساَعِة ِإال أَْمـٌر، قَالَـتْ  َـا ُهـْم أَْهلُـَك، بِـَأِيب أَنْـَت يَـا َرُسـوَل اللـِه، قَـالَ : فـََقاَل أَبُو َبْكـرٍ . » َمْن ِعْنَدكَ َأْخرِجْ «: َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِألَِيب َبْكرٍ  قَـْد «: ِإمن فَـِإين سورة األنفال " ِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم ِيف َسِبيِل اللِه َوالِذيَن آَوْوا َوَنَصُروا أُولَِئَك بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض ِإن ال "مثل قوله تعاىل )(1                                                  آيـة : سـورة التوبـة " َصاِر َوالـِذيَن اتـبَـُعـوُهْم بِِإْحـَساٍن َرِضـَي اللـُه َعـنـُْهْم َوَرُضـوا َعْنـُه َوالساِبُقوَن اْألَوُلوَن ِمَن اْلُمَهـاِجرِيَن َواْألَنْـ"، قوله عزوجل ٧٢آية :      .١١٩ ،١١٨/دإبراهيم عوض /إبطال القنبلة النووية امللقاة على السرية النبوية) (5    .١١٨/السابق املرجع )(4   .١١٨ ، ١١٧/دإبراهيم عوض  /إبطال القنبلة النووية امللقاة على السرية النبوية) (3    .١١٧ ، ١١٦/إبطال القنبلة النوووية ـ دإبراهيم عوض )(2   .١٠٠:



قَـاَل أَبُـو » نـََعـمْ «: َلْيـِه َوَسـلمَ الـصَحابَُة بِـَأِيب أَنْـَت يَـا َرُسـوَل اللـِه؟ قَـاَل َرُسـوُل اللـِه َصـلى اهللاُ عَ : فـََقـاَل أَبُـو َبْكـرٍ » أُِذَن ِيل ِيف اخلُُروجِ  : قَاَلْت َعائِـَشةُ . »بِالثَمنِ «:  ِإْحَدى رَاِحَلَيت َهاتـَْنيِ، قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ - بَِأِيب أَْنَت يَا َرُسوَل اللِه -َفُخْذ : َبْكرٍ  ، ثَِقٌف َلِقٌن، فـَُيْدِلُج ِمْن ِعْنِدِمهَا ِبَسَحٍر، فـَُيْصِبُح َمَع قـُرَْيٍش ِمبَكَة  أَبُـو َبْكـٍر ِبغَـاٍر ِيف َجبَـِل ثـَـْوٍر، َفَكَمنَـا ِفيـِه ُمث َحلِـَق َرُسـوُل اللـِه َصـلى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَم وَ : اِجلرَاِب، فَِبَذِلَك ُمسيَـْت َذاَت النطَـاقـَْنيِ قَالَـتْ ْعَنا َهلَُمــا ُســْفَرًة ِيف ِجــرَاٍب، فـََقَطَعــْت َأْمسَــاُء بِْنــُت َأِيب َبْكــٍر ِقْطَعــًة ِمــْن ِنطَاِقَهــا، فـََرَبطَــْت بِــِه َعَلــى فَــِم َفَجهْزنَاُمهَــا َأَحــث اِجلَهــاِز، َوَصــنَـ  ِه ْبُن َأِيب َبْكٍر، َوُهَو ُغَالٌم َشابَالُم، َويـَْرَعى َعَلْيِهَما َعاِمُر ْبُن فـَُهيـْرََة، َمْوَىل َكَباِئٍت، َفَال يَ َثَالَث لََياٍل، يَِبيُت ِعْنَدُمهَا َعْبُد الليَْأتِيَـُهَما ِخبََربِ َذِلَك ِحَني َخيَْتِلُط الظ َوَعاُه، َحىت َأِيب َبْكٍر ِمْنَحًة ِمْن َغَنٍم، فـَُريُِحيَها َعَلْيِهَما ِحَني تَـْذَهُب َسـاَعٌة ِمـْسَمُع أَْمرًا، ُيْكَتاَداِن ِبِه ِإال ى اهللاُ عَ َن العِـَشاِء، فـََيِبيتَـاِن ِيف رِْسـٍل، َوُهـَو لَـَنبُ ِمْنَحِتِهَمـا َوَرِضـيِفِهَما، َحـىتِه َصلَالِث، َواْسَتْأَجَر َرُسوُل اللَياِيل الثَلٍة ِمْن تِْلَك الل َرَة ِبَغَلٍس، يـَْفَعُل َذِلَك ِيف ُكل لَيـْ ، َهاِديَا ِخريًتا، َواِخلريـُت املَـاِهُر بِاِهلَدايَـِة، قَـْد َغَمـَس ِحْلًفـا ِيف آِل الَعـاِص بْـِن َلْيِه َوَسلَم َوأَبُـو يـَْنِعَق َِا َعاِمُر ْبُن فـَُهيـْ يِل، َوُهَو ِمْن َبِين َعْبِد ْبِن َعِدي ـاِر قـُـَرْيشٍ َبْكٍر َرُجًال ِمْن َبِين الدَوُهَو َعَلى ِديِن ُكف ، ْهِميَواِحِل،، َفَأِمنَـاُه فَـَدفـََعا ِإلَْيـِه رَاِحَلتَـْيِهَمـا، َوَواَعـَداُه َغـاَر ثـَـْوٍر بـَْعـَد ثَـَالِث لَيَـاٍل، ِبرَاِحَلتَـْيِهَمـا ُصـْبَح َواِئٍل السِْم َطرِيَق السِ لِيُل، َفَأَخَذ َرَة، َوالد لمني باخلروج إىل املدينة واهلجرة إليها، واللحـوق بـإخوام مـن األنـصار، وقـال إن من املهاجرين من قومه ومن معه مبكة من املس أصحابه �وأوى إليهم من املسلمني أمر رسول اهللا . يف احلرب وبايعه هذا احلي من األنصار على اإلسالم والنصرة له وملن اتبعه  �فلما أذن اهللا تعـاىل لـه : "ن النيب أمر أصحابه باهلجرة بعد بيعة العقبة وأذن اهللا هلم باحلرب فيقولويذكر ابن هشام أ  ).١(َثَالٍث، َواْنطََلَق َمَعُهَما َعاِمُر ْبُن فـَُهيـْ     .ى دليل وإمنا على ختيالت وافرتاضات الدكتور مرادوذا تسقط الشبهة ويتبني أا ال تقوم عل  .  بعد أن أذن اهللا باهلجرة�أن املسلمني مل يُنفوا إىل املدينة، وإمنا هاجروا بأمر من النيب  . ٥  .ابن اسحاق نفسه يف فضل أهل مكة يف مناسبات عدةادعاه الدكتور مراد الخـرتاع ابـن إسـحاق لبيعـة العقبـة، سـبب واه ال يتناسـب مـع مـا ذكـره أن السبب الذي  . ٤  .ال مينع من وقوع بيعة العقبة لثبوا يف كتب السنة النبوية والسرية  إىل املدينة أو بعد هجرته مباشرة، وأن هذا �أن آية اإلذن بالقتال نزلت بعد بيعة العقبة عند هجرة النيب  . ٣  . إذا افرتضنا مدنية سورة احلج، فال يصح االستدالل ا على إنكار بيعة العقبةأوضح الدكتور إبراهيم أننا . ٢   وإن كان ا بعض اآليات املدنية -على الراجح–بني أن سورة احلج مكية يف معظمها  . ١  :بنصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية وأقوال العلماء من خالل ما يليرضــه يتبــني للباحــث أن الــدكتور إبــراهيم نــوع يف رده علــى هــذه الــشبهة بــني النقــل والعقــل، واستــشهد مــن خــالل مــا مت ع  : الخالصة  . يراد ا املعىن اازيمل تنفه هو وأصحابه وإال َلَما طاردم عند هجرم وَلَما خرجوا متفرقني مسترتين بالليل، وأن اآليات الـيت يـذكر فيهـا إخـراجهم ي أمر أصحابه باهلجرة إىل املدينة املنورة بعد أن أراه اهللا أا دار هجرته، وأن قريًشا   هو الذ�ومما سبق يتبني أن النيب   .)٢("مكة، واهلجرة إىل املدينة مبكــة ينتظــر أن يـأذن لــه ربـه يف اخلــروج مــن � قـد جعــل لكـم إخوانًــا ودارا تـأمنون ــا فخرجــوا أرسـاًال، وأقــام رسـول اهللا �اهللا 
بــــرقم )بــــاب هجــــرة النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم وأصــــحابه إىل املدينــــة(بــــاب ) مناقــــب األنــــصار(أخرجــــه اإلمــــام البخــــاري يف صــــحيحه يف كتــــاب )(1                                                     .٤٦٨/ ١/سرية ابن هشام ) (2  .٥/٥٨)/٣٩٠٥(



عجــز الــصحابة رضــوان اهللا علــيهم عــن فهــم كثــري مــن ألفــاظ القــرآن : املطلــب األول       :وفيه مطلبان                          ـــــــــــــاين    .الكرمي والرد عليها ـــــــــــــسي : املطلـــــــــــــب الث ـــــــــــــا واهلـــــــــــــوس اجلن ـــــــــــــة بالزن   behind  the veii( يوضـح الـدكتور إبــراهيم عـوض أنــه بينمـا يبحــث علـى شــبكة املعلومـات قــرأ ىف كتـاب   :عرض الشبهة: أوًال   .   تعاىل، وها هي الشبهة يعرضها الباحث كما نقلها الدكتور إبراهيم عوض د من يتهمهم بعدم الفهم عن اهللاجن  مـن الـتهم والـشبه، فهنـا � ولعلو منزلتهم، ورفعة قـدرهم، وألـم الـذين نقلـوا لنـا الـدين، فقـد أصـام مـا أصـاب النـيب  .صحبوا رسول اهللا يف حله وترحاله وتعلموا منه كل شيء، وسألوا رسول اهللا عما يشتبه عليهم فهمه أو معرفته أو صعوبته فهـم الـذين - أهـل فـصاحة وبالغـة وبيـانوالعرب– ، فباإلضافة إىل كوم من العرب �يفهم كالم اهللا تعاىل  وكالم رسول اهللا  اختــارهم اهللا لنــصرة دينــه ومــصاحبة نبيــه، وهــم أفــضل مــن �الــصحابة رضــوان اهللا علــيهم أفــضل اخللــق بعــد رســول اهللا   شبهة عجز الصحابة عن فهم كثير من ألفاظ القرآن الكريم والرد عليها  ملطلب األولا        .والرد عليها  شـــــــــــــبهة وصـــــــــــــف جمتمـــــــــــــع املدين
unmasking. isiam (  ـ ىف الفصل الثامن)وأصحابه مل  يفهموا الكثري من ألفاظ القرآن الكرمي فيقول�نيب أن ال) ١   : فـــصحي ومـــن نـــزل علـــيهم القـــرآن والـــصحابة وهـــم العـــرب العربـــاء وأصـــحاب اللغـــة ال"بالـــسيوطي، الـــذي يقـــول يف كتابـــه اإلتقـــان إن مجيــع العلمــاء املــسلمني يقــرون بــأن يف القــرآن ألفاظــاً مل يكــن يفهمهــا أقربــاء الرســول أو صــحابته، مث يستــشهد علــي كالمــه " (  ــ الفـصل الثـامن ـ حتـت عنــوان  ) behind  the veii  unmasking. isiam( ـــ كتـاب ) islam answering(  موقـع )  (1                                                 
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َأي َسَماٍء ُتِظلِني، َوَأي َأْرٍض تُِقلِني ِإَذا قـُْلـُت ِفـي  : "فقال )١(وفاكهة وأبا" ُسِئل عن قوله �وروى أن أبا بكر الصديق   .وبلغتهم توقفوا يف ألفاظ مل يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيًئا ؟ ُمث َرَجـَع ِإَىل نـَْفـِسِه : ُمث قَـالَ } َوفَاِكَهـًة َوأَبـا{: وَعْن أََنٍس، َأن ُعَمَر، قـََرأَ َعلَـى اْلِمْنـَربِ  .)٢("ِكَتاِب اللِه َما َال َأْعَلمُ  َهـِذِه اْلَفاِكَهـُة قَـْد َعَرفْـَناَهـا َفَمـا اَألب ُكْنـُت َال َأْدِري َمـا فَـاِطُر الـسَماَواِت َحتـى أتَـاِني َأْعَرابِيـاِن َيْختَـِصَماِن : "  ابْـِن َعبـاٍس، قَـالَ وأخرج من طريق جماهد َعـنِ   .)٣("إن َهَذا َهلَُو التَكلُف يَا ُعَمرُ : فـََقالَ  َتَدْأتـَُها: ِفي بِْئٍر، فـََقاَل َأَحُدُهَما ، بـل ويتجـاوز _رضوان اهللا علـيهم_صحاب النيب وذا يتبني أن مثري الشبهة ينسب عدم فهم كثري من آيات القرآن إىل أ . )٥("معناها، وإال لكان قد قاله هلمالشــك بــأم قــد ســألوا حممــداً عــن معــاين هــذه الكلمــات، لكنــه مل جيــبهم إيل ذلــك ألنــه هــو نفــسه مل يكــن يعــرف : بكــل يقــني فمن يا ترى ميكنه أن يفهم ما مل يفهموه؟ مث يتـابع وينتهي إىل القول بأنه إذا كان هؤالء مل يفهموا بعض ألفاظ القرآن،  .)٤( ."أَنَا َفَطْرتـَُها، أي ابـْ قول : " مئات األلفاظ يف القرآن الكرمي، وأن ما ذكره مثري الشبهة ال مينع من فهم الصحابة رضوان اهللا عليهم هلذه اآليات فيقول عنــدما يـذكر أن الــصحابة رضـوان اهللا علــيهم ال يفهمــون يبـني الــدكتور إبـراهيم عــوض أن مثــري الـشبهة يبــالغ مبالغـة كبــرية  : رد الدكتور إبراهيم عوض على عدم فهم الصحابة رضوان اهللا عليهم أللفاظ القرآن  ) أ(  : وفيما يلي بيان ذلك  . الرد على الشبهة من خالل أقوال العلماء) ج(  .   أللفاظ القرآن�الدكتور إبراهيم عوض على عدم فهم النبي رد ) ب( . رد الدكتور إبراهيم عوض على عدم فهم الصحابة رضوان اهللا عليهم أللفاظ القرآن) أ(  : ويتلخص في النقاط التالية  :الرد على الشبهة: ثانًيا  .  نفسه معتمًدا على ما نقله السيوطي لبعض الروايات�ذلك حىت ينسبه إىل النيب  ّــاً : (قــال اهللا تعــاىل. املَْرعــى: األب )  (1                                                 أو تركيًبا، فليس معين هذا أن هذا اللفظ أو ذلك الرتكيب أو تلك العبارة غري قابلة للفهم مث أنه مل يفهم قارئ ما كلمة أو عبارة َمْن قال إن كل قارئ يفهم كل نص يطالعه فهًما دقيًقا عميًقا، حبيث ال يكون هناك أي لفظ إال وكان معناه جملًوا متام اجلالء؟، مع بعض النصوص، إذ تبقي هنـاك ألفـاظ ال يتـضح معناهـا متـام االتـضاح وال مينـع هـذا مـن فهـم الـنص رغـم ذلـك، إذ لكثري منا يفهم داللة اللفظ باملعين الذي يريد الكاتب أن خييله لنا، بل كل ما هنالك أنه مل يكن حيدد املعين علي وجه الدقة كمـا حيـدث ، فكــل مــا ضــربه مــن أمثلــة علــي دعــواه هــذه ال يعــدو مثــالني، وال أظــن أن الــصحايب املــذكور يف كــل حالــة مل يكــن !يوقــف عنــده وكـذب ال يؤبـه لـه وال املؤلف أن يف القرآن مئات األلفـاظ الـيت حـريت الـصحابة واستعـصت علـي  أفهـامهم كـالم سـخيف وتافـة ـــ أبــو نــصر إمساعيــل بــن محــاد اجلــوهري الفــارايب ) /وفاِكَهــًة وأًب : املتــوىف( الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة ـ ـــــ ) ٤( بـريوت ـــ ط–دار العلـم للماليـني . ط/أمحـد عبـد الغفـور عطـار :  ــ ــ حتقيـق٨٦ / ١" /أبب" مادة ) األلف(فصل ) الباء (باب )  هـ٣٩٣ مـن كـره أن (ـــ  بـاب ) فـضائل القـرآن(ـــ كتـاب )  هــ٢٣٥ ـ ١٥٩(ة ــ أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي الكـويف ُمصنف ابن أيب شيب) (2   م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧ ه ـــ ١٤٠٩، ) ١( الريـاض ـــ ط–مكتبـة الرشـد . ط/، ورواه ابن أيب مليكة، عن أيب بكر كذلك مرسـال ١٣٦/ ٦ /٣٠١٠٣ــ برقم) يفسر القرآن    .١٤٥ ، ١٤٤/إبراهيم عوض /نصوص اجنليزية د) (5  ه ـ١٤١٠ـــ ) ١( بريوت ــ ط–دار الكتب العلمية /أبو عبد الرمحن السلمي فإنه متكلم فيه  ـــ رجالـه ثقـات غـري ١٦٨٢ـــ بـرقم ) يف طلـب العلـم (ع عشر مـن شـعب اإلميـان ـــ بـاب شعب اإلميان ــ  أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ــ  الساب)(4  . ٦/١٣٦)/٣٠١٠٥(ــ  برقم) من كره أن يفسر القرآن( ــ  باب) فضائل القرآن(ُمصنف ابن أيب شيبة ــ كتاب ) (3  .م ١٩٨١/هـ١٤٠١،) ٥(مؤسسة الرسالة ــ ط. ط/ ٤١٥٠ت ــ،كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ــ برقم حتقيق كمال يوسف احلو 



ي أال تكون ويوضح الدكتور إبراهيم أن األلفاظ اليت ذكرها مثري الشبهة من األلفاظ اخلاصة بقبيلة معينة، وأنه من الطبيع  .)٣("امل، واملشكل، واملتشابه، وغري ذلك مما ال بد ىف معرفته من أمور ُأخرى يُرجَع إليها فيمـا يـشكل علـيهم فهمـه، وذلـك ألن القـرآن فيـه �ظـر والرجـوع إىل النـىب معرفتهم للغـة القـرآن، بـل ال بـد هلـم مـن البحـث والنلظاهره وأحكامه، أما فهمه تفصيًال، ومعرفـة دقـائق باطنـه، حبيـث ال يغيـب عـنهم شـاردة وال واردة، فهـذا غـري ميـسور هلـم مبجـرد   القرآن يف مجلته، أي بالنسبة �كان طبيعياً أن يفهم أصحاب النيب : "فقال) ٢(ا ذكره الدكتور الذهيبومما يؤيد ذلك م  .)١("آخرون ال أشخاص جاءوا من الفضاء اخلارجيبالنـسبة لكــل القـراء كمــا يـزعم الكاتــب، وإال فمـن يــا تُـرى شــرح الكلمتـني املــذكورتني للـصحابيني اجلليلــني؟ إـم أشــخاص عــرب  أمـا .  يعتلـف منـه الـدواباألّب ما: قال) وأبا(عباس عليه كما نقله السيوطي عن مسائل نافع بن األزرق أخربين عن قوله تعايل الكالم يف اإلتقان للـسيوطي، ولكـن مل يـورده، وهـذا هـو نـص الـسؤال الـذي طرحـه نـافع بـن األزرق علـي ابـن عبـاس وجـواب بـن لــشعر وردت فيــه تــدل علــى أــا نبــات مــن النباتــات، وقــد جــاء هــذا وقــد فــسر ابــن عبــاس كلمــة األّب ببيــت مــن ا: "ينقلــه فيقــول فسر األب بأنه نوع من النبات يف نفس املوضع الذي أخذ منه مثري الـشبهة شـبهته، لكنـه مل �مث يؤكد أن ابن عباس   .)٤("قرآن مل يقتصر يف بعض احلاالت على هلجة قبيلة واحدة، هذا كله إن كانت مثل هذه الروايات صحيحة فعالً ذلك أن الأخري غري اليت جاء منها الصحايب موضع التعليق، فمن الطبيعي أال تكون اللفظة واضحة املعين ملـن ال ينتمـي إىل تلـك القبيلـة، ومن الواضح أن اللفظتني اللذين ذكرمها الكاتب مها من األلفاظ اخلاصة بقبيلة : "واضحة املعىن ملن ال ينتمي لتلك القبيلة فيقول أمـا : "ل للقـرآن الكـرمي فيقـو �ـــ يذكر الدكتور إبراهيم عوض أن الكاتب يناقض نفسه ألنـه ادعـى مـن قبـل تـأليف النـيب   :  أللفاظ القرآن�رد الدكتور إبراهيم عوض على عدم فهم النبي   ) ب(  .هذا عما خفي عليهم منه وال وجـه للغرابـة أو العجـب يف �ا القرآن الكرمي إمجاًال، وكانوا يسألون النيب  فهمو �وأن أصحاب النيب مما سبق يتبني للباحث أن القرآن الكرمي فيه ألفـاظ وعبـارات تفهـم مبجـرد الـتالوة ، وفيـه مـا حيتـاج إىل البحـث والتـدقيق،   .)٨(")٧( مختلطًا     على الشريعة يجري تحتها الغرب)٦( واليقطين)٥(تري به األبّ   :      مسعت قول الشاعر فكيف يا ترى تسللت هذه األلفاظ اليت مل يكن النيب يفهمها إيل القرآن الذي يـزعم املؤلـف : أمل حياول أن يسأل نفسه  . مل يستطع هو أيضاً أن يفهم معين هذه األلفاظ فال أدري ماذا أقول بشأنه�زعم الكاتب أن النيب  واحدة عن ذلك، وهو ما يدل علي أن كل لفظة من ألفاظه كانت مقصودة معروفـة املعـين مـشحونة باإلحيـاءات واإلميـاءات منـذ ياقها، وتــشع باإلحيــاءات، وتــنفح بأنفــاس اجلمــال واجلــالل، ال تتخلــف كلمــة إنــه مــا مــن كلمــة إال وهــي تعــين شــيئاً يف ســ  أنه خمرتعه؟
ُعــرف ببحوثــه .عــامل أزهــري كبــري)  م١٩٧٧ - ٠٠٠) ( هـــ١٣٩٧ - ٠٠٠(حممــد حــسني الــذهيب وزيــر األوقــاف املــصري األســبق هــو الــدكتور ) (2  .١٦٨/إبراهيم عوض /نصوص اجنليزية د) (1                                                  َوفَاِكَهــًة {: أَمـا اْألَوُل فـََقــْوُل اللـِه َعــز َوَجـل . َأَحــُدُمهَا اْلَمْرَعـى، َواْآلَخــُر اْلَقـْصُد َوالتـَهيـــؤُ : اْعلَـْم أَن لِْلَهْمــَزِة َواْلبَـاِء ِيف اْلُمــَضاَعِف َأْصـَلْنيِ ) َأب ) ((5   .١٦٨/إبراهيم عوض/نصوص اجنليزية د) (4  .مكتبة وهبة، القاهرة  ــ بدون  /٢٨) /هـ١٣٩٨: املتوىف(التفسري واملفسرون ــ الدكتور حممد السيد حسني الذهيب ) (3  .١/٤٧٤/تكملة معجم املؤلفني ــ حممد خري رمضان  / اسة مقارنة، بني مذاهب أهل السنة ومذهب اجلعفرية،در : الشريعة اإلسالمية التفـسري واملفـسرون -دوافعهـا ودفعهـا : االجتاهـات املنحرفـة يف تفـسري القـرآن الكـرمي:( من مؤلفاتـه.اغتيل يف شهر رجب.القيمة يف مناهج التفسري    ..٢/١٠٠/اإلتقان يف علوم القرآن ) (8  )َغَربَ (مادة / ٤/٤٢٠/مقاييس اللغة / َما اْنَصب ِمَن اْلَماِء ِعْنَد اْلِبْئِر فـَتَـَغيـَرْت رَاِئَحُته: َواْلَغَربُ ) (7  .١/٢٤٩/القاموس احمليط/، ولكن يذهب على وجه األرض، واحدته اء ، وغلب على القرع الذي ال يعلو: اليقطني) (6  .١/٦/مقاييس اللغة ]/ ٣١: عبس[} َوأَبا



ألوا النيب عن معاين تلك األلفاظ وأنه مل قد س_ رضوان اهللا عليهم_ويوضح فضيلته أن ادعاء مثري الشبهة أن الصحابة  .)١(البداية أمــا ادعــاء : " نفــسه للحــرج بــأن يــورد ألفاظًــا ال يعــرف معناهــا  فيقــول�جيــب علــيهم ال دليــل عليــه، وال يعقــل أن يُعــرض النــيب  ة يف ذهنه، مبا يعين أنـه كـان يـستعمل ألفاظـاً  علي استعمال ألفاظ ليس هلا دالل�وهذا لو قبلنا أصًال أن يقدم الرسول   بالغ، بل قد ُتواَجه رسالته كلها عندئذ بالتكذيب إن هو مل يعرف كيف يشرحها هلم؟ علي أن يضمن قرآنه مثل هذه األلفاظ؟ أال يعرف أنه سوف يسأل عن معانيها، وأنه سـوف يعـرض نفـسه حلـرج �حيمل النيب  الـذي  عـن عـدد مـن األلفـاظ فعجـز عـن شـرحها فهـو ادعـاء ال يـستقيم مـع العقـل، إذ مـا�املؤلف أن الصحابة قد سـألوا النـيب  إن الـشخص يف هـذه احلالـة يكـون : إنه كـان حيفظهـا ويرددهـا دون فهـم قلنـا: ال يعرف هلا معين فيستخدمها يف كالمه، فإن قيل ، !أصحاب العقول، اللهم إن كان رجًال هزًال، وكانت الظروف اليت يتحدث فيها ظروفًا تبعث علي اهلزل أو على األقل تتحمله جيــوز عنــد هلــذه الكلمــات، أمــا أن يقــال أنــه مل يكــن يعــرف هلــا معــين البتــة فهــذا ال) واخلــاطئ بطبيعــة احلــال(عنــده فهمــه اخلــاص بـل لقـد أنفقــت عمـري يف الربهنــة العقليـة علــى أنـه رســول مـن عنــد رب العـاملني، وأن القــرآن الـذي أيت بــه هـو كتــاب اهللا   .، أعقُل من هذا أنه هو مؤلف القرآن وألين، واحلمد هللا�وبطبيعة احلال أنا ال أقول علي الرسول   أو من شخصيته أو من شخصية أصحابه؟�وأين هذا من ظروف النيب 
، لكن طبيعة اادلة هي اليت جتعلين أتسامح مع أمثال ذلك املبشر حيت أُبطل له كل شـبهة وال أتـرك لـه وال ثقـب إبـرة ينفـذ � وكان : " ، حيث قال"التفسري واملفسرون"ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم عوض ما ذكره الدكتور الذهيب يف كتابه ومما يؤيد  .)٢("منه 
  �چ :  القرآن مجلة وتفصيًال، إذ تكفل اهللا تعاىل له باحلفظ والبيان�طبيعًيا أن يفهم النيب   
    
    
    
    
    
  

     مب  ىب  يب      
فمـنهم َمـن ذهـب إىل القـول :  مـن القـرآن ألصـحابه�اختلف العلماء يف املقـدار الـذي بينـه النـىب : "يقول الدكتور الذهيب    مل يبني ألصحابه ـــ رضوان اهللا عليهم ـــ من معاين القرآن الكرمي إال القليل � يرى أن النيب :الفريق الثاني  . يه  بـَني ألصحابه رضوان اهللا عليهم ألفاظ القرآن وتراكيبه ومعان� يرى أن النيب :الفريق األول  : أقوال العلماء حول فهم الصحابة رضوان اهللا عليهم أللفاظ القرآن الكرمي جندهم ينقسمون إىل فريقنيانوا يف حاجة ملحة لفهم ألفاظ القـرآن الكـرمي ومعانيـه، وعنـدما يتأمـل الباحـث   ك�مما ال شك فيه أن أصحاب النيب   : الرد على الشبهة من خالل أقوال العلماء) ج(  . ألفاظًا ال يعرف معانيها�القرآن ومعانيه، وأنه ال يعقل أن يذكر النيب  كــان يفهــم القــرآن الكــرمي مجلــة وتفــصيًال، وكــان يوضــح ألصــحابه مــا غــاب عــنهم مــن ألفــاظ �وممــا ســبق يتبــني أن النــيب   .)٣(") ١٩ - ١٧: القيامة(چ     َ {: جيــب أن يعلــم أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بـَــنيَ ألصــحابه معــاين القــرآن كمــا بــني هلــم ألفاظــه، فقولــه تعــاىل "   .معاىن القرآن كما بني هلم ألفاظه، وعلى رأس هؤالء ابن تيمية  بني ألصحابه كل �بأن رسول اهللا  لُِتبَـــني :   مل يُبـــني ألصـــحابه مـــن معـــاىن القـــرآن إال القليـــل، وعلـــى رأس هـــؤالء�َمـــن ذهـــب إىل القـــول بـــأن رســـول اهللا ومـــنهم   .)٤("يتناول هذا وهذا ] ٤٤: النحل [ } لِلناِس َما نـُزَل ِإلَْيِهْم  إن القرآن نزل بلغـة العـرب، وعلـى أسـاليب بالغـتهم، فكـانوا  : " فقال−وممن ذهب إىل القول بالرأي األول ابن خلدون   .)٥("السيوطى     .٣٩/ الذهيب التفسري واملفسرون ـ) (5  م١٩٨٠/ هـ١٤٩٠دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان ـــ / ٢/٤/هـ ـــ ٧٢٨مقدمة يف أصول التفسري ـــ أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ) (4   . ٢٨/التفسري واملفسرون ــ الذهيب )(3   .١٧٠/ إبراهيم عوض/نصوص اجنليزية د)   (2  ١٦٩، ١٦٨/إبراهيم عوض/دنصوص اجنليزية ) (1                                                 



، بـل رمبـا التـبس علـيهم احلـال ففهمـوا  بالـسؤال عـن أشـياء مل يعرجـوا عليهـا ومل تـصل أفهـامهم إليهـا�كانوا كثريًا ما يرجعون إليهاخلبري، حىت أن الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم على علو كعبهم يف الفصاحة واستنارة بواطنهم مبا أشرق عليها من مشكاة النبوة   أمـر عـسري ال يهتـدى إليـه إال بتوفيـق مـن اللطيـف -اط املـستقيمالشرعية اليت هي مدار السعادة األبدية وهو العروة الوثقى والصر  املـشتمل علـى األحكـام -وأما بيان احلاجـة إليـه فـألن فهـم القـرآن العظـيم: "اليت مل يفهموها بعد أن يقر هلم حبسن الفهم فيقولني، فيـذكر أن الـصحابة رضـوان اهللا علـيهم كـانوا يرجعـون إىل النـيب يف كثـري مـن األشـياء ويتوسط اإلمام اآللوسى بني الرأي  .)٢("وأصحاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم توقفوا يف ألفاظ مل يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئاالــصحابة وهــم العــرب العربــاء : " والــذي اســتدل بكالمــه مثــري الــشبهة، حيــث قــال−اإلمــام الــسيوطي : ومــن الفريــق الثــاين  .)١("تراكيبهكلهم يفهمونه ويعلمون معانيه ىف مفرداته و  الـواردة ىف موضـعني ) الكاللـة(ومع هذا ُروي أن أبا بكر أجـاب ملـا سـئل عـن معـىن : ")٤(ويقول الدكتور عبد املنعم النمر  . )٣("غري ما أراده امللك املتعال كما وقع لعدي بن حامت يف اخليط األبيض واألسود : يف قوله تعـاىل) ختوف(ن معاىن بعض الكلمات اليت كانت خافية عليه كما سبق مثل من سورة النساء، وأن عمر أيضا سأل ع كـان خاًصـا بناحيـة ىف القـرآن، وهـى الـىت تتـصل .. إخل ) أى مسـاء تظلـىن(وهذا يـدلنا علـى أن الكـالم الـسابق ألىب بكـر   .ىف سورة النحل) ٤٧: النحل  ( ] ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ;[ ج إىل نقـل صـحيح، ومل يكـن هـذا النقـل متـوفرًا لديـه، فَعـّد أما حترجه فيما حترج عـن الكـالم فيـه، فألنـه حيتـا .. بد هلم أن يبينوها ومل يتحرج من تفسري معىن الكاللة الواردة يف آيتني من آيات املواريث، ألن ذلك يتصل ببيان ألفاظ أحكام عرفوها، وال   . من الكالم ىف هذه الناحية-دث القصص، ألنه َحتَرَج ـــ جريًا على النهج الرسوىلباملتشابه أو باملطوى من حوا ا يُرِجعـون إىل وبعد عرض هذه اآلراء يـرتجح للباحـث أن الـصحابة رضـوان اهللا علـيهم كـانوا يفهمـون جممـل القـرآن، وكـانو   .)٥("وهو ال يريد أن خيوض هذا اال، تورًعا منه، وتشبثًا باملنقول... الكالم فيه حينئذ من أبواب الكالم بالرأي  إن : والــرأي الــذى متيــل إليــه الــنفس هــو أن نتوســط بــني الــرأيني فنقــول: "وممــا يؤيــد ذلــك مــا ذكــره الــدكتور الــذهيب فقــال  )٧: آل عمران(چ   ²  ±   ې     ې  L  ېZ  ۉ  X       ۅ  V  ۋ  ٷ    S  ۈ  _   ۆF  ۇ  2  �  �  ڭ�  ۓ  ے  ے  �   ھ  	  ھ  �  �  �  ہ  �  ۀ�  (   J  ڻ  ]  ں  �  �  �  ڱ  �    �   �چ :  املُشِكَل عليهم، وأن يف القرآن ما استأثر اهللا بعلمه، كمـا أخربنـا ربنـا بـذلك فقـال�النيب  وجه تعرفه العرب من كالمها، وتفسري ال يُعـذر أحـد : التفسري على أربعة أوجه: "بذلك ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير، قال اهللا تعاىل بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاا، ومنه ما ال يُعذر أحد ىف جهالته كمـا صـرّح ما استأثر  بني الكثري من معاىن القرآن ألصحابه، كما تشهد بذلك كتب الصحاح، ومل يُبني كل معاىن القرآن، ألن من القرآن �الرسول  ـــ  البــاب الــسادس مــن الكتــاب األول  ) (1                                                   :من خالل ما مت عرضه يتبني للباحث ما يلي  : الخالصة    .)٧(")٦("ء، وتفسري ال يعلمه إال اهللاجبهالته، وتفسري تعرفه العلما ـــ عبــد الــرمحن بــن خلــدون ــ ( الفــصل اخلــامس ) يف العلــوم وأصــنافها والتعلــيم وطرقــه (مقدمــة بــن خلــدون ـ ـــــ ١٣٣٢) ((4   .   ١/٥ج/١تفسري اآللوسي م)   (3   ـ٣/٧٣١ /اإلتقان يف علوم القرآن ـــ جالل  الدين السيوطي) (2  .م٢٠٠٤هـ ــ ١٤٢٥ــ ) ١(دار البلخي دمشق ــ ط/ ٢/١٧٤) /التفسري  ــــ  ١٩١٣هـــــ  ـ  ١٤١١ـ    .٤٢/التفسري واملفسرون ـ الذهيب) (7   .  ٧٥ /١/تفسري الطربي ) (6  . م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥األوىل، : ـــ الطبعة القـاهرة –دار الكتـب االسـالمية  / ١/٨٠) / م١٩٩١: املتوىف( عصرنا احلاضر ــ عبد املنعم النمر علم التفسري كيف نشأ وتطور حىت انتهى إىل) (5  ٢/٣٨/تتمة االعالم للزركلي ــ حممد خري رمضان )  /   تاريخ اإلسالم يف اهلند ــ علم التفسري كيف نشأ وتطور حىت انتهى إىل عصرنا احلاضر  إسالم ال شيوعية ــ         (من مؤلفاته / األمني املساعد مع البحوث اإلسالمية / ا الدكتوراة يف التاريخ اإلسالمي ـ تقلد عدة مناصب أمهه                                                 ، وحــــصل علــــى ١٩٧٢عــــامل وكاتــــب إســــالمي ولــــد يف مدينــــة دســــوق ، وختــــرج بكليــــة أصــــول الــــدين ) م١٩٩١ـ



    . أو سوء نية  وــــــــــذا تــــــــــسقط الــــــــــشبهة ويتبــــــــــني أــــــــــا ال تقــــــــــوم علــــــــــى دليــــــــــل معتــــــــــرب، وإمنــــــــــا علــــــــــى ســــــــــوء فهــــــــــم مــــــــــن مثريهــــــــــا،   . ببعض أقوال العلماء مما يؤيد فهم الصحابة للقرآن الكرمي م عــوض يف الــرد علــى هــذه الــشبهة، وإن كــان مــن املمكــن أن يــضيف إىل مــا ســبق االستــشهاد  ــــ أحــسن الــدكتور إبــراهي . كان يفهم القرآن مجلة وتفصيًال � أن النيب -حفظه اهللا–ــــ أكد الدكتور إبراهيم عوض   . أن القرآن فيه ما يفهم للعرب مبجرد القراءة، وما حيتاج إىل البحث والتدقيق، وما استأثر اهللا بعلمه-فضيلته–ـــ أوضح    .�إىل اجتهادهم عند عدم وجود النيب ، و �خفي عليهم من التفصيل إىل القرآن نفسه، وإىل النىب  أن الصحابة ـــ رضوان اهللا عليهم ــــ كانوا يفهمون القرآن مجلـة ويرجعـون فيمـا -حفظه اهللا–ـــ بني الدكتور إبراهيم عوض 



مــوا بعــضهم بارتكــاب الفاحــشة، ومــن الــشبه الــىت أثاروهــا حــول هــذا األمــر تلــك رضــوان اهللا علــيهم بالعالقــات اجلنــسية، بــل وا مبمارســة العالقــات الزوجيــة وتقــدميها علــى أى اعتبــار آخــر، كمــا ادعــوا كــذلك شــغف أصــحابه �فــادعوا شــغف  النــىب   .  وأصحابه ألم القدوة الىت يُقتدى ا  �الصفة الفاضلة من اتمع اإلسالمى بسلبها من النىب   أرادوا أن يسلبوا تلك  خاصة،�احلنيف، وملا فقدت كثري من اتمعات هذه العفة الىت متيز ا املسلمون عامة وأصحاب النىب يعد الصحابة رضوان اهللا عليهم أعمق أهل األمة إميانًا، وأطهرهم قلوبًا، وأبرزهم عفة، وأكثرهم متسًكا بتعاليم هذا الدين   مجتمع المدينة بالهوس الجنسي والزنا والرد عليهاشبهة وصف   املطلب الثاين وهو يقصد هنا العرب وبالـذات (يؤكد األستاذ خليل عبد الكرمي أن اتمعات البدائية : "غله فيقولتكن عنده أنشطة أخرى تشيذكر الدكتور إبراهيم عوض أن مثري الشبهة يؤكد أن جمتمع املدينـة كـان متـأثرًا تـأثرًا كبـريًا بـاجلنس، وممارسـة الزنـا؛ ألنـه مل   :عرض الشبهة: أوًال   . الشبهة الىت حنن بصددها  عله أخطرها لتعدد رواياته، فإذا ماسقط متعـدد ويذكر مثري الشبهة أمثلة على ما ذهب إليه يأخذ الباحث منها مثاًال، ول  .)١("اشتعاالً اجلــــنس، غــــري مباليــــة حبــــالل أو حــــرام، أو ســــر أو علــــن، وخباصــــة إذا أضــــفنا عامــــل الطقــــس احلــــار الــــذي يزيــــد شــــهوات اجلــــسد لعهــد ســيادة الرجــل عليهــا وامتطائــه هلــا، فهــي تتحــرق حترقًــا فظيًعــا إيل ممارســة املــرأة يف تلــك اتمعــات قــد اســتطابت مــع طــول اهي جمتمعات ال تعرف األنشطة الرياضية أو الفنية أو األدبية، ومن َمث فليس أمام أهلها سوي اجلـنس، وأن ) جمتمع املدينة املنورة إن املغـرية جعـل خيتلـف إىل امـرأة مـن بـىن هــالل : قـالوا: " فقـال� وكـان ممـا ذكـر روايـة يَـدِعي فيهـا زنـا املغـرية بـن شـعبة   .الرواية سقط ما دونه من باب أوىل  مـر ابـن اخلطـاب حىت إذا دخل عليها هجموا عليه، فإذا مها عريانان وهو متبطنها، فخرجوا حىت أتوا ع. وزياد بن عبيد، فرصدوه  من مولدي ثقيف، وشبل بن معبد بن عبيـد البجلـي، ونـافع بـن احلـارث ابـن كلـدة الثقفـي، �أبا بكرة بن مسروح، موىل النيب  زوج من ثقيف يقال له احلجـاج بـن عتيـك، فبلـغ ذلـك يقال هلا أم مجيل بنت حمجن بن األفقم بن شعيثة بن اهلزم، وقد كان هلا جلدوا، رأيت منظرًا قبيًحا ومسعت نفًسا عالًيا، وما أدرى أخالطها أم ال ؟ ويقال مل يشهد بشئ، فأمر عمر بالثالثة ف: فقال زياد ، � على يده وال خيزى بشهادته، وكان املغرية قدم من مـصر فأسـلم وشـهد احلديبيـة مـع رسـول اهللا �من أصحاب رسول اهللا  أرى وجه رجل أرجـو أن ال يُـرجم رجـل أما إين: بن معبد على شهادته، مث أبو بكرة، مث أقبل زياد رابًعا، فلما نظر إليه عمر قالرأيته على بطن املرأة حيتفز عليها، ورأيته يدخل ما معه وخيرجه كامليل يف املكحلة، مث شهد شـبل : فقال نافع بن احلارث  .أشخصه بعد قدومه بثالث، فلما صار إىل عمر مجع بينه وبني الشهود املغرية، ف)٢(اخلزاعي، فواله البصرة، وأمره بإشخاصفــأعىن بعــدة مــن األنــصار، فبعــث معــه الــرباء بــن مالــك، وعمــران بــن احلــصني أبــا جنيــد اخلزاعــى، وعــوف بــن وهــب : قــال  .إىن أريد أبعثك إىل بلد قد عشش فيه الشيطان: فشهدوا عنده مبا رأوا، فقال عمر أليب موسى األشعري ـــًدا، وكـــان أخـــاه ألمـــه مسيـــة، مث إن عمـــر ردهـــم إىل علـى إن : حـدوه، فقـال: أشهد أن املغرية زان، فقـال عمـر: أجتلد شهود احلق وتبطل احلد؟، فلما جلد أبو بكرة قال: فقال شبل ـــاًدا أب : قــارب اخلمــسني، وأنــه قــام بتلــك الفعلــة مــع تعــدد زوجاتــه وإمائــه فيقــول � وأن ســن املغــريةويؤكــد أن اخلــرب صــحيح،  .)٣("مصرهمجعلتهـــا شـــهادة، فـــارجم صـــاحبك، فحلـــف أبـــو بكـــرة أن ال يكلـــم زي ) بـريوت(، االنتـشار العـريب ) القـاهرة (سـينا للنـشر  . ط/ ٨/خليـل عبـد الكـرمي /يفي العالقة بني الرجل واملرأة يف العهد النبوي واخلل(جمتمع يثرب )(1                                                 واخلرب ورد يف العديد من كتب السري والتاريخ وال مطعن عليه، واملغرية وقت الواقعة كان والًيا على البصرة، وهو بال شك آنذاك " / مطبعـــة جلنـــة البيـــان العـــريب   / ٤٢٤ ، ٤٢٣/ ٢/الـــبالذري " فتـــوح البلـــدان " وأصـــل القـــصة يف ٥٨ ، ٥٧/ جمتمــع يثـــرب ـــــــ خليـــل عبـــد الكـــرمي )(3  .١/٤٧٥" /شخص"مادة ) الشني (املعجم الوسيط ــ باب /ويقال أشخص سهمه وبسهمه وفالنًا من بلده أخرجه وفالنًا إليه بعث به ــ )(2  .للتوسع يرجع إىل الكتاب فكله يدور حول الشبهة ) / ١( م ــ ط١٩٩٧   .القاهرة  ــ بدون تاريخ 



كاحملبة واهلوى والـشغف واحلنـني والفتـون (ات األمساء الدالة على احلب ودرجاته  مث ماذا تقول يف احتواء لغتنا على عشر  .)٢(الشاعر؟نفعــــل يف قــــصائد النــــسيب الكثــــرية يف اجلاهليــــة واإلســــالمية املمتلئــــة باللوعــــة والبكــــاء مــــن أجــــل احلبيبــــة الــــيت ُحــــرم منهــــا حبيبهــــا هذا الكاتب احلقود على املسلمني واملسلمات األوائل خلو نفوسهم من احلب واملودة والتعاطف؟، وماذا ـ فكيف يفرتي  .جمتمع عن جمتمع، إذ ال دخل للبدائية وال التحضر فيه، بل إنه لُيشاهد حيت يف دنيا احليوانات والطيور إن مثــل هــذه الــصورة ال وجــود هلــا إال يف بعــض األذهــان املخبولــة املوبــوءة، ألن احلــب مطلــب إنــساين عــام ال يفــرتق بــه   .وزوجام وكل الصحابة الكرام �رسول اهللا وتعميم الكاتب الكالم دون استثناء أحد من أفراد ذلك اتمع جيعله ينسحب علي  .من اجلنسني ينظر إىل اآلخر إال علي أنه وسيلة إلطفاء حرقات الغريزة اجلسدية ليس غريلك أن مسلمي مكة واملدينة يف ذلـك العـصر كـانوا أدنـأ مـن احليوانـات، إذ مل يكونـوا يعرفـون احلـب وال كـان أي  معين ذ  .واخللفاء الراشدين بأنه جمتمع بدائي، وأن العالقة بني اجلنسني فيه مل تكن عالقة رجل وامرأة، بل بني فحل وموطوءة �وصــف جمتمــع املدينــة    يف عــصر الرســول : " وىف هــذا املعــىن يــذكر الــدكتور إبــراهيم عــوض عــن أهــل املدينــة فيقــول  . دة واحملبة وحسن العشرة بني الزوجني بغض البصر عن املرأة األجنبية، وأمر بغرس املو العالقة بني الرجل واملرأة، فأنزهلا منزلتها، وشرع التشريعات، ووضـع بعـض الـضوابط الـىت تنـشر ىف اتمـع مكـارم األخـالق، فـأمر الم أســس عالقــات متعــددة بــني أفــراد اتمــع، ممــا يــساعد علــى اســتقراره وتقدمــه، ومــن أقــدس تلــك العالقــات إن اإلســ  : رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل كشف جهل مثير الشبهة وافترائه  ) أ(  :وفيما يلي بيان ذلك  . عنه نموذًجا�الرد على رواية زنا المغيرة ) هــ(  . رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل أثر النصوص على المجتمع اإلسالمي) د(  .  الجنسية في مجتمع المدينةرد الدكتور إبراهيم عوض على استخدام األلفاظ) ج(  . رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من واقع المجتمعات غير المسلمة) ب(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل كشف جهل مثير الشبهة وافترائه) أ(  :ويتلخص الرد على هذه الشبهة في النقاط التالية  : الرد على الشبهة:ثانًيا       .�الكالم بتلك الصورة ال يصلح لوصف جمتمع فاسق فضًال عن أن يكون جمتمع أصحاب النيب يف إيراد شبهته، حيث إنه يتحدث عن جمتمع املدينة ويستشهد مبجتمعات أخرى، ويعمم الكالم على كل أفراد اتمع، وتعميم ى املسلمني عامـة وجمتمـع املدينـة خاصـة، وأنـه لـيس دقيًقـا من خالل ما سبق يتبني أن هذا الدعي حيقد حقًدا شديًدا عل  .)١("اللذين يعتربهم املسلمون قدوة وأسوةاإلماء واجلواري وملك اليمني، فكيف كان حاله وهو شاب قوي يف العشرين من عمره، ومل يراع أنه حاكم املصر وأحد الصحابة يقــارف تلــك الفعلــة وعنــده وال شــك أربــع زوجــات خــالف  ومــع ذلــك -علــى أقــل تقــدير-قــد جــاوز األربعــني وقــارب اخلمــسني  مكتبـة زهـراء الـشرق ـــ  القـاهرة ـــ . ط/ بتـصرف ٧٨ ـــ٧٦/يم عـوض إبـراه/اليسار اإلسالمي وتطاوالته املفضوحة على اهللا والرسول والـصحابة  ـــ د) (2   .٥٨/املرجع السابق)(1                                                   .)٣("مباهجه ولواعجه على عكس ما يدعي الشيخ عليهم، ألـيس ذلـك برهانًـا علـى أن العـرب املـسلمني القـدماء كـانوا يعـانون احلـب، ويـذوقون )اخل.......والتعلق وامليل والـصبوة واجلـوي     .٨٥ ، ٨٤/املرجع السابق )(3  .م  ٢٠٠٠



يقـصد ( إن الكاتب جيرتئ على حقائق احليـاة والتـاريخ واالجتمـاع، فيـزعم دون أن يطـرف لـه جفـن أن اتمعـات البدائيـة   ياالت املريضة؟، أين مثل ذلك اتمع يا ترى إال يف اخل!ويدرسوا اإلسالم ويصلوا ويصوموا أو حيجواوكــأم مل يكــن حيــيط ــم األعــداء املرتبــصون مــن كــل جانــب فــال غــزوات وال حــروب، وكــأم مل يكــن علــيهم أن حيفظــوا القــرآن ار، فال حاجة هلم من مث إيل عمل أو َكـل أو كفـاح يف سـبيل لقمـة العـيش، وكأم كانوا يعيشون يف جنة وفرية الثمار جارية األإن خيال الكاتب اجلانح يسّول له أن املسلمني األوائل مل يكن هلم ما يشغلهم إال اجلـنس، : "كذلك مع حقائق التاريخ  فيقول وأصحابه، بل وال يتفق  �ا يدعيه مثري الشبهة ال يتناسب مطلًقا مع احلياة اليت كان يعيشها النيب ويوضح فضيلته أن م ليس هلا معرفة من أي لون باألنشطة الرياضية والفنية واألدبية، مع أن العرب كانوا يعرفون حىت يف جاهليتهم سباق ) جمتمع املدينة جاهل، إذ هو يفرتض أن املرأة حتمل وتنجـب  مث إن القول بأن كثرة ممارسة اجلنس تؤدي ايل كثرة اإلجناب كالم عامي و   وثالثون من األشياء اليت تزداد جة يف مثل هذه الظروف ؟اإلنـــسان حينئـــذ ال يطيـــق مالبـــسه، كمـــا يقـــال يف اللهجـــة الدارجـــة، فكيـــف يكـــون االحتكـــاك جبـــسد بـــشري درجـــة حرارتـــه ســـبع س يف ممارســة اجلــنس ال العكــس إذ كثــرة ممارســة اجلــنس الــيت تــؤدي بــدورها ايل كثــرة اإلجنــاب ذلــك أن حــرارة اجلــو ممــا يزهــد النــااتمع املدين كان خيلو من كل نشاط أو رياضـي فيبقـي مـن املـضحك مـا زعمـه املؤلـف مـن أن ذلـك مـع حـرارة اجلـو، يـؤدي إيل  وعلــى افــرتاض أن : "فــاع الرغبــة يف اجلــنس وزيــادة معــدل املواليــد فيقــولعلـى جهــل مــدعيها، وأنــه ال عالقــة بــني ارتفــاع احلــرارة وارتويبـني أن ادعـاءات مثـري الــشبهة بـأن ارتفـاع احلــرارة يـؤدي إىل زيـادة الرغبــة اجلنـسية، وزيـادة معــدل املواليـد ادعـاءات تــدل  .)١("ي، ورحالت الصيد والغزوات، وحكاية القصص، وإلقاء اخلطب، واملنافرات، واحلروب، وقرض الشعراخليل، والرم ) ا الحظــت الدراســات االجتماعيــةحــسبم(إرتفــاع مــستوي الثقافــة واملعيــشة اآلن يف الــبالد الغربيــة بوجــه عــام، وهــو مــا يســستتبع  مث إن اخنفــاض معــدالت املواليــد يف الــبالد البــاردة وارتفاعهــا يف الــبالد احلــارة حالًيــا ال عالقــة لــه بــالطقس، بــل يرجــع إيل  . عند كل اتصال جنسي بــل علــي اجلــنس كــذلك مــا قالــه الكاتــب مــن أن اتمعــات املتقدمــة ال تُق: "يقــول الــدكتور إبــراهيم عــوض ـــــ حفظــه اهللا ـــــ . أكثر اتمعات تقدًما من الناحية املادية، هم أكثر اتمعات إقباًال على ممارسة اجلنس ممارســة اجلــنس بلهفــة ال عالقــة لــه بتقــدم اتمــع وتــأخره ، بــل يعلــم اجلميــع أن إن الواقـع املعاصــر يثبــت أن اإلقبــال علــى  : رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من واقع المجتمعات غير المسلمة) ب  (  .)٢("بكثري من مثيالا يف األحياء الشعبية ويف بالد الفالحنيار، والدليل على ذلك أن معـدالت املواليـد يف األحيـاء الراقيـة يف مـدننا املـصرية مـثًال أقـل عصرنا احلاضر ضمن نطاق الطقس احلـ واليت يـستخدمها أيـضاً أصـحاب املـستوي املـادي والثقـايف املرتفـع يف كثـري مـن الـبالد املختلفـة الـيت يتـصادف وقوعهـا يف  .العزوف عن كثرة اإلجناب باستخدام وسائل منع احلمل اليت مل يكن هلا وجود قبل العصر احلديث مث هـل يـا تـرى غـاب : "ويستدل على ما ذهب إليه مبا تشتمل عليه روايات التقدميني مـن تفاصـيل جنـسية مقـززة فيقـول  .)٣(إخل.....واالتصاب، والسحاق، وتبادل الزوجات، واستخدام احليوانات، والعرائس املطاطية، ومتاثيل عضو الذكورة، والكتب، والقصص واالغتالــذي يُــضرب بــه املثــل اآلن يف التقــدم احلــضاري، يعــاين مــن انفجــار يف الغريــزة اجلنــسية بكــل ألوــا املختلفــة مــن الزنــا، واللــواط، ال سند له من الواقع، ذلك أن القاصي والداين يعرفان أن الغرب ) كمجتمع املدينة(ذه اللهفة اليت تسيطر علي اتمع البدائي     .٨١/املرجع نفسه )(4   .٨٠/املرجع نفسه )(3   .٨٠ ، ٧٩/إبراهيم عوض /اليسار اإلسالمي وتطاوالته املفضوحة على اهللا والرسول والصحابة  ــ د) (2   .٧٨/املرجع السابق )(1                                                   . )٤("والشذوذاتجمتمــــع متحــــضر ال جمتمــــع بــــدائي كمجتمــــع املدينــــة، ومــــع ذلــــك فهــــم مغرمــــون بإثــــارة الــــشهوات يف أعمــــاهلم ووصــــف العــــورات دميني وروايـام مـن منـاظر ووقـائع وتفاصـيل جنـسية مقـززة ؟، إـم ــــ حبمـد اهللا ــــ يعيـشون يف عنك ما ج به قصص رفاقـك التقـ



ي، ولكنهـا ختتلـف مـن جمتمـع آلخـر، وأن مـا ذكـره مثـري الـشبهة   ويقر الدكتور إبراهيم  بعدم خلو أي جمتمع من املعاص إننا ال ننكر أنـه مـا مـن جمتمـع خيلـو مـن االحنرافـات واملعاصـي، بيـد أن : "على فرض صحته ال يتعدى حاالت فردية قليلة فيقول وال بـد : "ويؤكد فضيلته أن األمثلة املذكورة ال تقتصر على جمتمع املدينة فقـط، وإمنـا تـشمل اجلزيـرة العربيـة بأسـرها فيقـول  .)٢("رووا عنه مائة ألف وأربعة عشر ألًفا و �ولقد ذكرت أنت نفسك أن عدد الصحابة الذين مسعوا من الرسول "  .)١(تذكر بالقياس إىل عدد الناس يف ذلك الوقتوجهــدت جهــدك يف تكبــريه وتــضخيمه، علــى حــني أنــه يف الواقــع ال يعــدو إال أن يكــون حــاالت فرديــة قليلــة جــًدا ال متثــل نــسبة  وأطهر من أي جمتمع آخر رغم كل ما ذكرته عنه،  وأصحابه األربعة، هو أشرف� واتمع اإلسالمي يف عهد النيب   .َمثة فرقًا بني جمتمع وغريه ، "مـوت الغـرب" يف كتابـه )٤("باتريك جيه بو كائن"ضيف الباحث إىل ما سبق ما ذكره أحد كتاب الغرب املشهورين وي  .)٣("الشيخ مل يصل إليهاعمــل حــساب احلــاالت الــيت يفــرتض وقوعهــا لكــن مل تــسجلها كتــب التــاريخ والــسرية والتفــسري واحلــديث، أو الــيت ســجلتها لكــن األخـرى، وهـذا مـن شــأنه أن يهـبط نـسبة الــذنوب اجلنـسية يف اتمـع العـريب اإلســالمي آنـذاك إىل درجـة الــصفر تقريبًـا، حـىت مــع اء اجلزيـرة هنا أن نوضح أن األمثلة اليت سـاقها خليـل عبـد الكـرمي ليـست مقـصورة علـى جمتمـع املدينـة، بـل مـأخوذة منـه ومـن أرجـ تبـدو لغـة األرقـام منـا أكثـر هـوًال، فقـد ارتفـع الـرقم الـسنوي : "حيث أقـر بنتيجـة واقعيـة خطـرية ملمارسـة الفاحـشة يف أمريكـا فقـال يف املائــة مــن العــدد اإلمجــايل لألطفــال األمــريكيني، ويعــيش ثلــث ٢٥الواحــد، أمــا نــسبة األطفــال غــري الــشرعيني فهــي تبلــغ اليــوم  ألــف حالــة إجهــاض يف العــام ٥٠٠ إىل مليــون ١٩٦٦حالــة ســنويًا عــام ٦٠٠٠ لعمليــات اإلجهــاض يف الواليــات املتحــدة مــن فاخـذ ( يظـل يتطـوح طـوال ـاره وليلـه مـردًدا كااذيـب  وليس من املعقول أن كل واحد أو واحـدة مـن أهـل املدينـة كـان  .كل حني وحني، أو ال ينطقون به إال مرة واحدةال تغادر بطون املعاجم، واملعـاجم خـزائن حيفـظ فهـا كـل شـيء سـواء كـان النـاس يـستعملونه علـى نطـاق واسـع، أو ال يتلفظونـه إال  لى أم حممومون حبمـى اجلـنس، فإـا يف الغالـب أما ألفاظ اجلنس اليت تقول أا كانت كثرية عندهم، وتدل يف عقلك ع"  : ا ، وىف هذا يذكر الدكتور إبراهيم عوض ــ حفظه اهللا ــ  فيقولإن استخدام األلفاظ اىل تدل على انشغال جمتمع املدينة باجلنس مل يكن بالكثرة الىت يريد مثري الشبهة أن يـوهم القـارئ   :ي مجتمع المدينةرد الدكتور إبراهيم عوض على استخدام األلفاظ الجنسية ف) ج(  . أنفسهمحاالت اإلجهاض اليت تتم كل عام، ونسبة األطفال غري الشرعيني يف أمريكا مثًال تؤكد ذلك يف تلك اتمعات باعرتاف كتام مثري الشبهة أا متحضرة  أكثـر شـراهة يف اإلقبـال علـى اجلـنس وممارسـة الزنـا، وأن مما سبق يتبني أن اتمعات اليت يرى   .)٥("أطفال أمريكا يف منازل دون أحد األبوين كما حتاول أن تلقي يف روع القراء إال إذا تصورناهم مجيًعا قد فقدوا ) اخل......يفاخذ، وطئ يطأ، عافس يعافس، اعتلى يعتلي  ، ممـا )ء، واملباطنـة، والوثـوباالمتطـا(بل إنك حتـرف األلفـاظ العاديـة يف الروايـات واألحاديـث فتـستبدل ـا كلمـات مثـل   . عقوهلم م، وهـو كاتــب لعمـود صـحايف دائــم يف عـدد مــن ٢٠٠٠ رشــح نفـسه لالنتخابـات الرئاســية عـن حـزب اإلصــالح عـام ١٩٩٦ ،١٩٩٢مـرتني عـام سياسـي ومفكــر أمريكــي خمــضرم شــغل منــصب مستــشار لثالثــة رؤســاء أمـريكيني ، وخــاض معركــة تــسمية املرشــح ملنــصب الــرئيس عــن اجلمهــوريني ) (4   .٨٣/إبراهيم عوض/ اليسار اإلسالمي ـ د) (3   .٢٢/جمتمع يثرب ــ خليل عبد الكرمي) (2   .٨٢/ابراهيم عوض / اليسار اإلسالمي د) (1                                                  اللذان اعتربا من ) حمق منذ البداية، مجهورية ال إمرباطورية (  يوم احلساب ، حالة طارئة ،اخليانة العظمى ، وكتابا(الصحف األمريكية ، ومن كتبه     .٢٠١٥كانون الثاين ١" باعرتاف خمتص أمريكي  أمريكا متوت تدرجيًيا "موقع شبكة البصرة ــ عنوان املقال )(5  .واليات املتحدة أكثر الكتب بيًعا يف ال



ْعُت ِمْن َرُسوِل ا" أن: ففي قصة الكفل التائب  .مواقف ميكن فيها استخدام ألفاظ جنسية صرحية والـــسيدة عائـــشة رضـــي اهللا عنهـــا يف اســـتخدام األلفـــاظ يف �ويـــضيف الباحـــث إىل مـــا ســـبق روايتـــني تبينـــان عفـــة النـــيب   .)٣("من غىن اللغة العربية وعبقريتها عندهم عشرات األمساء فيما يقولون، وقل مثل ذلك أو قريًبا منه يف اخلمر، واملطر ، والسحاب، واأللوان، واألصوات، وهذا كلهفللـسيف  .التعرض ملا ال حيسنون، وهذا األمر ليس خاًصا بألفاظ اجلنس، بل يعم كل شيء كانوا يفعلونه أو يرونـه أو يلمـسونه  على ) ٢(  اهلجامون) ١( اجلهالءحالة بكلمة خاصة، عالوة على أن كثريًا منها من باب ااز والكناية والتلميح الراقي، مما ال يفهمه وعلى أية حال فهذه األلفاظ الكثرية تدل علـى غـرام العـرب آنـذاك بالدقـة املتناهيـة، إذ كـانوا يعـربون عـن كـل وضـع وكـل   .حيتاج إىل دراسة نفسية لك ْعتُــُه َأْكثـَـَر ِمــْن َذلِـَك قَــالَ ،ٍ َسـْبَع ِمــرَار َحِديثًا َلْو ملَْ َأْمسَْعُه ِإال َمرًة أَْو َمرتـَْنيِ َحىت َعد �للِه اْبِن ُعَمَر قَاَل َلَقْد مسَِ َها َمْقَعَد الرُجِل ِمْن اْمَرأَتِِه أَْرَعَدْت َوَبَكْت، فـََقاَل َما يـُْبِكيـِك؟ َأْكَرْهتُـِك قَالَـْت َال َوَلِكـْن ْعطَاَهــا َكــاَن اْلِكْفـُل ِمــْن بـَـِين ِإْسـرَائِيَل َال يـَتَـــَورُع ِمـْن َذنْــٍب َعِملَــُه، َفأَتـَْتـُه اْمــَرأٌَة َفأَ :  َوَلِكـْن قَــْد مسَِ َا َمحََلِين َعَلْيِه اِستَني ِديَنارًا َعَلى َأْن َيطََأَها، فـََلما قـََعَد ِمنـْ َوِإمن ، قَاَل َهَذا َعَمٌل ملَْ أَْعَمْلُه َقط نَاِنُري َلِك، ُمث نـََزَل فـََقاَل اْذَهِيب فَالد قَاَل ُمث ْحلَاَجُة قَاَل فـَتَـْفَعِلَني َهَذا وَملَْ تـَْفَعِليِه َقط َلِتِه، َفَأْصَبَح َمْكُتوبًا َعَلى بَاِبِه َقْد َغَفَر الل ـُر فـَُتْحـِسُن تَْأُخـُذ ِإْحـَداُكن َماَءَهـا َوِسـْدَرتـََها، فـَتَ «:  َعْن ُغْسِل اْلَمِحيِض؟ فـََقالَ �َعْن َعاِئَشَة، َأن َأْمسَاَء َسأََلِت النِيب "  ويف سؤال أمساء رضي اهللا عنها عن كيفية التطهر من احليض تروي السيدة عائشة رضي اهللا عنها القصة   . )٤(" لِْلِكْفلِ �ُه َواللِه َال يـَْعِصي اللَه اْلِكْفُل أَبًَدا، َفَماَت ِمْن لَيـْ َكًة َطهتَْأُخــُذ ِفْرَصــًة ُممَــس َهــا اْلَمــاَء، ُمث ــَغ ُشــُؤوَن َرْأِســَها، ُمث تَــُصب َعَليـْ ُل َكأَنـَهـا ُختِْفـي َذلِـَك تـََتبعِـَني أَثـَـَر : فـََقالَـْت َعائِـَشةُ » ُسـْبَحاَن اِهللا، َتَطهـرِيَن َِـا«: ا؟ فـََقـالَ وََكْيَف َتَطهُر َِـ: فـََقاَلْت َأْمسَاءُ » فـََتَطهُر َِاالطُهــوَر، ُمث تَــُصب َعَلــى َرْأِســَها فـََتْدُلُكــُه َدْلًكــا َشــِديًدا َحــىت تـَبـْ أتــت ـــا كمــا تقـــول مل تــستطع أن تـــصنع شــيًئا أمـــام تيــار اجلـــنس والزنــا الكاســـح يف جمتمــع املدينـــة ألن النــصوص مهمـــا قيـــل يف بـأن دعــوة اإلسـالم رغــم كـل مـزاعم اإلعجــاز للنـصوص الــيت : "أمــا قولـك"إبــراهيم عـوض ـــ حفظــه اهللا ــــ  / يقـول الـدكتور  أما ما يدعيه مثري الشبهة من أن نصوص الوحى مل تؤت مثرا فال يتفق مع املنهج العلمى   .نزوهلا يعلم جيًدا كيف كان تأثرهم بتلك النصوص  ، ومــواقفهم مــن تلــك النــصوص بعــد �،  وانتظــارهم لتنــزل الــوحى علــى النــىب  �إن مــن يتأمــل أحــوال أصــحاب النــىب  : مجتمع اإلسالميرد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل أثر النصوص على ال) د (  .كما يف الرواية الثانية، حىت السيدة عائشة ــــ رضي اهللا عنهاـــ  َلما وضحت األمر وضحته بألفاظ عفيفة ال يتحرج منها أحد  مـن وصـف كيفيـة التطهـر مـن احلـيض بألفـاظ صـرحية ألمسـاء ـــ رضـي اهللا عنهاـــ   التأهب للزنا بألفاظ جنـسية يف الروايـة األوىل، وال يف وصـف حالـة �اللتان أشار الباحث إليهما كمثال يدالن على ذلك، ولو كان األمـر كمـا يـدعي مثـري الـشبهة ملـا حتـرج النـيب  كــان يلــتمس األلفــاظ احلــسنة والعبــارات اجلميلــة، فــال يــستخدم مــا خيــدش احليــاء، والروايتــان �م وهــو النــيب الــشبهة، وأن قــدو مما سبق يتبني أن اتمع اإلسالمي عامة وجمتمع املدينة خاصة مل يكن يكثر من استخدام ألفاظ اجلنس كما يدعي مثري   .)٥("الدمِ 
اٌل وُجَهـَالءَوَرُجٌل َجاِهٌل َواجلَْْمُع ُجْهٌل وُجُهٌل وُجهلٌ . أَن تـَْفَعَل ِفْعًال ِبَغْريِ الِعْلم: نَِقيُض الِعْلم واَجلَهاَلة: اَجلْهل: جهل) (1                                                  لـسان العـرب /  وُجه ) ٣٣٢(ــــ بـرقم )  مـن مـسك يف موضـع الـدماسـتحباب اسـتعمال املغتـسلة فرصـة(ـــ بـاب ) احلـيض (أخرجه  اإلمام مسلم  يف صحيحه يف  كتـاب )(5  .إسناده ضعيف ـ املرجع نفسه والصفحة نفسها :        تعليق الشيخ شعيب األرنؤوط    .٢/٢٣)/٤٧٤٧(ـــ برقم ) مسند عبد اهللا بن عمر  بن اخلطاب  ( ه  اإلمام أمحد يف مسنده  يف  بابأخرج) (4  . بتصرف٨٤ ، ٨٣/اليسار اإلسالمي ) (3  .٦/٣٧)/َهَجمَ (مقاييس اللغة مادة ./ َأْصٌل َصِحيٌح َواِحٌد َيُدل َعَلى ُوُروِد َشْيٍء بـَْغَتًة، ُمث يـَُقاُس َعَلى َذِلكَ : اْهلَاُء َواْجلِيُم َواْلِميمُ ) َهَجمَ ) ((2  .١١/١٢٩/ /١٤، ١٣ /٤.  



، �حـىت بـايع اجلميـع أبـا بكـر" األئمـة مـن قـريش "� علـى لـسان أىب بكـر� قول النيب عن أن يكون يف حياته، فما أن مسعوا بعـد وفاتـه فـضًال �ويضيف الباحث إىل ما سبق مثاًال من أعظم األمثلة اليت بينـت أثـر النـصوص علـى أصـحاب النـيب   . )٢("وايار االحتاد السوفييت بعد سبعني عاًما فقط يف اعتبارهم عند دراسة اتمعات اإلنسانية، خاصة بعد فشل نظريات مـاركس من املال، فينبغي على الشيوعيني أن يضعوا هذا، وإذا كان الشيوعيون ال يرون يف الدنيا شيًئا غري املـال، فهنـاك بـشر كثـريون حتـركهم دوافـع أخـرى أرقـى !!يتأثر بشيء من ذلك؟هذا عجيًبا على الباحث الـذي يتمـسك بـاملنهج العلمـي أن ينحـي نفـسه وأشـباهه وميـوهلم عـن جمـال حبثـه حـىت ال أليس   .اخل...مجيل املال، فال حب، وال غرية من الرجل على زوجته وأمه وبنته وأخته، وال جهاد يف سبيل اهللا، وال تطلع إىل ثقافة، وال تذوق ملنظر فهذه من دعاوى الشيوعية اليت ال تعرتف إال بشيء واحد هو العامل االقتصادي، وكان البشر ال يعملون إال من أجل "  . )١("أساليبهإعجازها ال تؤيت مثرا إال إذا تغريت عوامل اإلنتاج و  ىل السقيفة، وقبل وصوهلم لقيهم رجالن صاحلان من األنصار، وعمر فسارعا ِإليهم؛ ويف الطريق قابلهم أبو عبيدة فتوجه معهم إِ اجتمــع األنــصار يف ســقيفة بــين ســاعدة، ودار بيــنهم احلــوار واملــشاورة حــول مــن خيلــف نــيب اهللا، وعلــم بــذلك أبــو بكــر "  .وهذا هو نص احلديث اقضوا أمركم يا معشر املهاجرين ال خيتلف عليكم اثنان، مث كان احلوار : ِإىل ِإخواننا من األنصار فقاال: فسأالهم ِإىل أين؟ فقالوا ِإن رسـول : حقيـة قـريش هلـذا األمـر بقولـه ، ووضح فضل األنـصار ومكـانتهم، وبـني أ�يف السقيفة، والذي حتدث فيه أبو بكر  ويف اليوم التايل .  � وذَكر سعد بن عبادة بذلك فذُكر ومتت البيعة يف السقيفة بتوفيق اهللا للمؤمنني يف اختيار الصديق  .)٣("األئمة من قريش: اهللا قال لـزبري بـن العــوام، ومل يتخلـف أحـد مـن املهــاجرين بايعـه النـاس يف املـسجد ممـن مل يبــايع يـوم االثنـني، وبـايع علــي بـن أيب طالـب، وا ألـيس هــذا أيـًضا أثــر ؟، )٧(ومب يفـسر مثـري الــشبهة َسـْكب أصــحاب النـيب للخمــر يف شـوارع املدينـة مبجــرد العلـم بــالتحرمي   !!.شهادة أحد عليهما إال أثر النصوص عليهما ورغبتهما يف التطهر، حىت لو أدى ذلك إىل موما ؟ أن يــصرا علــى اعرتافهمــا بالزنــا وإقامــة احلــد عليهمــا علــى الــرغم مــن عــدم )٦(الغامديــة و )٥(وإال فمــا الــذي دفــع مــثًال مــاعز  !!فكيف كان أثره عليهم يف حياته يف شئون دينهم ودنياهم ؟ على أصحابه بعد وفاته يف أمر اخلالفة واليت يتقاتل عليها قادة الـدول املتحـضرة ، �فإذا ما كان هذا أثر حديث النيب   .)٤("واألنصار ـــ –مكتبــة روائــع اململكــة . ط  /٣٠١/ ـ١/ـــــ عــدد مــن العلمــاء ) صــلى اهللا عليــه وســلم(َصــِحيُح األثَــر وَمجَيــُل العــرب مــن ســرية خــري البــشر ) (4  .حديث صحيح بطرقه وشواهده ــ املرجع نفسه والصفحة نفسها   : تعليق شعيب األرنؤوط   .١٢٩ / ٣)/١٢٩ ٢٣(ونص احلديث يف مسند اإلمام أمحد ـــ باب مسند اإلمام مالك ـــــ برقم)  (3   .٨٦/إبراهيم عوض/ اليسار اإلسالمي ــ د)(2  . ، وغريها  ٢١، ٩ ، ٧ص/جمتمع يثرب ــ خليل عبد الكرمي)(1                                                   . مثري الشبهة  كانوا يتأثرون بنصوص القرآن والسنة يف كل أمـر مـن أمـور حيـام خالفًـا ملـا ادعـاه �مما سبق يتبني أن أصحاب النيب   !!.للنصوص اليت ملكت عليهم قلوم وأفئدم؟ )/ ٦٨٢٤( بــرقم ) لعلــك ملــست أو غمــزت: هــل يقــول اإلمــام للمقــر: بــاب(بَــاب ) اَألْحَكــاِم (ِكَتــاب أخرجــه اإلمــام البخــاري يف صــحيحه يف  ) (5  . م ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١، )١(ط جــدة ـ ) ٤٦٢٠(برقم )/ذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعمواليس على ال(باب ) تفسري القرآن(أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب ) (7  ).١٦٩٥(برقم ) من اعرتف على نفسه بالزنا (باب ) احلدود(أخرجه اإلمام مسلم  ـ يف ـ كتاب ) (6  .٨/١٦٧ /٦/٥٤.  



: الفــــتح(چ   J  ڻ  ]  ں  �  �   �  ڱ  �  �  �  ڳک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  چ : رضــــي عــــنهم قــــال تعــــاىل أحـد أصـحاب بيعـة الرضـوان اللـذين أخـرب اهللا أنـه �الباحث الرواية جيد أا تبدأ بقوله قالوا هكذا دون حتديد من قال واملغرية لباحــث أوًال إىل أن كتــب التــاريخ ال يــشرتط فيهــا مــن الــصحة مــا يــشرتط لكتــب احلــديث وعنــدما يتأمــل البــد أن يــشري ا  :الرد على رواية زنا المغيرة رضي اهللا عنه نموذًجا) هــ ( ُر أَْهِل اَألْرضِ : "   فقال�ـــ وقد أثىن عليهم النيب ) ١٨ وأما بالنسبة لسند الرواية فقد وردت بطرق متعددة منها ما هو منكر ومنها ما صح سنده كالرواية اليت ذكرها اإلمام ابن   القصة لم تثبت بطريق متفق على صحته    .واحد منهم) املغرية بن شعبة(سوله والعلماء هلم بصفة عامة والصحايب اجلليل هذا بالنسبة لتزكية اهللا ور   . )٢("من كبار الصحابة أويل الشجاعة واملكيدة، شهد بيعة الرضوان، كان رجًال طويًال مهيًبا"قال عنه اإلمام الذهيب   .  )١("أَنـُْتْم َخيـْ ذكر القصة سيف بن عمر، وأبو حذيفة النجارى مطولة بال سند، : "قال" السري"ويؤكد ذلك ما ذكره اإلمام الذهىب ىف    )٤( "العدالة، وأرسلها معه أبو حذيفة البخارى بغري إسناد، وال يعرف حاله، وأسندها أبو عتاب الدالل عن أىب كعب صاحب احلرير إن القصة الىت استدل ا املغرضون مل تثبت بطريق متفق على صحته، وإمنا رواها سيف بن عمر املـؤرخ ، وهـو جمـروح "   . العلماء على صحته، فلم تثبت نقًال ، لكن هذا الطريق أيًضا مل يتفق)٣(حجر سـواء كـان مـن اإلمـاء واجلـوارى أو الـزواج ! للزواج بأى امـرأة يريـدها، فـأى حاجـة ألن يفعـل احلـرام وعنـده مـن احلـالل مـا يكفيـه؟البصرة ــ كما أشار مثري الشبهة ــ مما يسهل عليه الوصول  كان كثري الزواج ومتعدد اإلماء، وكان والًيا على �ــ أن املغرية   :كما أن الرواية يبطل تصديقها عقًال ملا يلى     )٥(" وسيف بن عمر هو كالواقدى مرتوك  مــات اهللا وقوتــه ىف دينــه، حــىت إن الــشيطان كــان خيــشاه، فهــل مــن املعقــول أن  كــان معروفًــا بغريتــه علــى حر �ــــ أن عمــر  . باحلرائر، السيما وهو صحاىب جليل له قدره ومكانته ، فلقـد أمـر عمـرو بـن !؟� حلـده عمـر�    أحـًدا ىف حـد مـن حـدود اهللا كائنًـا مـن كـان، فلـو صـح زنـا املغـرية �حيـاىب عمـر تـوىف بعـد ذلـك مـن أثـر هـذا اجللـد، العاص  بإقامة احلد على أحد أبنائه مبصر، مث عاقبه عمر نفسه بعد ذلك باجللد، وروى أنـه  وأما بالنسبة للواقع فلم تثبت عليه تلك املعصية النكراء، حيث إن ثبوت الزنا ال يكون إال بإقرار الزاين أو بشهادة أربعـة   )٨(" ومما يؤكد أن عمر مل حياب أحًدا قوله للمغرية واهللا  لو كملت الشهادة لرمجتك بأحجارك  ) ٧(" ى امرأيت؟ واهللا ما أتيت إال امرأيت وكانت شبههافكيف مل أسترت؟ أو مستدبري فبأي شيء استحلوا النظر إيل يف منزيل علولقد قال املغرية سل هؤالء األعبد كيـف رأوين مـستقبلهم أو مـستدبرهم وكيـف رأوا املـرأة أو عرفوهـا فـإن كـانوا مـستقبلي    )٦(" فهل كان عمر حياىب املغرية ويقيم احلد على ابنه مؤســسة الرســالة بــريوت  ـ  .ط/ ٢١ /٣/م ١٣٧٤ ه ٧٤٨ســري أعــالم النــبالء ـ االمــام مشــس الــدين حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان الــذهيب املتــوىف ) (2   .١٢٣ /٥ /٤١٥٤ـــ برقم ) غزوة احلديبية(ــ باب ) املغازي(أخرجه اإلمام  البخاري  يف صحيحه يف كتاب )(1                                                 هود أم رأوه كاملرود يف املكحلة، ومل يتم أيًا منهما، وإمنا شهد ثالثة وختلف الرابع كما تذكر الرواية، وبالتايل سـقط احلـد عنـه ش     .٨/٦٣/بن كثريالبداية والنهاية ــ ا) (8  .٢/٤٩٣/تاريخ الطربى ) (7  .م٢٠٠٢دار اإلميان ــ اإلسكندرية ــ /٤٥٤/فصل اخلطاب ىف سرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ــ د الصالىب ) (6   .٥/٢٣/سري أعالم النبالء ـ الذهيب) (5  .م٢٠٠٨ه ـ ١٤٢٩ــ ) ١(ط/  بتصرف ١/٦٧٠/سم ــ ابن الوزير اليماىن العواصم والقواصم ىف الذب عن سنة أىب القا) (4  .ه ١٣٧٩ بريوت ، -دار املعرفة . ط/ ٥/٢٥٦) /شـهادة القـاذف والـسارق والـزاين(فتح الباري شرح صحيح البخاري ــأمحد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقالين الـشافعي ـــ بـاب ) (3  . م  ١٩٩٣ ه ١٤١٣) ١(ط



وإن جزم مثري الشبهة حبصول الواقعة وصحة سند الرواية، فلم يكن مع امرأة أجنبية، بل كان مع زوجـة مـن نـسائه تـشبه   .لعدم اكتمال نصاب الشهادة غرية وغريه من األمراء، فظنوا أا الريح الباب عنهما هي زوجته، وال يعرفوا، وهي تشبه امرأة أجنبية كانوا يعرفوا تدخل على امل خمالطًــا هلــا عنــدما فتحــت �يظهــر لنــا يف هــذه القــصة أن املــرأة، الــيت رأو املغــرية : "قــال الــشيخ حممــد األمــني الــشنقيطي  .لك اليت ادِعي عليها فعل الفاحشة مع ذلك الصحايب اجلليلت دار علـم الفوائـد ـــ / ١٩٦ ، ١٩٥) /١٣٩٣ ــ١٣٢٥(مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ـــ حممد األمني بن حممد املختار اجلكين  الشنقيطي ) (1                                                                .وذا تسقط الشبهة ويتبني أا ال تقوم على دليل صحيح  . شوهدت معه هى زوجته،  مل تثبـــت عليـــه مـــة الزنـــا، وأن املـــرأة الـــىت � مل تثبـــت منهـــا روايـــة واحـــدة بطريـــق متفـــق علـــى صـــحته، وأن املغـــرية خاصـــة �أوصــحة هــذه الروايــات، وهــو مــن األمهيــة مبكــان، وأن الروايــات املنقولــة ىف زنــا الــصحابه رضــى اهللا عــنهم عامــة واملغــرية  عن صلب املوضوع وهو بيان مدى ثبـوت -على الرغم من تنوعه –ولقد ابتعد الدكتور يف الرد على هذه الشبهة  .هم ـــ كانوا وقافني عند نصوص القرآن والسنةأن الصحابة ـــــ رضوان اهللا علي . ٦ .أن اتمعات الغربية أكثر شراهة يف اإلقبال على ممارسة اجلنس والزنا من اتمعات اإلسالمية . ٥ .الثقافة يف اتمعات املتحضرة عنها يف اتمعات البدائيةه بكثرة ممارسة اجلنس أو ارتفاع درجة احلرارة، وإمنا تقـل املواليـد بـسبب اخـتالف أن كثرة اإلجناب العالقة ل . ٤  . االنشغال باجلنس كل هذا االنشغال الذي يريد مثري الشبهة أن يوهم به القارئأن واقـــع احليـــاة الـــيت كـــان يعيـــشها املـــسلمون يف بدايـــة الـــدعوة وخاصـــة يف املدينـــة مل يكـــن يـــساعدهم علـــى  . ٣  . نة مل يكن يكثر من استخدام ألفاظ اجلنس كما يَدِعي مثري الشبهةأن جمتمع املدي . ٢  . أن اتمع العريب كان يعرف العديد من األنشطة الرياضية وغريها، وأن مثري الشبهة متناقًضا يف ادعاءاته . ١  : نوع يف الرد على هذه الشبهة فبني ما يلي-حفظه اهللا–من خالل ما مت عرضه يتبني للباحث أن الدكتور إبراهيم عوض   : الخالصة  .لى تطبيق أحكام الشريعةوحرصه الشديد ع املعــروف بعدلــه � حــًدا مــن حــدود اهللا، خاصــة  أمــري املــؤمنني عمــر بــن اخلطــاب �نــادرة، ولــو ثبتــت ملــا عطــل أصــحاب النــيبواقعًيا، وأنه ُمزكى من اهللا ورسوله وعلماء املسلمني، كما أا مل تثبت إال نـادرًا يف جمتمـع املدينـة وكـذلك كانـت إقامـة ذلـك احلـد  � املغــرية  مل تثبــت بــسند متفــق علــى  صــحته، وأن جرميــة الزنــا مل تثبــت علــى�ممــا ســبق يتبــني، أن روايــة زنــا املغــرية   . توبته غفر اهللا لهوعلـى أيــة حــال فإنــه البــد هنــا مـن التأكيــد علــى عــدم عــصمة أحــد غـري األنبيــاء، فــإن وقــع أي مــسلم يف معــصية وحــسنت   .)١("هي         .١٤٢٦ــ ) ١(مكة ــ ط



                      



جهــــود الـــدكتور إبـــراهيم عــــوض يف رد األخطـــاء املتعلقـــة مبعجــــزات : املبحـــث الثـــاين  .بالعهدين القدمي واجلديد والنبوة جهــــود الــــدكتور إبــــراهيم عــــوض يف رد الــــشبهات املتعلقــــة باإلميــــان : األول املبحــــث    وفيه ثالثة مباحث            العقيدة اإلسالميةفي الدفاع عن  جهود الدكتور إبراهيم عوض   الفصل الثالث          جهود الدكتور إبراهيم عوض يف رد األخطـاء املتعلقـة بالـسمعيات  : املبحث الثالث  .األنبياء عليهم السالم  .  



ْسَالِم ِديًنا َوِبُمَحمٍد َرُسوًال " �للحياة حوله قال رسول اهللا ل العقيدة اجلانـب الروحـي الـذى يعـيش بـه اإلنـسان ، فاإلنـسان بـدون جانـب روحـي كاجلـسد امليـت ال يـشعر بطعـم ومتث  )١٢٢: األنعام  (   ]� � � ہ � ۀ � ( J ڻ ] ں � � � ڱ � � �[:" قال تعاىل   .ضرورية للمحافظة على الشخص من االحنرافات يف العبادة واألخالق، وهي اليت تنري للعبد طريقه إىل اهللا  ، فهــي  )١("اء الــضخم الــذى البــد لــه مــن أســاس متــني، وقاعــدة صــلبة حــىت يــستقر فوقهــا البنــاءوالعقيــدة كاألســاس للبنــ  .األرض فإا ال تستطيع أن حتمل الفروع الضخمة اليت فوقها فهـي متثــل اجلـذور لـشجرة هــذا الـدين ، فـإذا مل تكــن اجلـذور متأصـلة يف أعمــاق " للعقيـدة أمهيـة كبـرية يف حيــاة اإلنـسان   توطئة  يَماِن َمْن َرِضَي بِاللِه رَبا َوبِاْإلِ   .جهود الدكتور إبراهيم عوض يف رد الشبهات املتعلقة بالسمعيات : املبحث الثالث   .جهود الدكتور إبراهيم عوض يف رد الشبهات املتعلقة مبعجزات األنبياء عليهم السالم : املبحث الثاين  .اإلميان بالعهدين القدمي واجلديد والنبوة جهود الدكتور إبراهيم عوض يف رد الشبهات املتعلقة ب:  املبحث األول  :بالعرض والرد من خالل املباحث التاليةويف هذا الفصل يتناول الباحث بعـض القـضايا العقديـة الـيت أثـريت حوهلـا الـشبهات والـيت تناوهلـا الـدكتور إبـراهيم عـوض   .واجتماعًيا وأخالقًيا  بنـــاء اتمـــع اقتـــصاديًا وتـــزين املـــسلم بـــاألخالق الكرميـــة الـــيت جتـــذب النـــاس إليـــه وجتعلهـــم يلتفـــون حولـــه، ممـــا يـــساعد يف   .�والوقار، مما يشعر اإلنسان بالسعادة والرضا يف مجيع األحوال ما مل يكن بعيًدا عن ربه ا يف تكوين شخصية املسلم وذيب سعيه يف هذه احلياة، ألا تضفي على املتمـسك ـا الـسكينة  كما أن هلا دورًا كبريً    )٢(" َذاَق َطِعَم اْإلِ

   ١٢١/ ١)/٣٤(ــ برقم ) معرفة اإلميان واإلسالم(ـ باب ) اإلميان(خرجه اإلمام  مسلم يف صحيحه ــ  كتاب أ) (2  .م٢٠١٨-)١(ط-أطلس للنشر والتوزيع/ باملعىن ٧ص- أمحد عبده عوض–اإلميان والسلوك ) (1                                                 



شبهة إميان املسلمني بكل ما يف الكتاب املقدس الذي بني أيـدي أهـل  : املطلب األول      : وفيه مطلبان                     ) صـلى اهللا عليـه وسـلم (شبهة عدم ظهور الدعوة إىل اإلميـان بنبـوة حممـد: املطلب الثاين      .الكتاب اآلن والرد عليها   .إال يف املدينة والرد عليها
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هـذه الـشبهة بـالعرض والـرد عنـدما قـام برتمجـة بعـض القـضايا الـواردة يف _ حفظـه اهللا _وقد تناول الـدكتور إبـراهيم عـوض  .سلمني أن يؤمنوا بكل ما ورد يف الكتاب املقدس ؛ لذا جيب على امل_ عليهما السالم _أنزهلما اهللا تعاىل على موسى وعيسى ويــدعى أهــل الكتــاب أن الكتــاب املقــدس الــذى بــني أيــديهم اآلن بعهديــه القــدمي واجلديــد جيمــع حمتــوى التــوراة واإلجنيــل اللــذين  ، �، واإلجنيل الذى أنزل على عيـسى  � التوراة اليت أنزلت على موسى �هلا اهللا ومن الكتب السماوية اليت أنز    )١( "َواْلَقَدِر َخْيرِِه َوَشرهِ  َأْن تـُْؤِمَن بِاللـِه َوَمَالِئَكتِـِه وَُكُتبِـِه َوُرُسـِلِه َواْليَــْوِم اْآلِخـِر " مع النيب عندما سأله عن اإلميان قال �ويف حديث جربيل   )٢٨٥:البقرة (    ] � ۀ � ( J ڻ ] ں � � � ڱ � � � [   :قال تعاىل  .واإلميان بالكتب السماوية، هو الركن الثالث من أركان اإلميان الذي ال يصح إميان العبد إال به  على رسله رمحة للخلق وهداية هلم، ليحققوا باتباعها سـعادة الـدارين، �الكتب السماوية ، هي الكتب اليت أنزهلا اهللا   . أهل الكتاب اآلن والرد عليها  س الذي بين أيدي بكل ما في الكتاب المقدشبهة إيمان المسلمين  املطلب األول هديه القدمي واجلديد كتاب مساوى، وبالتايل جيب يزعم مثري هذه الشبهة أن اإلسالم يعرتف بأن الكتاب املقدس اآلن بع  :أوًال عرض الشبهة   " .  إنكارتا"موسوعة  ة مـن خـالل التفرقـة بـين التـوراة واإلنجيـل والعهـدين القـديم رد الدكتور إبراهيم عـوض علـى الـشبه) أ(  :ويتلخص في النقاط التالية   : ثانًيا الرد على الشبهة     )٢("اإلسالم يقر بأن الكتاب املقدس اآلن بعهديه القدمي واجلديد هو كتاب مساوي"  :على املسلمني أن يؤمنوا بكل ما ورد فيه فيقول ين التــوراة واإلنجيــل المــذكورين فــي رد الــدكتور إبــراهيم عــوض علــى الــشبهة مــن خــالل التفرقــة بــ) أ(  :ــ وفيما يلي بيان ذلك  :والتناقضات الواردة فيهماالرد على الشبهة من خالل اختالف أهل الكتاب حول صحة بعض أسـفار العهـدين القـديم والجديـد، ) ب (  والجديد ، واإلجنيــــل هــــو الكتــــاب الــــذي أنــــزل علــــى �فــــالتوراة حــــسبما يقــــول القــــرآن الكــــرمي، هــــي الكتــــاب الــــذي أُنــــزل علــــى موســــىإن القرآن مل يقل إن العهد القدمي واجلديد كتابان مساويان، بل كان كالمه عن التوراة واإلجنيل، وشتان بـني هـذا وذاك، "  :-حفظه اهللا-براهيم عوض ويف هذا يقول الدكتور إ  .�التوراة واإلجنيل باعتبارمها كتابني مساويني من عند اهللا  مل يتعـرض فيـه للحــديث عـن الكتـاب املقـدس بعهديـه، وإمنـا حتـدث عــن �إن مـن يتأمـل يف القـرآن الكـرمي جيـد أن اهللا   القرآن الكريم والعهدين القديم والجديد    " .إنكارتا" ترمجة ملا ورد يف موسوعة ١٢٥/ ــ د إبراهيم عوض )  نصوص ودراسات(كتابات استشراقية اإلسالم يف مخس موسوعات إجنليزية )  (2  . ١٢١/ ١)/١(ــ برقم ) معرفة اإلميان واإلسالم(ـ باب ) اإلميان(أخرجه اإلمام  مسلم يف صحيحه ــ  كتاب ) (1                                                   )١(" قدس بعهديه فهو من كتابة البشر ، أما الكتاب امل�عيسى



وممـا ال شـك فيـه أن هـذه األسـفار الـيت يتـضمنها العهـد اجلديـد مل تظهـر إال بعـد ضـياع :")٥(يقول الدكتور عـادل درويـش  ـ وزيادة يف اإليضاح يذكر الباحث بعض النصوص اليت تؤكد وجود هذا اإلجنيل    .ديد، وهذا أصل يف الرد على الشبهة على وجود ذلك اإلجنيل من العهد اجل، استمدت منـه بعـض مـا ورد فيهـا، وأن هـذا اإلجنيـل هـو الـذي ورد ذكـره يف القـرآن الكـرمي، لكنـه مل يـذكر مـا يـدل �املسيح واستدل على ما ذهب إليه بأن هذه الكتب اليت بني أيدي أهل الكتاب  نفسها  ورد فيها اإلشارة إىل إجنيـل أصـلي كـان يف يـد ، القـــدمي واجلديـــد، إذ إننـــا ال نـــستطيع أن نقـــول إـــا الكتـــب الـــيت أنزلـــت علـــى النبيـــني الكـــرميني موســـى وعيـــسى عليهمـــا الـــسالم ـ والذي يتأمل فيما قاله الدكتور إبراهيم عوض جيد أن رده اقتصر على ذكر القرآن الكرمي للتوراة واإلجنيل وليس العهدين   )٤(ل العامل خيرب أيًضا مبا فعلتهاحلق أقول لكم حينما يكرز ذا اإلجنيل يف ك:" ولقد أشار مىت إىل هذا اإلجنيل فقال   )٣("الذي ورد ذكره مرارًا يف القرآن ايد قبل ظهور أي من تلك األناجيل األخرى بعشرات الـسنني ، ومـن الواضـح أنـه هـو اإلجنيـل �كان هناك إجنيل يف يد املسيح  قومه، مما يدل على أنـه  �يسىويف بعض تلك األناجيل األربعة اليت تعرتف ا الكنيسة ِذْكر إلجنيل كان يبشر به ع"  : قبل ظهور هذه األناجيل فيقول �اإلجنيل يف يد املسيح  ، وأن ذلك يدل علـى وجـود هـذا � أن هذه األناجيل ورد فيها ذكر إجنيل كان يبشر به عيسى -فضيلته-ــ مث يؤكد     )٢(" ية عند املسلمني األناجيل املوجودة اآلن من كتابة البشر كالسرية النبو  إليه، وهناك أناجيل أخرى كثرية ، وكل � عيسى �وحدها األناجيل اليت أقرا اامع الكنسية بعد زمن طويل من رفع اهللا ن لدينا اآلن عدة أناجيل ال إجنيًال واحًدا، وهذه األناجيل ليست أربعة فحسب، بـل هـذه األربعـة هـي ولنالحظ مثًال أ"  : مجيًعا من كتابة البشر؛ ولذلك ال نستطيع أن نصف أحدها بأنه اإلجنيل املذكور يف القرآن فيقولــ ويبني فضيلته أن العهد اجلديد حيتوي على أربعة أناجيل، وهذه األناجيل مت اختيارها من بني عدة أناجيل أخرى، وأا  وشـاع يف أواخــر : " قــولوهــو علـى ديـن القــوم بوجـود إجنيـل كــان يف صـدور الرسـل في) ٧(ـــ ويعـرتف الــدكتور أسـد رسـتم   )٦()  ٤٦: آية :    املائدة ] (  ڤ ڤ   �   (   )  ٹ & % $ ٿ " !   ٺ �[ "وقوله تعاىل  ) ٤٨آية : آل عمران  ] (- ڃ + 8 7[ �خربنا به القرآن الكرمي يف كثري من آياته منها قوله تعاىل عن عيسى ، والذي أ�اإلجنيل األصلي الذي أنزل على عيسى  دونيــسيا، ، مث أعــري للعمــل باجلامعــة اإلســالمية بإن.م١٩٩٤ والكتــوراة عــام ١٩٩١م، مث املاجــستري عــام ١٩٨٥الــدعوة اإلســالمية بالقــاهرة عــام هو الدكتور عادل حممد حممد درويش، أستاذ ورئيس قـسم األديـان واملـذاهب بكليـة الـدعوة اإلسـالمية بالقـاهرة ، حـصل علـى الليـسانس مـن كليـة )(5   .١٣فقرة / ٢٦إصحاح /ميت ) (4   .١٢٦/ إبراهيم عوض/ كتابات استشراقية د) (3  .١٢٦،١٢٥/املرجع السابق )(2   .١٢٥/ ــ د إبراهيم عوض )  نصوص ودراسات(كتابات استشراقية اإلسالم يف مخس موسوعات إجنليزية ) (1                                                                                                                                                       )١"(صدورهم وحافظوا على نصوصه بأمانة ودقة ملا أوتوا كشرقيني من مقدرة فائقة يف احلفظ عن ظهر قلب أن اإلجنيليـني الثالثـة اسـتقوا اخبـارهم مـن إجنيـل آرامـي واحـد ، حفظـه املؤمنـون يف ) الكتابيـة (املائة األوىل بـني األوسـاط العلميـة  )/ سلــسلة األديــان واملــذاهب ، العقيــدة اإلســالمية يف ضــوء الكتــاب والــسنة(م، مــن أهــم مؤلفاتــه ٢٠٠٥مث عــاد وحــصل علــى األســتاذية عــام  ببـريوت )اجلامعـة األمريكيـة ( بالـشوير بلبنـان  تعلـم باملدرسـة ١٨٩٧هو الباحث الدكتور املؤرخ أسد بن جربائيل رستم جماعص، ولد /أسد رستم ) (7   .٢٠٠٥ــ) ٢(ط/٢٤١ ،٢٤٠/ يف ــ د عادل درويش النصرانية بني احلقيقة والتحر )(6  .   .م٢٠٠٨ -)٢(ط-. غالف الكتاب –عادل درويش /  د-الشيعة فرقها وعقائدها) ٣(سلسلة األديان واملذاهب  مـصطلح (  مـن أهـم مؤلفاتـه ١٩٩٧ للتـاريخ الـشرقي م ، وأسـتاًذا١٩٢٣وختـرج جبامعـة شـيكاغو، عـني أسـتاًذا مـساعًدا باجلامعـة األمريكيـة عـام   ، موســوعة أعــالم القــرن ٢٩٧ص/١ج/األعــالم للزركلــي / م  ١٩٦٥، تــويف يف بــريوت عــام )التــاريخ ، آراء وأحبــاث ، كنيــسة أنطاكيــة العظمــى



ــ ــ ومــن خــالل تلــك الن يـسمى عيسى عليه السالم، وقسم منها يدعون أنه كتـب باإلهلـام بعـد عيـسى عليـه الـسالم، فمجمـوع الكتـب مـن القـسم األول قــسم منهــا يــدعون أنــه وصــل إلــيهم بواســطة األنبيــاء الــذين كــانوا قبــل : اعلــم أــم يقــسمون هــذه الكتــب إىل قــسمني "   :ندي إىل اختالف أهل الكتاب حول صحة كتبهم، فيقول    يشري الشيخ رمحة اهللا اهل  :والتناقضات الواردة فيهماالرد على الشبهة من خالل اختالف أهل الكتـاب حـول صـحة بعـض أسـفار العهـدين القـديم والجديـد، ) ب(  . الكتاب اآلن بشهادة أهل الكتاب أنفسهم غــري تلــك األناجيــل الــيت بــني أيــدي أهــل �صوص يتأكــد للباحــث وجــود إجنيــل بيــد املــسيح ـ وهذا لفظ يوناين مبعىن الكتاب، مث ينقسم كل ) بـَْيِبل(بالعهد العتيق، ومن القسم الثاين بالعهد اجلديد، وجمموع العهدين يسمى  سبعة أسفار فقط من العهد القدمي، بينما يعـرتف قـدماء املـسيحيني ويؤكد على عدم اعرتاف السامريني إال بـــ   ) ٢." (قسم اتفق على صحته مجهور القدماء من املسيحيني، وقسم اختلفوا فيه: من العهدين إىل قسمني ـــ"  :  بأسفاره كلها، فيقول لفــظ عــرباين مبعــىن التعلــيم وهــو ... ،)التــوراة(وكتــب العهــد العتيــق مثانيــة وثالثــون كتابًــا، تــسمى اخلمــسة األوىل منهــا بـ والــسامريون ال يــسلمون منهــا إال . تــب الثمانيــة والثالثــون كانــت مــسلمة عنــد مجهــور القــدماء مــن املــسيحينيوهــذه الك  والشريعة، وقد يطلق على جمموع كتب العهد العتيق جمازاً  وختـالف نـسخة تـورام . الكتب اخلمسة املنسوبة إىل موسـى عليـه الـسالم، وكتـاب يوشـع بـن نـون، وكتـاب القـضاة: بسبعة كتب ، ففيها من التناقضات ماال ميكن أن يقبله العقل،  التي تدل على تحريف تلك الكتبوهناك العديد من النصوصـــــ   ) ٣." (نسخة توراة اليهود ، فتـارة يـذكر أن احليوانـات والطيـور خلقـت يف ترتيب خلق الكائنـاتـــ ففي أول أسفار العهد القدمي يظهر التنـاقض يف   :فضًال عن أن يصدر عن رب العزة سبحانه وتعاىل، ومنها مايلي ــِد الــسَماءِ «: َوَقــاَل اهللاُ "  :   خلق آدم عليه السالم يف اليوم السادس، فيقولاليوم اخلامس، مث ــْوَق اَألْرِض َعَلــى َوْجــِه َجَل ــٌر فـَ ــاٍت َذاَت نـَْفــٍس َحيــٍة، َوْلَيِطــْر طَيـْ ــاُه َزحاَف ــَتِفِض اْلِمَي ــَق اهللاُ . »ِل َفَخَل بابَــِة اْلــِىت فَاَضــْت َِــا اْلِمَيــاُه َكَأْجَناِســَها، وَُكــل طَــائٍِر ِذي َجَنــاٍح َكِجْنــِسهِ التـنَــاِنَني اْلِعظَــاَم، وَُكــل َذَواِت األَنـُْفــِس احلْ  ــِة الدَوَرَأى اهللاُ . ي ـُر . أَْمثِـرِي َواْكثُـرِي َواْمـِإلي اْلِميَـاَه ِيف اْلِبَحـارِ «: َوبَارََكَهـا اُهللا قَـاِئالً . ذِلَك أَنـُه َحـَسنٌ  وََكـاَن َمـَساٌء وََكـاَن . »َعلَـى اَألْرضِ َوْلَيْكثُـِر الطيـْ وََكاَن  . »بـََهائَِم، َوَدبابَاٍت، َوُوُحوَش أَْرٍض َكَأْجَناِسَها: لُِتْخرِِج اَألْرُض َذَواِت أَنـُْفٍس َحيٍة َكِجْنِسَها«: َوقَاَل اهللاُ .َصَباٌح يـَْوًما َخاِمًسا يـــَع َدبابَـــاِت اَألْرِض َكَأْجَناِســــَهافـََعِمـــَل اهللاُ ُوُحــــوَش اَألْرِض َكَأْجنَ . َكـــذِلكَ  َوَرَأى اهللاُ ذلِـــَك أَنــــُه . اِســـَها، َواْلبَـَهـــائَِم َكَأْجَناِســــَها، َومجَِ   : ت النباتات واحليوانات والطيورــــ وتارة يعود نفس السفر، فيذكر أن اإلنسان خلق أوًال ، مث خلق  ) ٤"(نـَْعَمُل اِإلْنَساَن َعَلى ُصوَرتَِنا َكَشَبِهَنا«: َوقَاَل اهللاُ . َحَسنٌ 
ــــ حممـــد رمحـــت اهللا بـــن خليـــل الـــرمح) (2  .م ١٩٦٧ -، منـشورات اجلامعـة اللبنانيـة بـريوت٢٢٤/  نقًال عن آراء وأحباث  ـــ  د أسـد رسـتم / ٢٤٢/النصرانية بني احلقيقة والتحريف ــ د عادل درويش ) (1  .ه١٤١٩ ـ ١الشريف للنشر والتوزيع ـ ط  ـــــ دار ٨٣٥ ـــــ ص٣ احلـــازمي جإبـــراهيم بـــن عبـــد اهللا/ ١٤١٧ـــــــ ١٣٠١الرابـــع عـــشر واخلـــامس عـــشر اهلجـــري يف العـــامل العـــريب واإلســـالمي مـــن                                                                                                                                                       ــــ الرئاســـة العامـــة إلدارات / ١/٩٨)/هــــ١٣٠٨: املتـــوىف (ن الكريانـــوي العثمـــاين اهلنـــدي احلنفـــي إظهـــار احلـــق ــ ــ   ٢٧-١/٢٠/تكوين ) (4  ١٠٢ ــ ٩٩  -إظهار احلق ) (3     م١٩٨٩ - هـ ١٤١٠، )١( السعودية ــ ط–البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 



َوَغـَرَس الـرب اِإللـُه َجنـًة ِيف . فَـَصاَر آَدُم نـَْفـًسا َحيـةً . َوَجَبَل الرب اِإللُه آَدَم تـُرَابًا ِمَن اَألْرِض، َونـََفـَخ ِيف أَْنِفـِه نَـَسَمَة َحيَـاةٍ " أَنـَْبَت الرب اِإللُه ِمَن اَألْرِض ُكل َشـَجَرٍة َشـِهيٍة لِلنظَـِر َوَجيـَدٍة ِلَألْكـِل، َوَشـَجَرَة اْحلَيَـاِة وَ . َعْدٍن َشْرقًا، َوَوَضَع ُهَناَك آَدَم الِذي َجبَـَلهُ   رْريِ َوالش َناَن، ْبِن َمتاثَا، ْبِن نَاثَاَن، ْبِن َداُوَد، ْبِن َيسى، ْبِن ُعوبِيَد، ِن يُوِسي، ْبِن أَلِيَعاَزَر، ْبِن يُوِرَمي، ْبِن َمْتثَاَت، ْبِن َالِوي، ْبِن ِمشُْعوَن، ْبِن يـَُهوَذا، ْبِن يُوُسَف، ْبِن يُونَاَن، ْبِن أَلِيَاقِيَم، ْبِن َملَيَا، ِعِري، بْ يُوُسَف، ْبِن يـَُهوَذا، ْبِن يُوَحنا، ْبِن رِيَسا، ْبِن َزرُبابِـَل، بْـِن َشـأَْلِتيِئيَل، بْـِن نِـِريي، بْـِن َمْلِكـي، بْـِن أَدي، بْـِن قُـَصَم، بْـِن أَْلُمـوَداَم، بْـِن ِن َحـْسِلي، بْـِن َجنـاِي، بْـِن َمـآَث، بْـِن َمتاثِيَـا، بْـِن ِمشْعِـي، بْـِن َمْلِكي، ْبِن يـَنـا، بْـِن يُوُسـَف، بْـِن َمتاثِيَـا، بْـِن َعـاُموَص، بْـِن نَـاُحوَم، بْـَوَلما ابـَْتَدأَ َيُسوُع َكـاَن لَـُه َحنْـُو َثالَثِـَني َسـَنًة، َوُهـَو َعلَـى َمـا َكـاَن يُظَـن ابْـَن يُوُسـَف، بْـِن َهـاِيل، بْـِن َمْتثَـاَت، بْـِن َالِوي، بْـِن "  .إجنيل منهمارجًال ، وهذا يبني استحالة صدقهما مًعا، وهذان مها النصان كما وردا يف كل ففي لوقا جند بني املسيح وداوود عليهما السالم يف النسب اثنني وأربعني رجًال ، بينما جند بينهما يف مىت سبًعا وعشرين   :ــــ االختالف في نسب المسيح بين لوقا ومتى   )٣("ِإْسرَائِيلَ  ُختُــوِم ُمــَضاِيِقيَك َوَســْيُف أَْعــَداِئَك يُــْدرُِكَك، أَْو َثالَثَــَة أَيــاٍم َيُكــوُن ِفيَهــا َســْيُف الــرب َوَوبَــأٌ ِيف اَألْرِض، َوَمــَالُك الــرب يـَْعثُــو ِيف ُكــل ِإمــا ثـَـَالَث ِســِنَني ُجــوٌع، أَْو َثالَثَــَة َأْشــُهٍر َهــَالٌك أََمــاَم : اقْـَبــْل لِنَـْفــِسكَ : رب هَكــَذا قَــاَل الــ«: َفَجــاَء َجــاُد ِإَىل َداُوَد َوقَــاَل لَــهُ "  :وثالث سنني يف سفر أخبار األيام األول  )٢(" أَتَْأِيت َعَلْيَك َسْبُع ِسِين ُجوٍع ِيف أَْرِضكَ «: َفأََتى َجاُد ِإَىل َداُوَد َوَأخَربُه َوقَاَل َلهُ "   :الثاين جندها سبع سنني يف سفر صموئيل -ه السالم علي– اليت حكم اهللا ا على داوود عدد سنين الجوعويف احلديث عن   ). ١"(ِيف َوَسِط اْجلَنِة، َوَشَجَرَة َمْعرَِفِة اخلَْ ينَـاَداَب، بْـِن أَرَاَم، بْـِن ْبِن َميـْ َويـَْعُقـوُب َولَـَد يـَُهـوَذا . َوِإْسـحاُق َولَـَد يـَْعُقـوبَ . ِإبْـراِهيُم َولَـَد ِإْسـحاقَ : اْلَمِسيِح اْبِن َداُوَد ابْـِن ِإبْـراِهيمَ ِكَتاُب ِميَالِد َيُسوَع "  )٤. (ِقيَناَن، ْبِن أَنُوَش، ْبِن ِشيِت، ْبِن آَدَم، اْبِن اهللاِ َر، ْبِن َشاحلََ، بْـِن ِقينَـاَن، بْـِن أَْرَفْكـَشاَد، بْـِن َسـاِم، بْـِن نُـوِح، بْـِن َالَمـَك، بْـِن َمُتوَشـاحلََ، بْـِن َأْخنُـوَخ، بْـِن يَـارَِد، بْـِن َمْهَلْلِئيـَل، بْـِن َعابِ َحْصُروَن، ْبِن فَاِرَص، ْبِن يـَُهوَذا، ْبِن يـَْعُقوَب، ْبِن ِإْسَحاَق، ْبِن ِإبـْرَاِهيَم، ْبِن تَارََح، ْبِن نَاُحوَر، ْبِن َسُروَج، ْبِن َرُعـو، بْـِن فَـاجلََ، بْـِن ْبِن بُوَعَز، ْبِن َسْلُموَن، ْبِن َحنُْشوَن، ْبِن َعم ينَـاَدابَ َوأَرَ . َوَحـْصُروُن َولَـَد أَرَامَ . َوفَـاِرُص َولَـَد َحـْصُرونَ . َويـَُهوَذا َوَلَد فَاِرَص َوزَارََح ِمْن ثَاَمـارَ . َوِإْخَوَتهُ  ينَـاَداُب َولَـَد . اُم َولَـَد َعم َوَعم َويَـسى َولَـَد . َوُعوبِيـُد َولَـَد يَـسى. َوبُـوَعُز َولَـَد ُعوبِيـَد ِمـْن رَاُعـوثَ . َوَسـْلُموُن َولَـَد بُـوَعَز ِمـْن رَاَحـابَ . َوَحنُْشوُن َوَلَد َسْلُمونَ . َحنُْشونَ  َعــامَ .  َولَــَد ُســَلْيَماَن ِمــَن الــِيت ُألورِيــاَوَداُوُد اْلَمِلــكُ . َداُوَد اْلَملِــكَ  َعــاُم َولَــَد أَبِيــا. َوُســَلْيَماُن َولَــَد َرَحبـْ َوآَســا َولَــَد . َوأَبِيــا َولَــَد آَســا. َوَرَحبـْ . َوِحْزِقيـا َولَـَد َمنَـسى. َوَأَحـاُز َولَـَد ِحْزِقيـا. يُوثَـاُم َولَـَد َأَحـازَ وَ . َوُعزيا َوَلَد يُوثَامَ . َويُورَاُم َوَلَد ُعزيا. َويـَُهوَشافَاُط َوَلَد يُورَامَ . يـَُهوَشافَاطَ  َيا َوِإْخَوَتُه ِعْنَد َسْيبِ بَاِبلَ . َوآُموُن َوَلَد يُوِشيا. َوَمَنسى َوَلَد آُمونَ  يَـا َولَـَد َشـأَْلِتِئيلَ . َويُوِشيا َوَلَد َيُكنـْ َوَشـأَْلِتِئيُل . َوبـَْعَد َسـْيبِ بَابِـَل َيُكنـْ َوأَِخيُم َوَلَد .  َوَصاُدوُق َوَلَد أَِخيمَ . َوَعاُزوُر َوَلَد َصاُدوقَ . َوأَلَِياِقيُم َوَلَد َعاُزورَ . َوأَبِيُهوُد َوَلَد أَلَِياِقيمَ . َوَزرُباِبُل َوَلَد أَبِيُهودَ . َوَلَد َزرُباِبلَ  َهـا يَـُسوُع الـِذي . َوَمتـاُن َولَـَد يـَْعُقـوبَ . أَلِيَعاَزُر َولَـَد َمتـانَ وَ . َوأَلُِيوُد َوَلَد أَلِيَعاَزرَ . أَلُِيودَ  َويـَْعُقـوُب َولَـَد يُوُسـَف َرُجـَل َمـْرَميَ الـِيت ُولِـَد ِمنـْ َم ِإَىل َداُوَد أَْربـََعَة َعـَشَر ِجـيًال، َوِمـْن َداُوَد ِإَىل َسـْيبِ بَابِـَل أَْربـََعـَة َعـَشَر ِجـيًال، َوِمـْن َسـْيبِ َفَجِميُع اَألْجَياِل ِمْن ِإْبراِهي. يُْدَعى اْلَمِسيحَ    .١٧-١/ ١/ مىت) (5    .٣٨-٢٣/ ٣/ لوقا ) (4  ١٢، ٢١/١١/أخبار األيام األول) (3  .٢٤/١٣/صموئيل الثاين) (2    ١٠-٧/ ٢/تكوين ) (1                                                   ) ٥" (بَاِبَل ِإَىل اْلَمِسيِح أَْربـََعَة َعَشَر ِجيالً 



لـوا معهـم شـيًئا وال حـىت العـصا، بينمـا يوصـيهم يف مـرقس أن حيملـوا ففي إجنيلي مـىت ولوقـا يوصـي املـسيح أتباعـه أال حيم  :االختالف في وصية المسيح لتالميذه َال تـَْقتَـُنوا َذَهًبا َوَال ِفضًة َوَال ُحنَاًسا ِيف َمَناِطِقُكْم، َوَال ِمْزَوًدا لِلطرِيِق َوَال ثـَْوبـَْنيِ َوَال َأْحِذيًَة َوَال َعًصا، َألن اْلَفاِعَل ُمْسَتِحق "  . العصا ـزًا َوَال ُحنَاًسـا ِيف اْلِمْنَطَقـةِ "  ) ١(." َطَعاَمهُ  ـَر َعـًصا فـََقـْط، َال ِمـْزَوًدا َوَال ُخبـْ بَـْل َيُكونُـوا َمـْشُدوِديَن . َوأَْوَصاُهْم َأْن َال َحيِْملُـوا َشـْيًئا لِلطرِيـِق َغيـْ زًا َوَال ِفضًة، َوَال َيُكوُن لِْلَواِحِد ثـَْوبَانِ : لطرِيقِ َال َحتِْمُلوا َشْيًئا لِ «:َوقَاَل َهلُمْ "  ) ٢"(بِِنَعال، َوَال يـَْلَبُسوا ثـَْوبـَْنيِ  ـــ مــن خــالل مــا ســبق يتبــني عــدم االتفــاق بــني طوائــف اليهــود علــى تقــديس كثــري مــن أســفار العهــد القــدمي، وعــدم  ،   ) ٣." (َال َعًصا َوَال ِمْزَوًدا َوَال ُخبـْ عدم وجوب اإلميان بكـل مـاورد يف العهـدين القـدمي واجلديـد الـذين بـني أيـدي أهـل الكتـاب بذلك تسقط الشبهة ويتبني   .على الرسل، وليست املوجودة اآلن بني يدي أهل الكتاب ــــ أن النــصوص الـواردة يف القــرآن والـسنة الــيت تـدل علــى إميـان املــسلمني بالكتـب الــسماوية، إمنـا يقــصد ـا الكتــب املنزلــة   .  القدمي واجلديد تدالن على استحالة كوما من عند اهللا  يف جمموعهماأن هناك كثريًا من النصوص يف العهدين  .آخر قبل كتابة هذه األناجيل، وباعرتاف بعض املنصفني من أهل الكتابــ أن الكتب اليت بني أيدي أهل الكتاب اآلن ليست األصلية اليت أنزهلا اهللا، بدليل تبشري مىت على لسان املسيح بإجنيـل   .لقرآن الكرمي مهيمن على الكتب السابقة عليه ـــ أن ا  .هذه الكتب، وعدم التفريق بني الرسل  مـن الكتـب الـسماوية إمجـاًال، واإلميـان تفـصيًال مبـا مسـاه اهللا يف القـرآن الكـرمي مـن �ـــ وجوب اإلميـان بكـل مـا أنزلـه اهللا   :من خالل ما مت عرضه يتبني ما يلي   الخالصة    . رة ، مما حييل على العقل أن يكون هذا كالم اهللا تعاىلواشتمال العهدين القدمي واجلديد على تناقضات ظاهـــ   .٩/٣/لوقا ) (3  .٩، ٦/٨/مرقس) (2  ١٠ ، ١٠/٩/مىت ) (1                                                      إال في المدينة والرد عليها�شبهة عدم ظهور الدعوة إلي اإليمان بنبوة محمد  املطلب الثاين                    .اآلن 



، � الرسـاالت برســالة حممــد �الرســل إىل أقـوامهم ، وأنــزل مـع كــل مــنهم شـريعة خاصــة بقومـه، مث خــتم �أرسـل اهللا  س بأنه نىب إال بعد استقراره وأصحابه يف املدينة ، ويدعى أنه مل خيرب النا�ومع هذا نرى ونسمع من يشكك يف رسالته    .� ا، وأنه مرسل إليهم من اهللا �مهمته اليت كلفه اهللا  منذ الوهلة األوىل على بيان �وجعل رسالته ناسخة ملا سبقها من الرساالت، وكتابه مهيمًنا على مجيع الكتب، وقد حرص النيب ، وليدع الباحث -  حفظه اهللا -إبراهيم عوض / املنورة وتوفر الظروف املناسبة لذلك، وممن تعرض للرد على هذه الشبهة الدكتور تكن دعوته إال للمشركني من العرب، وأنه مل يطلـب اإلميـان بنبوتـه إال يف املدينـة  مل �يَدعي مثري هذه الشبهة أن النيب  أوًال عرض الشبهة   .   له اال لعرض الشبهة والرد عليها ــ يعين حينئذــ إرساء القواعد الالهوتية، بل الدعوة إىل القيمـة ) آنئذ( مل تكن مهمته يطرح على بساط االعتقاد إال يف املدينة، إذ مل � مل يكن يوجه دعوته إال إىل مشركي العرب، وأن اشـرتاط  اإلميـان بنبوتـه �أن الرسول ......ويزعم الكاتب "   :يقول الدكتور إبراهيم عوض  .املنورة ـــــــــــــن خـــــــــــــالل ور ) أ(  :ــــ وفيما يلي بيان ذلك    في مكة�الرد على الشبهة من خالل شهادة بعض المعاصرين للنبي ) د(  . في مكة�الرد على الشبهة من خالل معجزات النبي ) ج (  .ض على الشبهة من خال ل التأكيد على  عالمية اإلسالم في القرآن المكيرد الدكتور إبراهيم عو ) ب( رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل الدعوة إلى نبوته في القرآن المكي) أ(  ثانًيا الرد على الشبهة ويتلخص في النقاط التالية   )١("اخللقية ليس إال ـــــــــــشبهة م ـــــــراهيم عـــــــــــــوض علـــــــــــــى الــ ـــــــــــــدكتور إبــــــ ـــــــــــدعوة إلـــــــــــــى نبوتـــــــــــــه رد ال ــ ألنبيــاء والرســل الــسابقني يف نفــس ، وتــضعه مــع ا�إن القــرآن املكــي يفــيض بالنــصوص الــيت تتحــدث عــن رســالة حممــد"  :صراحة ووضوح  ويعرض هذا الدكتور إبراهيم عوض فيقول يف �إن مــن ينظــر يف نــصوص القــرآن الكــرمي جيــد أن  بعــض النــصوص القرآنيــة الــيت نزلــت مبكــة وتناولــت رســالة النــيب   .في القرآن المكي  ود ال �   H ڀ پ پ پ پ P Q R ٻٱ [�وقال   )٢، ١:هود ( "   ]ھ � � � ہ � ۀ � ( J ڻ   ] ں � � � ڱ � � � ڳگ گ [ :قال تعاىل   �نبوة الرسول الكرمي وتدعو إيل اإلميان بهوهذه بعض النصوص القرآنية املكية اليت تنص علي  .وإن القرآن هو وحي السماء، نزل به الروح األمني علي قلبه ليكون من املنذرين، وإن اهللا قد تكفل حبفظه  ...السياق، وتقيس ما يلقاه من قومه علي ما كان نظراؤه من أنبياء األمم األخري يلقونه �:  األحقــاف  ("  ] J ڻ ] ں � � � ڱ � � � ڳ ک ک ک ک گ گ گ گ ڑ ڑ ژ ژ B ڈ[وقــال ســبحانه  )١٠٥،١٠٦: اإلسراء  ( "   ]& % $ ٿ " !   ٺ  آيـــــة  :األعـــــراف (   ]ې Z ۉ X ۅ V ۋ ٷ S ۈ _ ۆ F ۇ 2 � � ڭ � ۓ ے ے � ھ 	 ھ � � � ہ � ۀ � ([  )١٥٧:األعراف (   ]1 ڇ چ چ چ چ / . - ڃ + 8[  )٩    .٦١ ،٦٠/إبراهيم عوض .نصوص إجنليزية استشراقية عن اإلسالم ـــ د) (2    .ــ دون دارنشر٢٠٠٦. ط/ ٥٩/إبراهيم عوض .نصوص إجنليزية استشراقية عن اإلسالم ـــ د) (1                                                   )٢()٢٨:آية : سبأ(    ]� ۓ ے ے � ھ 	 ھ � � � ہ �[ )١٥٨:



� H ڀ پ پ پ پ P Q R ٻٱ [ :قــال تعــاىل .من سورة األحقاف، اليت تشري إيل أنه مل يكن رسوًال إيل اإلنس وحدهم، بل إيل اجلن أيًضا) ٣٢ـ٢٩(اآليات  موجهة إيل الناس مجيًعا ال إيل قومه فحسب، فضًال عـن �آيات تنص نًصا علي أن رسالته ) كما نري( هناك بل إن"  :_ حفظه اهللا-مجيًعا، مبا فيهم اليهود واملشركون وغريهم، بل إىل اجلن واإلنس يقول الدكتور إبراهيم عوض  موجهــة إىل النــاس �عنــدما ينظــر الباحــث يف نــصوص القــرآن الكــرمي والــسنة النبويــة الــشريفة يتــضح لــه أن رســالة النــيب   : التأكيد على عالمية اإلسالم في القرآن المكي رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خال ل) ب( �ـــه جـــل شـــأنه    )٥: األنبياء(] ک    ک ک کڑ ڑ ژ ژ B ڈ @ ڎ < ڌ >[: ـ قال تعاىل   .من البشر أن يأتيهم مبا يقرتحونه عليه من آيات مـن إنكـارهم لنبوتـه واشـرتاطهم أن ترسـل الـسماء نبيًـا مـن املالئكـة ال �وقد انصب تكذيب املـشركني مـن قـوم الرسـول   )١٥٨، ١٥٧: األعراف آية (   ]ې Z ۉ X ۅ V ۋ ٷ S ۈ _ ۆ F ۇ 2 � � ڭ � ۓ ے ے � ھ 	 ھ � � � ہ � ۀ � (   J ڻ ] ں � � � ڱ � � � ڳ ک ک ک ک گ گ گ گ ڑ ڑ ژ ژ B ڈ @ ڎ < ڌ > ڍ : 9 1 ڇ چ چ چ چ / . - ڃ + 8[قـــــــــال تعـــــــــاىل  !كما أن آيات األعراف موجهه إيل العاملني وكذلك اليهود أنفسهم، وهو ما يفضح مزاعم هذه األفاك  )٣٠ ،٢٩:األحقاف  (   ]� - ڃ + 8 7 ڄ 5 4 3 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ � ( ) ٹ &   % $ ٿ " !   ٺ  
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وإمنــا أرســل اهللا إلــيهم رســوًال مــن البــشر لكــون اجلــنس للجــنس أقــرب ؛ لــذا لــو كانــت النبــوة يف املالئكــة ألتــوا علــى صــورة   )١( �فكيف يقال بعد هذا كله أن دعوة حممد يف مرحلتها املكية كانـت ختلـو مـن الكـالم عـن نبوتـه وال تـشرتط اإلميـان بـه   )٩٥، ٩٠اإلسراء  (   ]�ی ی   األنبيـاء الـسابقني صـلوات اهللا وسـالمه علـيهم، واإلرهاصـات  متنوعة ومتعـددة، فمنهـا بـشارات �إن دالئل نبّوة حمّمد "  :)٢( يقول أبو البقاء اهلامشي�وزيادة يف اإليضاح يذكر الباحث بعض املعجزات اليت تؤكد على إثبات نبوة النيب   : في مكة�الرد على الشبهة من خالل معجزات النبي ) ج (  :ـ وإمتاًما للفائدة يضيف الباحث ما يلي  .املكيةعلى عاملية اإلسالم يف مكة من خالل السور  يف القــرآن املكـي ، ومـن خـالل التأكيــد �  يف مكـة مـن خـالل مــا ورد علـى لـسان النـيب �يثبـت الـدعوة إىل اإلميـان بنبـوة النــيبما يتأمل الباحث رد الدكتور إبراهيم عوض جيد أنه يتلخص يف بيان عدم التزام مثري الشبهة الصدق فيما يقول، مث وعند  .بشرية  البيـــان الواضـــح : ،أديـــب، نـــاثر، نـــاظم، مـــتكلم مـــن تـــصانيفه)أبـــو البقـــاء(صـــاحل بـــن احلـــسني اجلعفـــري )  م١٢٧٠ - ٠٠٠) ( ه٦٦٨ - ٠٠٠)((2  .بتصرف ٦٢ ،٦١/املرجع نفسه ) (1                                                    قبل الهجرة�وحتى ال يطيل الباحث يذكر نموذجين فقط من معجزات النبي   )٣(" !!.، فكيف مبجموعها؟�إثبات النبوة والرسالة للنيب  تكفــي مفرداــا يف ، وغــري ذلــك مــن الــدالئل الــيت�الــذين محلــوا لــواء الــدعوة مــن بعــده، وكرامــات األوليــاء والــصاحلني مــن أمتــه  - رضـي اهللا عـنهم -حابه  وأحواله قبل البعثة وبعدها، وتأييد اهللا له بالنـصر والتمكـني يف األرض، وسـرية أصـ�شريعته، وسريته إىل مكــارم األخــالق وكمــال �، واملعجــزات الكثــرية، ومــن أعظمهــا معجــزة القــرآن الكــرمي اخلالــدة، ودعوتــه �الــسابقة لبعثتــه  مكتبـة العبيكـان الريـاض ــــ .ط / ٢/٩٠٠) /ه٦٦٨(ختجيل من حرف التـوراة واإلجنيـل ـــ صـاحل بـن احلـسني اجلعفـري أبـو البقـاء اهلـامشي املتـويف عـام) (3  .٥/٦/ عجم املؤلفني م./ املشهود من فضايح النصارى واليهود،ختجيل من حرف التوراة واإلجنيل، وله خطب ونظم ونثر   .هـ ١٤١٩م ــ ١٩٩٨



، فقــالوا لــه إن �، حيــث إنــه وقــع رًدا علــى حتــدي كفــار قــريش للنــيب �انــشقاق القمــر مــن أشــهر وأهــم معجــزات النــيب   النموذج األول معجزة انشقاق القمر د مـنهم علمنـا صـدقة فيـه، يصح منهم التواطـؤ علـى الكـذب وادعـى علـيهم وقـوع مـا أخـرب عنـه حبـضرم، فـإذا مل ينكـر عليـه أحـاخلــرب املنتــشر مــن بعــض النــاس إذا أخــرب بــه حبــضرة قــوم ال ) أي األخبــار املتوســطة بــني خــرب اآلحــاد واخلــرب املتــواتر(َومنهــا"  )٢(" وكانشقاق القمر وتسليم احلجر والشجر عليه ... كشق صدره أحد غريه من األنبياء مع طول مددهم وقصر مدته، وذلك أدل دليل على مزيد العناية به وهو دليل مزيد التشريفكثـرة مـا وصـل إليهـا معجـزات ) كثـرية( الدالـة علـى صـدق نبوتـه �أي خـوارق العـادة الظـاهرة علـى يديـه )ومعجزاته "(   : ــ رمحه اهللا ــ يف احلاشية )١(ول اإلمام حممد األمرييق  .واإلمجاع بالــسحر، وهــذه املعجــزة ثابتــة بالكتــاب والــسنة �شــققت القمــر آمنــا بــك، ولكــنهم بعــد ذلــك متــادوا يف كفــرهم ، وامــوا النــيب  وجاءت بذلك األحاديث املتواترة من طرق متعددة .  وقد أمجع املسلمون على وقوع ذلك يف زمنه عليه الصالة والسالم   )٣ ــ ١:القمر(    ] ۅ V ۋ ٷ S ۈ _    F ۇ 2 � � ڭ �   ے ے � ھ [ :  إشارته الكرمية قال اهللا تعاىل يف حمكم كتابه العزيز فيما جاء به من اهلدى ودين احلق، حيث كان ذلك وقت �رسول اهللا  وجعـل اهللا لـه آيـة علـى صـدق �فـصل  يف  انـشقاق القمـر يف زمـان النـيب :" ويقول اإلمام ابن كثري يف البدايـة والنهايـة   )٣ (" يف انشقاق القمر �وذا النوع من األخبار علمنا معجزة نبينا  َنَة، َعِن اْبِن َأِيب جنَِيٍح، َعْن ُجمَاِهٍد، َعْن َأِيب َمْعَمـٍر، َعـْن َعْبـِد اللـِه بْـِن َمـْسُعوٍد -  :وأثبت اإلمام البخاري تلك املعجزة يف صحيحه فقال  )٤( "تفيد القطع عند من أحاط ا ونظر فيها ثـََنا َصَدَقُة ْبُن الَفْضِل، َأْخبَـَرنَا اْبُن ُعيَـيـْ ُه َعْنُه، قَالَ  َحدَرِضَي الل : ِه اْنَشقالَقَمُر َعَلى َعْهِد َرُسوِل الل � ِبيتَـْيِن، فـََقاَل النا كَ «:  يقول�ففي الصحيح من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا   إليه من قبل ــ فوصفه هلم، وأخربهم بالعديد من األمور اليت شاهدها يف طريقه وتأكدوا من صحة ذلك  كذبه كفـار قـريش وطلبـوا منـه أن يـصف هلـم بيـت املقـدس ــــ وهـم يعلمـون أنـه مل يـذهب السماوات العلى يف جزء من الليل، وملا قبـل اهلجـرة كـذلك رحلتـا اإلسـراء واملعـراج، حيـث إنـه ذهـب مـن مكـة إىل بيـت املقـدس ومنـه إىل �ومن معجزات النـيب  معجزة اإلسراء والمعراج    "  )٥(»اْشَهُدوا«: � ِشقبـَْتِني قـَُرْيٌش، ُقْمُت َلم ذ لَـُة ُأْسـِرَي بِـي،" : �قَـاَل َرُسـوُل اِهللا : ـ وعن اْبِن َعبـاٍس رضـي اهللا عنهمـا ، قَـالَ   )٦( " ِفي الِحْجِر، َفَجَال اللُه ِلي بـَْيَت الَمْقِدِس، َفَطِفْقُت ُأْخِبُرُهْم َعْن آيَاتِِه َوأَنَا أَْنُظُر ِإلَْيهِ  ِبي  َوَأْصـَبْحُت ِبَمكـَة، َفِظْعـُت َلمـا َكـاَن لَيـْ اَس ُمَكذالن ى َجَلَس ِإلَْيِه، فـََقاَل َلُه  : فـََقَعَد ُمْعَتزًِال َحزِيًنا، قَالَ " بَِأْمِري، َوَعَرْفُت َأناِهللا أَبُو َجْهٍل، َفَجاَء َحت ِبِه َعُدو َفَمر َلَة : " َما ُهَو؟ قَالَ : قَالَ " نـََعْم : " �اَل َرُسوُل اِهللا َهْل َكاَن ِمْن َشْيٍء؟ فـَقَ : َكاْلُمْستَـْهِزئِ  إَِلى أَْيَن؟ :  قَالَ "  ِإنُه ُأْسِرَي ِبي الليـْ َنا؟ قَالَ : قَالَ " ِإَلى بـَْيِت اْلَمْقِدِس؟ : " قَالَ  ، َمَخافََة َأْن َيْجَحَدُه فـََلْم يُرِه  أَنُه يَُكذبُهُ : قَالَ " نـََعْم : " ثُم َأْصَبْحَت بـَْيَن َظْهَرانـَيـْ َقـاَل َرُسـوُل اِهللا : اْلَحِديَث ِإْن َدَعا قـَْوَمُه ِإلَْيِه، قَالَ  ثـَْتِني؟ فـَ ثـُُهْم َمـا َحـد فـََقـالَ ". نـََعـْم : " �َأرَأَْيَت ِإْن َدَعـْوُت قـَْوَمـَك ُتَحـد : حاشية علـى :( ولد بسنبو من أعمال منفلوط مبصر، من أهم مؤلفاته. ، املالكي،عامل مشارك يف العلوم العقلية والنقليةحممد األمري الكبري، السنباوي، املصري)  م١٨١٧ - ١٧٤١) ( ه١٢٣٢ - ١١٥٤(حممد األمري ) (1                                                     .٥/٥٢ ) /٣٨٨٦(ــ برقم ) حديث اإلسراء(ــ باب ) مناقب األنصار ( ـ يف كتاب البخاري يف صحيحهأخرجه اإلمام  ) (6   .٤/٢٠٦/  )٣٦٣٦(رقم ب ــ ) اق القمرآية فأراهم انشق�سؤال املشركني أن يريهم النيب (ــ باب ) املناقب ( البخاري يف صحيحه يف كتاب  أخرجه اإلمام ) (5  .مرجع سابق . ١٤٦ /٣/البداية والنهاية ــ ابن كثري ) (4  .م ١٩٧٧، )٢( بريوت ـ ط–دار اآلفاق اجلديدة / ٣١٣ /١) /هـ٤٢٩: املتوىف(ي األسفراييين، أبو منصور الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية ـــــ عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد اهللا البغدادي التميم) (3  . ــ مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر ١٩٤٨ط/  ١٢٤/حاشية حممد بن حممد األمري على شرح عبد السالم بن إبراهيم املالكي جلوهرة التوحيد لإلمام اللقاين  )        (2   .٩/٦٨/معجم املؤلفني /)القدر رسالة الدردير، حاشية على شرح امللوي على السمرقندية يف البالغة، شرح على غرامي صحيح يف مصطلح احلديث، وتفسري سورة



َحـدْث قـَْوَمـَك ِبَمـا : ْت ِإلَْيِه اْلَمَجاِلُس، َوَجـاُءوا َحتـى َجلَـُسوا ِإلَْيِهَمـا، قَـالَ فَانـْتَـَفضَ : َهيا َمْعَشَر بَِني َكْعِب ْبِن ُلَؤي َحتى قَالَ  ثـَْتِني َلَة، قَاُلوا: " �فـََقاَل َرُسوُل اِهللا . َحد َنا؟  ثُـم َأْصـَبْحَت بـَـْينَ : ِإَلى بـَْيِت اْلَمْقـِدِس، قَـاُلوا: ِإَلى أَْيَن؟ قَالَ : ِإني ُأْسِرَي ِبي الليـْ َعـَت لَنَـا : قَـاُلوا.. َفِمْن بـَْيِن ُمَصفٍق، َوِمْن بـَـْيِن َواِضـٍع يَـَدُه َعلَـى رَْأِسـِه،: قَالَ " نـََعْم : " قَالَ " َظْهَرانـَيـْ َوَهـْل تَـْسَتِطيُع َأْن تـَنـْ َقــاَل َرُســوُل اِهللا اْلَمــْسِجَد؟ َوِفــي اْلَقــْوِم َمــْن قَــْد َســافـََر ِإلَــى َذلِــَك اْلبَـَلــِد، َورََأى اْلَمــْسِجَد، فَــَذَهْبُت أَنـَْعُت،َفَمــا زِْلــُت : " � فـَ َفِجـيَء بِاْلَمـْسِجِد َوأَنَـا أَْنظُـُر َحتـى ُوِضـَع ُدوَن َداِر ِعَقـاٍل َأْو ُعَقْيـٍل فـَنَـَعتـُه، : " ، قَالَ "أَنـَْعُت َحتى اْلَتَبَس َعَلي بـَْعُض النـْعِت  عري من أعجب العالمات اليت  بأمر ال� مبجيء غريهم، وأن اجلمل الذي يتقدمها عليه غرارتان، وإخباره �مث أخربهم   .فأخربهم عنه عيانًا، حىت أبرأ الصدور، وقطع العذر من املكذبني، وأيد اهللا بذلك املؤمننيم ومبلغ جهدهم، جهًدا منهم يف إطفاء نوره وإبطال دعوته، فرفعه اهللا إليه ومثّله له نصب عينيه، فامتحنوه بوسع طاقته  ...ونفروا منه، وعرف صدقه العارفون باهللا من أصحابه، وأعداؤه أنكروا ما أخربهم به، بالشام، فبات معهم أول الليل، مث اخرتق الشام ورجع من آخر الليل، فلما أنبأهم بذلك أنكره من مل يعقل آيات الرسل عقله، يلة أسرى اهللا به من مكة إىل املسجد األقصى ل:  اليت رت عقول قريش، وتركتهم يف أمرهم حريى�فمن أعالم نبّوته "  : حيث قال�ــــ وهذا ما استشهد به اإلمام النيسابوري على صدق نبوته   )١( "َأما النـْعُت فـََواِهللا َلَقْد َأَصابَ : فـََقاَل اْلَقْومُ : " قَالَ " وََكاَن َمَع َهَذا نـَْعٌت َلْم َأْحَفْظُه : " لَ ، قَا"َوأَنَا أَْنُظُر ِإلَْيِه  َزوُد ِلِمْثِلَها، َحتى َجاَءُه الَحق َوُهَو ِفي َغاِر ِحَراٍء، الَعَدِد قـَْبَل َأْن يـَْنزَِع ِإَلى َأْهِلِه، َويـَتَـَزوُد ِلَذِلَك، ثُم يـَْرِجُع ِإَلى َخِديَجَة فـََيتَـ  اللَيــاِلَي َذَواِت - َوُهــَو التـَعبــُد -فـَلَــِق الــصْبِح، ثُــم ُحبــَب ِإلَْيــِه الَخــَالُء، وََكــاَن َيْخلُــو ِبغَــاِر ِحــَراٍء فـََيَتَحنــُث ِفيــِه َجــاَءْت ِمْثــَل َأوُل َما بُِدَئ ِبِه َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ِمَن الَوْحِي الرْؤيَا الصاِلَحُة ِفي النـْوِم، َفَكاَن َال يـَـَرى ُرْؤيَـا ِإال ": أَنـَها قَاَلتْ  ويف هـذا يـروي اإلمـام البخـاري َعـْن َعائِـَشَة أُم املُـْؤِمِنَني فممن شـهد بنبـوة النـىب يف مكـة مـن أهـل الكتـاب ورقـة بـن نوفـل  .املعقول أن يشهدوا له بأمر مل يبينه هلم أو يدعوهم إليه  يف مكــة العديــد مــن أهلهــا ـــــ ســواء ممــن كــان مــن أهــل الكتــاب أو مــن غــريهم ـــــ ، ولــيس مــن �لقــد شــهد بنبــوة النــيب ــــ    في مكة �من خالل شهادة المعاصرين  للنبي الرد على الشبهة ) ه(        . �سيما أن معجزة انشقاق القمر وقت بناء على طلب مشركي مكة للتاكد من صدقه يف دعوته ـــ يف مكـة الـيت تثبــت صـدقه يف دعـوى النبــوة، ال �وعلـى أيـة حـال فإنــه يتبـني ممـا سـبق تتــابع املعجـزات البـاهرات  للنــيب   )٢(."  أخرب ا اقْـَرْأ، : فََأَخَذِني فـََغطِني َحتى بـََلَغ ِمني الَجْهَد ثُم َأْرَسَلِني، فـََقالَ : " ، قَالَ »َما أَنَا ِبَقاِرئٍ «: اقْـَرْأ، قَالَ : َفَجاَءُه الَمَلُك فـََقالَ  َما أَنَا ِبَقاِرٍئ، فََأَخَذنِي : اقْـَرْأ، فـَُقْلتُ : َقاِرٍئ، فََأَخَذِني فـََغطِني الثانَِيَة َحتى بـََلَغ ِمني الَجْهَد ثُم َأْرَسَلِني، فـََقالَ َما أَنَا بِ : قـُْلتُ  ] ٢: العلـق[} اقْـَرْأ َورَبَك اَألْكَرمُ . ِإلْنَساَن ِمْن َعَلقٍ َخَلَق ا. اقْـَرْأ بِاْسِم رَبَك الِذي َخَلقَ {: فـََغطِني الثالَِثَة ثُم َأْرَسَلِني، فـََقالَ  َهـا، فـََقـالَ "  : فـََرَجَع ِبَها َرُسوُل اللِه َصـلى اُهللا َعَلْيـِه َوَسـلَم يـَْرُجـُف فـُـَؤاُدُه، فَـَدَخَل َعلَـى َخِديَجـَة بِْنـِت ُخَوْيِلـٍد َرِضـَي اللـُه َعنـْ َقـاَل ِلَخِديَجـَة َوَأْخبَـَرَهـا الَخبَــرَ فـَزَ » َزمُلوِني َزملُـوِني« فـََقالَـْت » َلَقـْد َخـِشيُت َعلَـى نـَْفـِسي«: ملُـوُه َحتـى َذَهـَب َعْنـُه الـرْوُع، فـَ َرانِيـِة َمـا َشـاَء اللـُه َأْن َيْكتُـَب، وََكـاَن َشـْيًخا  تـََنصَر ِفي الَجاِهِليِة، وََكاَن َيْكُتُب الِكتَـاَب َعَلى نـََواِئِب الَحق، فَاْنطََلَقْت ِبِه َخِديَجُة َحتى أََتْت ِبِه َوَرَقَة ْبَن نـَْوفَـِل بْـِن َأَسـِد بْـِن َعْبـِد الُعـزى ابْـَن َعـم َخِديَجـَة وََكـاَن اْمـَرًأ  َوتـَْقـِري الـضْيَف، َوتُِعـيُن َكال َواللِه َما ُيْخزِيَك اللُه أَبَـًدا، ِإنـَك لَتَـِصُل الـرِحَم، َوَتْحِمـُل الَكـل، َوَتْكـِسُب الَمْعـُدوَم،: َخِديَجةُ  ، فـََيْكتُـُب ِمـَن اِإلْنِجيـِل بِالِعبـْ َرانِـي الِعبـْ َقـاَل لَـُه َوَرقَـةُ : َكِبيًرا َقْد َعِمـَي، فـََقالَـْت لَـُه َخِديَجـةُ  ؟ فَـَأْخبَـَرُه يَـا ابْـَن َأِخـي َمـاَذا تـَـَرى: يَـا ابْـَن َعـم، اْسـَمْع ِمـَن ابْـِن َأِخيـَك، فـَ ـــ بــاب ) (1                                                  ـ تعليــق الــشيخ  ـــ٣٠٩/  ١) / ٢٨٢٠(بــرقم ) / مــسند عبــداهللا بــن العبــاس بــن عبــد املطلــب( أخرجــه  اإلمــام أمحــد بــن حنبــل يف مــسنده ـ   . هـ ١٤٢٤ -)١(مكة ــ ط –طــ دار البــشائر اإلســالمية ) /هـــ٤٠٧: املتـوىف(عبـد امللــك بـن حممــد بـن إبــراهيم النيـسابوري اخلركوشــي، أبـو ســعد / ٣٤٢ /٣/شـرف املــصطفى ) (2  .صحيح على شرط الشيخني ــ املرجع نفسه والصفحة نفسها : األرنؤوط  



َقـاَل لَـُه َوَرقَـةُ  َهـَذا النـاُموُس الـِذي نـَـزَل اللـُه َعلَـى ُموَسـى، يَـا لَْيَتنِـي ِفيَهـا : َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسـلَم َخبَــَر َمـا رََأى، فـَ نـََعـْم، لَـْم : ، قَـالَ »َأَو ُمْخرِِجـي ُهـمْ «:  اللـِه َصـلى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلمَ َجَذًعا، لَْيَتِني َأُكوُن َحيا ِإْذ ُيْخرُِجَك قـَْوُمَك، فـََقاَل َرُسولُ  تَــَر ثُـم لَـْم يـَْنـَشْب َوَرقَـُة َأْن تـُـُوفَي، َوفَـ . يَْأِت رَُجٌل َقط ِبِمْثِل َما ِجْئَت ِبِه ِإال ُعوِدَي، َوِإْن يُْدرِْكِني يـَْوُمَك أَْنُصْرَك َنْصًرا ُمـَؤزرًا َها قَاَلتْ   .أو روحة  غدوة  بعد حادثة اإلسراء واملعراج قال هلم إين أصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه يف خرب السماء يف�يوقعوا بينه وبني النيب عنه ملـا أراد املـشركون أن �، حيث إنه � يف مكة من غري أهل الكتاب أبو بكر الصديق �وممن شهد بالنبوة للنيب   �شهادة أبي بكر الصديق       )١("الَوْحيُ  َقــاُلوا�ْكـٍر نَـاٌس َفَمـْن َكـاَن آَمنُــوا بِـِه َوَصـدُقوُه، َوَسـِمُعوا بِــَذِلَك ِإلَـى أَبِـي بَ  ِإَلى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى َأْصَبَح يـََتَحدُث الناُس ِبَذِلَك، فَارَْتد �َلما ُأْسِرَي بِالنِبي : " عْن َعاِئَشَة َرِضَي اللُه َعنـْ أَنـُه ُأْسـِرَي بِــِه َهـْل لَـَك ِإلَـى َصــاِحِبَك يـَـْزُعُم : ، فـَ لَـَة ِإلَـى بـَْيــِت اْلَمْقـِدِس، قَـالَ  ُقُه أَنــُه : لَــِئْن َكـاَن قَـاَل َذلِــَك َلَقـْد َصـَدَق، قَــاُلوا: نـََعــْم، قَـالَ : َأَو قَــاَل َذلِـَك؟ قَـاُلوا: الليـْ َأَو تُـَصد َلــةَ  ْبــَل َأْن يُــْصِبَح؟ قَــالَ َذَهــَب الليـْ ُقُه ِبَخَبــِر :  ِإلَــى بـَْيــِت اْلَمْقــِدِس َوَجــاَء قـَ َعــُد ِمــْن َذلِــَك ُأَصــد ُقُه ِفيَمــا ُهــَو أَبـْ ــي َألَُصــدنـََعــْم، ِإن يقَ  دأَبُو َبْكٍر الص َماِء ِفي َغْدَوٍة َأْو َرْوَحٍة، َفِلَذِلَك ُسَميوأيده ربه باملعجزات يف مكة، كذلك شهد بنبوته �عهدين القدمي واجلديد بنبوة النيب حممد ــ فكما شهدت نصوص ال  )٢( " الس ، ـــ املرجــع نفــسه والــصفحة ٦٥ /٣)/٤٤٠٧( بــرقم)  أبــو بكــر الــصديق بــن أيب قحافــة (  احلــاكم يف مــستدركه يف بــاب أخرجــه  اإلمــام) (2  .١/٧) /٣(برقم  ) �كيف كان بدء الوحي على النيب (باب ) بدء الوحي( صحيحه يف كتابأخرجه اإلمام البخاري يف) (1                                                                     . ثابتة منذ أول البعثة�هية، وأن الدعوة إىل اإلميان بنبوة النيببذلك يتضح أن هذه الشبهة وا  بالشهادتني على من أراد الدخول يف اإلسالم  يف مكـة اشـرتاط النطـق � مـن بدايـة البعثـة النبويـة إىل اإلميـان بنبوتـه �ــــ  من أهم األدلة علـى إثبـات دعوتـه    شهد بنبوته املعاصرون له يف مكة من أهل الكتاب ومن غريهم �ـــ أن النيب   .تلك الرسالة عاملية  ، بــل أكــد علــى � ــــ بــني الــدكتور إبــراهيم عــوض أن القــرآن املكــي ثبتــت فيــه الــدعوة إىل اإلميــان برســالة النــيب  :من خالل ما سبق يتبني للباحث ما يلي  الخالصة   .املعاصرون له فيها  ـــ صــحيح ـ ـــ أبــو عبــد اهللا احلــا . / نفــسها  ـ كم حممــد بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن محدويــه بــن نُعــيم بــن احلكــم الــضيب الطهمــاين املــستدرك علــى الــصحيحني ــ   .م ١٩٩٠ –ه ١٤١١، )١( بريوت ــ ط–دار الكتب العلمية ) / ٤٠٥: املتوىف(النيسابوري املعروف بابن البيع 
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احلديــد (]� H ڀ پ پ پ پ P Q R ٻٱ :[ قــال تعــالىعلــى صــدق مــن وقعــت علــى يديــه ، كمــا يــدل علــى أــا مــن عنــد اهللا لتكـون أدلـة علـى صـدقهم، وعونًـا هلـم علـى أقـوامهم ، فثبـوت املعجـزة  يـدل  املعجـزاتبالعديـد مـن � ولقد أيدهم اهللا   .إىل الناس، متحملون يف سبيل ذلك املشاق والصعوبات من أجل هداية الناس إىل خالقهم لألنبياء والرسل مكانة سامية عند أهل الشرائع السماوية عامة واملسلمني خاصة، حيث إم مبلغون لشريعة اهللا ورسالته   :توطئة   في النار والرد عليه�ابراهيم خطأ التشكيك في إلقاء   املطلب األول         والرد عليها�خطأ التشكيك يف معجزات عيسى : املطلب الثاين      يف النار والرد عليها� خطأ التشكيك يف إلقاء ابراهيم :املطلب األول      : وفيه مطلبان             ، حيث قام بعضهم بإنكار املعجزات احلسية لألنبياء، - عليهم السالم–ومن األمور اليت شككوا فيها معجزات األنبياء   .التشكيك يف صدقهم ألنبيــاء هـذه املنزلــة، حـرص أعــداء األديـان عامــة، واإلسـالم خاصـة  مــن امللحـدين وغــريهم ومـن تــأثر ـم علــى وملـا كـان ل  )١(" أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم املعارضة : واملعجزة هي   )٢٥: ، حيـــث أول كثـــريًا مـــن تلـــك املعجـــزات، مـــن أبرزهـــا إلقـــاء )أســـد(قـــع يف بعـــض األخطـــاء بـــسبب التأويـــل األســـتاذ وممــن و   .وقام البعض اآلخر بتأويلها  مطبعـة مـصطفى البـايب . ط/ ١٢١/  حممد بن حممد األمري حاشية األمري على شرح عبد السالم بن إبراهيم املالكى جلوهرة التوحيد لإلمام اللقاىن ــ) (1                                                   . يف النار وخروجه منها ساملًا، وهذا ما سيتبني يف السطور التالية مبشيئة اهللا �إبراهيم   ).ه١٣٦٨م ـ ١٩٤٨( احلليب وأوالده مبصر ــ



� H ڀ پ پ پ پ P Q R ٻٱ [:قوله تعاىل قد ألقى جبسده فعًال يف النـار وبقـى حيًـا فيهـا، بـل إن �إنه مل حيدث أن ذكر القرآن يف أي موضع منه أن إبراهيم "  : مل يلق يف النار فيقول�كما عرض الدكتور إبراهيم عوض أن إبراهيم ) أسد(يذكر األستاذ   أوًال عرض الخطأ       �" ] ۅ V ۋ ٷ S ۈ _]أمـــا مـــا يقـــول القـــرآن هنـــا وكـــذلك يف آيـــة العنكبـــوت واآليـــة الـــسابعة والتـــسعني مـــن الـــصافات   .، ومن مث فمن املمكن أن نلقي ا دبر آذننا))١املفسرون القدامى تفسريهم لآلية اليت حنن بصددها، يف اخلرافات التلموديةدر القـصص الكثـرية املستفيـضة واملتعارضـة الـيت طـرز ـا على العكـس مـن ذلـك، وفـضًال عـن هـذا فباسـتطاعتنا تتبـع مـص  ٢٤(:العنكبوت [(   ٹ & % $ ٿ " !   ٺ  ًال ويف هـذا يقـول الـدكتور إبـراهيم  ألقـي فيهـا جبـسده فعـ�األنبياء للنـار أن تكـون بـرًدا وسـالًما يـدل مبفهومـه علـى أن إبـراهيم  يف النـار حقيقــة، بـل إن أمـر اهللا تعـاىل الـوارد يف ســورة �إن القـرآن الكـرمي لـيس فيـه مـا يــدل علـى عـدم إلقـاء إبـراهيم   وبيان المعنى الصحيح لآلية الكريمة  القـرآن الكـريم حـول هـذه القـصة رد الدكتور إبراهيم عوض على هذا الخطأ من خالل ما ورد في) أ(  ــــ وفيما يلي بيان ذلك   . الرد على هذا الخطأ من خالل عرض أقوال بعض المفسرين في اآلية الكريمة) ب(  . وبيان المعنى الصحيح لآلية الكريمةعـوض علـى هـذا الخطـأ مـن خـالل مـا ورد فـي القـرآن الكـريم حـول هـذه القـصة رد الدكتور إبراهيم ) أ(  ثانًيا الرد على هذا الخطأ ويتلخص في النقاط التالية   .جبسده يف النار فعًال  ألقـي � يف قلبه، ويستدل على ما ذهب إليه بأن القرآن الكـرمي مل يـذكر أنـه �يف اآلية الكرمية شعور داخلي جيده اخلليل  عن االضـطهاد، وأن الـسالم املـذكور )٣( بأا كناية�مما سبق يتنب أن األستاذ أسد يؤول النار اليت ألقي فيها إبراهيم   )٢(" بعد ذلك بسبب عنفواا، مصدر قوة روحية وسالم باطين له أن يقاسيها واليت ستصبح �فال يزيد فيما يبدو، عن أن يكون إشارة رمزية إىل نار االضطهاد اليت كان على إبراهيم   )٩٧آية : الصافات ( -ه١٤٣٢ -)١( ط–القــاهرة –الــدار الثقافيــة للنــشر /٤/ ليلــى أبــو اــد–مــدخل لدراســة التلمــود / شــريعة بــين إســرائيل الــشفهية / التلمــود هــو ) (1                                                  .  سلب عنها خاصية اإلحراق�فيها فعًال لكنه  مبـا يـدل علـى أنـه قـد ألقـي  قد أمر النار أن تكون برًدا وسالًما علـى إبـراهيم،�إن آية األنبياء تقول بصريح العبارة إنه   بعضه بعًضا مل يُقـذف بـه يف النـار، وإال لَكـذب القـرآن �ولنا على هـذا الكـالم مثلـه، فلـيس يف القـرآن مـا يـدل علـى أن اخلليـل "  :-حفظه اهللا-عوض    ٢٣٣/ ١٥) /َكَينَ (لسان العرب ــ مادة ) / غريه ( به ) أن تتكلم بشئ وأنت تريد ( الكناية ) (3  .مرجع سابق  .  بتصرف٢٨-٢٧/ ـ د إبراهيم عوض لكثريونيعرفه ا فكر حممد أسد كما ال) (2  .م٢٠١٠



� H ڀ پ پ پ پ P Q R ٻٱ [العنكبوت أضعها حتت بصر القـارئ لـيحكم بنفـسه إذ تقـول "وعلى أية حال فها هي آية  �يتــا الــصافات وهــذا  ومثلهــا آ٠٠٠ فهــل يــرى القــارئ أن قومــه مل ينفــذوا فعــًال مــا عزمــوا عليــه ؟  ] & % $ ٿ " !   ٺ  ، فهذا نص صريح يف  "فأجناه اهللا من النار: "يف قوله تعاىل) أجناه( إليه الدكتور إبراهيم، فإن الفعل باإلضافة إىل ما أشار  )١(" ٠ قد قذف به فيها لكن اهللا جردها من طبيعتها احملرقة�غري مباشر إنه مل يلـق بـه يف النـار ،وثالثهمـا يقـول وإن كـان �اثنـان منهـا ال يقـوالن إن إبـراهيم: إذا فنحن أمام نصوص قرآنيـة ثالثـة     ]ې ې L ې Z ۉ   X ۅ V ۋ ٷ S ۈ _[نصهما  ـــ بطــالن تفــسري كلمــة   . يتبني من خالهلا مدى قدرة اهللا تعاىل ونافذ إرادته، ويف هذا الصنيع استجابة للسياق القرآين سياق القـرآين إمنـا يعـرض معجـزة إهليـة ، وأمـر النـار أن تكـون بـرًدا وسـالًما عليـه، هـذا فـضًال عـن كـون الـ) مـن(وذكر حـرف اجلـر تــسلك يف التعامــل ضــرورة يف التعامــل مــع القــرآن الكــرمي ، ولــيس مثــت ضــرورة هنــا تــدعو لــذلك ، الســيما مــع ورود فعــل اإلجنــاء  تــدع ضــرورة لــصرفه عــن ظــاهره، ومحلــه علــى غــريه ، وهــذه إحــدى القواعــد الــيت والــنظم القــرآين حيمــل علــى حقيقتــه مــا مل  . منها حقيقة  دخلهـا حًقـا، وأجنـاه اهللا � دخل يف النار ، ويف املقابل أخرجه اهللا تعاىل منها، وكن حرف اجلر مـن يـوحي بكونـه �كونه  يف اآليــة بأــا نــار االضــطهاد، وذلــك ألن مجيــع األنبيــاء ) النــار(ـــــ مث أوضــح الــدكتور ــــ حفظــه اهللا ــ ألنـه قـائم علـى التكلـف الـشديد الـذي ال  أن تفسري النار يف اآلية بأـا نـار االضـطهاد غـري مقبـول -فضيلته-ــ كما أكد  )٢("إال يف حالة إبراهيم وحدة دون سائر الرسل واألنبياء؟ ، فكانت يف اية األمر برًدا وسالًما عليهم ، فلماذا ياترى مل يذكرها القرآن "نار االضطهاد "إن األنبياء والرسل قاسوا "  :طهاد، فقالتعرضوا لنار االض   .املرجع نفسه والصفحة نفسها ) (4   .٢٨/املرجع نفسه ) (3  .٢٨/  ـ د إبراهيم عوضيعرفه الكثريون فكر حممد أسد كما ال) (2   .٢٨/ ـ د إبراهيم عوض يعرفه الكثريون فكر حممد أسد كما ال )(1                                                   الرد على هذا الخطأ من خالل عرض أقوال بعض المفسرين في اآلية الكريمة ) ب (    ار من التلمود يف الن�ــــ بطالن اقتباس قصة إلقاء إبراهيم   يف اآلية بأا  نار االضطهاد" النار" ـــ بطالن تأويل األستاذ أسد لكلمة     مل يلق يف النار �ــ عدم وجود دليل يف القرآن الكرمي على أن إبراهيم  :ـ وعندما يتأمل الباحث رد الدكتور إبراهيم عوض جيد أنه يتلخص فيما يلي  )٤(" ٠غريه من الكتب حىت نقول ذا الكالم، أما وقد أوردها مع ذلك فهو دليل على أا قصة حقيقيةترجع إىل التلمود ليس بالضرورة برهانًا على فسادها، وإال لكان القرآن أوَل من يضرب عنها صفًحا، فمىت أخذ القرآن شيئًا من وأخـريًا فكوـا : "تجنب القرآن الكـرمي ذكرهـا ، فقـالوبني أن هذه القصة ال ميكن أن تكون مستمدة من التلمود، وإال ل )٣(" ٠الغريبةقـــوانني الكـــون ال ميكـــن إيقافهـــا أبـــًدا، هـــو املـــسؤول عـــن الرغبـــة يف صـــرف مثـــل هـــذه اآليـــات عـــن ظاهرهـــا إىل تلـــك الـــتمحالت  على شيء مـن ذلـك، وإمنـا اعتقـاد بعـض النـاس، حـىت مـن بـني املـسلمني أنفـسهم، يف أن احلق أْن ليس يف اآلية ما يدل  يدل على أن املراد شيء غري الظاهر؟أما تأويل أسد هلذا الـنص األخـري بـأن املقـصود بـه نـار االضـطهاد فقـائم علـى التكلـف العنيـف ، وإال فـأين يف اآليـة مـا "  :حتتمله اآلية بوجه من الوجوه، ويف هذا يقول فضيلته



� H ڀ پ پ پ پ P Q R ٻٱ [: ــ وزيادة يف اإليضاح يذكر الباحث أقوال بعض املفـسرين يف قولـه تعـاىل  �النــار، فقــد أثبــت مجيــع مــن يعتــد بكالمــه مــن  يف �، والــيت تــدل مبفهومهــا علــى إلقــاء إبــراهيم)٢٤:العنكبــوت (]& % $ ٿ " !   ٺ  لـيس يف القـرآن مـن القائـل لـذلك، :"  يف النـار فيقـول�قاء اخلليل  يذكر اإلمام الرازي اسم صاحب فكرة إلويف هذا   . يف النار، واسم املكان، وكيفية اإللقاء، وغري ذلك�فكرة إلقاء اخلليل  يف النــار حقيقــة، بــل زادوا علــى ذلــك فــذكروا تفــصيالت أخــرى لتلــك القــصة كــذكر صــاحب �علمــاء التفــسري إلقــاء إبــراهيم  إمنـا أشـار : مسعـت ابـن عمـر يقـول: واملشهور أنه منروذ بن كنعان بن سنجاريب بن منروذ بن كوش بن حام بن نوح، وقال جماهـد إن الــذي قــال :  رجــل مــن الكــرد مــن أعــراب فــارس، وروى ابــن جــريج عــن وهــب عــن شــعيب اجلبــائي قــال�بتحريــق إبــراهيم  وا شـهرًا أصـناف اخلـشب الـِصالب، حـىت إن  ، ومجعـ)٢(وروي أم حني مهوا بإحراقه، حبسوه مث بنوا بيًتا كـاحلظرية بكـوثى  : ويوضح اإلمام الزخمشري تفصيل بعض األحداث اليت كانت قبل اإللقاء يف النار وبعده فيقول-  )١ (."حرقوه رجل امسه هريين، فخسف اهللا تعاىل به األرض فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة فـسل : قـال. أما إليـك فـال: هل لك حاجة؟ فقال:  حني رمي به�ى ما أحرقت منه إال وثاقه، وقال له جربيل وحيك  .  يا نار كوين برًدا وسالًما�وهجها، مث وضعوه يف املنجنيق مقيًدا مغلوًال فرموا به فيها، فناداها جربيل إن عافـــاين اهللا ألمجعـــن حطًبـــا إلبـــراهيم، مث أشـــعلوا نـــاًرا عظيمـــة كـــادت الطـــري حتـــرتق يف اجلـــو مـــن : كانـــت املـــرأة لتمـــرض فتقـــول واختـاروا املعاقبـة بالنـار ألـا . آالف بقرة وكف عن إبراهيم، وكان إبراهيم صلوات اهللا وسالمه عليه إذ ذاك ابن ست عشرة سنةإن�ـي مقـرب إىل إهلـك، فـَذَبح أربعـة :  وأطل عليه منروذ من الصرح فإذا هو يف روضة ومعه جليس له مـن املالئكـة، فقـال  )٣("ِكيلُ َحْسِيبَ اللُه َونِْعَم الَو : َكاَن آِخَر قـَْوِل ِإبـْرَاِهيَم ِحَني أُْلِقَي ِيف النارِ " وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  . حسيب من سؤايل علمه حبايل: قال. ربك سلم منك إبراهيم، أو ابردى برًدا غري ابردى في: واملراد. كأن ذاا برد وسالم. ذات برد وسالم، فبولغ يف ذلك:  واملعىن  .آهلتكم نصرًا مؤزرًا، فاختاروا له أهول املعاقبات وهي اإلحراق بالنار، وإال فرطتم يف نصرا، ومــن مث قــالوا إن كنــتم فــاعلني أي إن كنــتم ناصــرين »ال يعــذب بالنــار إال خالقهــا«: ه، ولــذلك جــاءأهــول مــا يعاقــب بــه وأفظعــ ـــ ويبــني الــشيخ الزحيلــي أن قــوم إبــراهيم   )٤ ( أذى حرها ويذيقه فيها عكس ذلك، كما يفعل خبزنة جهنم�جيوز أن يدفع بقدرته عن جسم إبراهيم و . كل شيء قديرنزع اهللا عنها طبعها الذي طبعها عليه من احلر واإلحراق، وأبقاها على اإلضاءة واالشتعال كما كانت، واهللا على  : قلت  كيف بردت النار وهي نار؟: فإن قلت  .لو مل يقل ذلك ألهلكته بربدها: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما. ضار   )٥(".األدلة والرباهنييف ذلك اإلجناء إلبراهيم من النار لداللة على وجود اهللا احلاضر، وقدرته النافذة، لقوم يصّدقون باهللا إذا ظهرت هلم وسالًما، إن واستخدام القوة والبطش، وتآمروا على قتله وحتريقه بالنـار، وأنفـذوا أمـر الّتحريـق، فأجنـاه اهللا تعـاىل مـن نـارهم، وجعلهـا عليـه بـرًدا أخـرب اهللا تعـاىل عــن قـوم إبــراهيم أنـه ملــا بـّني هلــم احلجـج، وأوضـح أمــر الـدين، مل جيــدوا جوابًـا مقنًعــا، فلجئـوا إىل املغالبــة "  :لوالبطش، فأمروا بتحريقه وأنفذوا ذلك، فأجناه اهللا من النار فقا يف احلجــج اجتهــوا إىل اســتخدام القــوة � ملــا عجــزوا عــن جمــاراة إبــراهيم �ــ
  . ه ١٤٢٢ -األوىل :  دمشق الطبعة –دار الفكر /٣/١٩٥٨/  د وهبة بن مصطفى الزحيليــالتفسري الوسيط ) (5  ـ١٢٦/ ٣/تفسري الكشاف ـ للزخمشري ) (4  . ٦/٣٩)/٤٥٦٤(برقم ) ِإن الناَس َقْد َمجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهمْ ( باب ) ن الكرميتفسري القرآ(أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب) (3  ١٨١ /٢"/َكِوث" مادة ) الكاف (ُكوثى الِعراق اليت ولد ا ِإبراهيم عليه السالم ــ لسان العرب ـ باب ) (2  .٢٢/١٨٧ /١١م/ مفاتيح الغيب ــ الرازي) (1                                                 



رة، وإما ألا استئناف عن سؤال ينشأ عن قصة التآمر على اإلحراق، وبذلك يتعني تقدير مجلة أخـرى، أي فأشبهت مجل احملاو ومجلــة قلنــا يــا نــار كــوين بــرًدا وســالًما علــى إبــراهيم مفــصولة عــن الــيت قبلهــا، إمــا ألــا وقعــت كــاجلواب عــن قــوهلم حرقــوه   )٦٨،٦٩ األنبياء آية       ] (ۋ ٷ S ۈ _ ۆ F ۇ   2 � � ڭ � ۓ ے ے[:" فقـال� نشأ عن حكاية تآمر القـوم علـى إحـراق إبـراهيم )٢(ا استئنافًاحرقوه، أو لكو بعــض األوجــه البالغيــة الــيت ميكــن أن حتمــل عليهــا اآليــة الكرميــة، لكوــا وقعــت جوابًــا عــن قــوهلم )١ (ــــ ويزيــد ابــن عاشــور  ا نواميس الكـون لتكـون شـاهدة علـى نبـوة إبـراهيم �خرق اهللا ـــــ ويؤكد الشيخ الشعراوي ــ رمحه اهللا ــ أن هذه معجزة   )٣ ("وأما كوا سالًما فهو حقيقة ال حمالة   .امللقى فيك حبركالكالم على احلقيقة، أو أزال عن مزاج إبراهيم التأثر حبرارة النار إن كان الكالم على التشبيه البليغ، أي كوين كربد يف عدم حتريق سالًما إن كان  وقد أظهر اهللا ذلك معجزة إلبراهيم، إذ وجه إىل النار تعلق اإلرادة بسلب قوة اإلحراق، وأن تكون برًدا و   .يا نار كوين برًدا وسالًما على إبراهيم: فألَقوه يف النار قلنا
جــاء هـــذا األمـــر مــن احلـــق األعلـــى ســـبحانه؛ ليخــرق بـــاملعجزة نـــواميس الكـــون الــسائدة، وال خيـــرق النـــاموس إال خـــالق "   : فيقول� يهـا خاصـية اإلحـراق، ، لكـن احلـق سـبحانه يـتحكم فيهـا، ويـسريها كيـف يـشاء، فـاحلق سـبحانه خلـق النـار وخلـق ف....الناموس علـى {: انطفـأت كـل نـار يف الـدنيا، فلمـا قـال...يانار كوين برًدا وسـالًما {: مبجرد أن صدر األمر: لذلك يقول البعض  .وهو وحده القادر على سلب هذه اخلاصية منها، فتكون نارًا بال إحراق، فليس للنار قيومية بذاا   ألقـي يف النـار حقيقـة وأن اهللا �ــ وبعد مطالعة أقوال بعض املفسرين يف اآلية الكرميـة، يتبـني أـم بينـوا أن إبـراهيم  ـ   )٤(" ون غريها، فاشتعلت النريان عدا هذه النارأصبح األمر خاًصا بنار إبراهيم د} إبراهيم
وقوع تلك املعجزة بدليل فعل اإلجناء وإسناده إىل الذات اإلهلية، وذكر ـــ أن النظم القرآين خري شاهد على   ـــ أن تأويل النار يف اآلية بأا نار االضطهاد ال وجه له وال دليل عليه    .�على نبوته  من النار، وجعلها برًدا وسالًما عليه، وجعل ذلـك معجـزة دالـة �ــ أن اهللا سبحانه وتعاىل أجنى إبراهيم   .لنار قصة واقعية وأنه ألقي فيها حقيقة  يف ا�ــ أن قصة إلقاء إبراهيم   :ومن خالل ما مت عرضه  يتبني للباحث ما يلي  الخالصة     . جناه منها � يف حـــني جــــاء التعقيـــب علـــى ذلـــك بقولــــه " اقتلـــوه أوحرقـــوه"باإلضــــافة أنـــه ذكـــر علـــى لــــسام ) مـــن(حـــرف اجلـــر وبة اليت استقر فأجناه من القتل ، مما يدل أن التحريق كائن ال حمالة، وهو العق: ومل يقل" فأجناه اهللا من النار:"تعاىل . عـامل، أديـب.حممد الطاهر بن حممد الشاذيل بن عبد القـادر بـن حممـد بـن عاشـور)  م١٨٦٧ - ٠٠٠) ( ه١٢٨٤ - ٠٠٠(حممد بن عاشور ) (1                                                   .  واهللا أعلم) ٢٤:العنكبوت(    ]� ٺ � � �[عليها رأيهم، وطويت هذه األحداث يف القصة لداللة  معجـم املـؤلفني ) / شفاء القلب اجلريح يف شرح بـردة املـديح،التحرير والتنـوير : من آثاره. توىل القضاء والفتيا ونقابة االشراف بتونس، وتويف ا ــ –الدار التونسية للنشر ) هـ١٣٩٣: املتوىف (ــــ حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ١٠٦، ١٧/١٠٥/» حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب ايد«حرير والتنوير الت) (3   استئناف بياين) (2   .١٠١ /١٠/ ــ    .٩٥٨٦، ٩٥٨٥/ ١٥/١٥م/تفسري الشعراوي ـ) (4  .م١٩٨٤ تونس ـ



كمـا أول غريهـا مـن معجـزات األنبيـاء، فهـو يـرى أن كـالم ) أسـد(ينكرها أو يقوم بتأويلها، وممـن تـأثر مبـنهج التأويـل هلـا األسـتاذ ، ويف الكتــاب املقــدس، والقــرآن والــسنة إال أننــا جنــد بعــد ذلــك َمــن �ومــع أن هــذه املعجــزات ثابتــة يف عهــد املــسيح   .بقدرته  صدقه وعدم تعلمـه لـذلك علـى يـد أحـد مـن البـشر، وللداللـة علـى أن مـا يقـوم بـه ال ميكـن أن حيـدث إال علـى يـد مـن أيـده اهللا، بــل فــاق األمــر ذلــك فأعطــاه اهللا القــدرة علــى إحيــاء املــوتى ، تأكيــًدا علــى )٢(، وشــفاء األبــرص)١(إجيــاد الــدواء لــه كــإبراء األكمــه يداوى هلم ما عجزوا عن � عيسى  بالرباعة الفائقة يف الطب، فأرسل اهللا هلم�اشتهر بنو إسرائيل يف زمن عيسى   أوًال عرض الخطأ    والرد عليه�خطأ التشكيك في معجزات عيسى   المطلب الثاني                 يُؤول كالمـه يف املهـد بأنـه إشـارة ) أسد(  جند األستاذ�وبالنسبة لعيسى : "-حفظه اهللا-يقول الدكتور إبراهيم عوض  .ما نسب إليه من آيات  منذ طفولته، وكذلك كان كل � إشارة جمازية تعكس احلكمة النبوية اليت كان يلهمها عيسى  يف املهد ما هو إال�املسيح  قائًال إن كلمة الطائر أو الطري تكـرر جميئهـا يف القـرآن ـذا املعـىن " احلظ أو املصري "فإن مرتمجنا يؤوله ٠٠٠فيصري طريًا بإذن اهللا  طريًا من الطـني ونفـخ فيـه �أما حنت عيسى ٠قت جد مبكر من حياته،جمازية للحكمة النبوية اليت كانت تلهم عيسى منذ و  ـــه تعـــاىل( مفــسرًا معجــزة إحيــاء ) أســد(بإهلــام مــن ربــه ســتكون مــصريهم احلقيقــي بــإذن اهللا وبقــوة إميــام،  وعلــى ذلــك ذات املــنهج ميــضي الـيت سـوف تتحقـق علـى أرض الواقـع حيام احلقري، سوف يشكل هلم رؤيا مصري حيلق عالًيا يف أجواء الفضاء، وأن هـذه الرؤيـا  أراد أن يــضرب لبــين إســرائيل مــثًال يبـني هلــم فيــه أنــه مــن طــني �وبنـاء علــى هــذا التأويــل يكــون معــىن اآليـة أن عيــسى   . مثًال وهو تعبري عريب قدمي) ١٩: يس  ("    ]C ڱ A @ ? ڳک گ گ گ گ [: ، وقولـــه تعـــاىل)٤٧:النمـــل (] چ چ  � � 0 ڃ . - , ڄ $ # " ڦڤ [يف قول   .بتصرف ٣٢ ــ ٣٠/فكر حممد أسد كما ال يعرفه الكثريون ــ د إبراهيم عوض) (3   .٦١٣ /١" /بـََرصَ " مادة ) الباء (بياض يظهر يف ظاهر البدن لفساد مزاج ــ القاموس احمليط ــ فصل : الربص حمركة ) (2  .١٣/٣٦٠" /َكَمنَ "ْكمه َوُهَو اَألعمى ــ لسان العرب ــ مادة األَ  )(1                                                   :ثانًيا الرد على هذا الخطأ ويتلخص في النقاط التالية   .�باقي معجزات عيسى وكذلك يفعل مع  ، � يف املهد تأويًال جمازيًا للداللة على حكمته �والذي يتأمل هذا اخلطأ جيد أن األستاذ أسد يؤول كالم عيسى  )٣(" احلياة الباطنية من جديد يف مرضى الروح الذين ال يستطعون إبصار احلقيقة  عنـده، حينئـذ يكـون إبـراء األكمـه واألبـرص نفـس املعـىن، أال وهـو بـث مث يضيف أنه إذا صح هذا التفـسري وهـو صـحيح ٠املوتى بأن من احملتمل أن يكون املقصود ا بث حياة جديدة يف امليتني روحًيا 



، ٢٩ مـرمي آيـة ( ] ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ B[ : بقولـه �وحينئـذ أجـام عيـسى "   ڈ @ ڎ < ڌ > ڍ :[  : ردهم عليهـا لكننا نعرف أن اليهود عنـدما أشـارت إليـه أمـه وهـو ال يـزال يف املهـد كـي يـسألوه عـن سـر والدـا إيـاه دون زوج، كـان  "  :ـ حفظه اهللا ــ ، ويف هذا يقول الدكتور إبراهيم عوض ـ�وقوع تلك املعجزات حقيقة على يديه  جند أن سياق اآليات القرآنية يف سورة مرمي يدل علـى �وعند الرجوع إىل نصوص القرآن الكرمي يف معجزات عيسى   )٨٣:النساء  (]ں � � � ڱ � � � ڳگ گ گ :[قال تعاىل   .، السيما إذا ما كانت قضية عقدية إليه عند االختالف يف قضية من القضايا املهمةملا كان القرآن الكرمي هو املصدر األول الذى يتلقى منه املسلمون أحكام دينهم وعقيدم، كان من الضرورى أن يرجعوا   رد الدكتور إبراهيم عوض على هذا الخطأ من خالل ما ورد في القرآن الكريم )أ(  ـــ وفيما يلي بيان ذلك  لمفسرينالرد على هذا الخطأ من خالل عرض أقوال بعض ا) ج(   رد الدكتور إبراهيم عوض على هذا الخطأ من خالل األدلة العقلية)ب(  رد الدكتور إبراهيم عوض على هذا الخطأ من خالل ما ورد في القرآن الكريم )أ( إخل   فيوضـح الـدكتور إبـراهيم عـوض أنـه ال دليـل عليـه ألن القـرآن مل " املصري"أو " احلظ"بـ " الطري"ــ أما بالنسبة لتأويل   )١(" هذا ؟االستاذ أسد يف  فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  ) ٣٠ أو املصري ال يستقيم مع بعض آيات القرآن، وأن هـذا كلـه يف الواقـع " احلظ"مبعىن " الطري"يستخدمه ذا املعىن، وألن استخدام  )    ١٧، ١٦: النمــــــــــــــــــــــــــل    ]  ( ڑ ژ ژ B ڈ @ ڎ < ڌ ڍ : 9 1 ڇ چ چ چ چ / . - ڃ + 8 7 ڄ 5 4 3[     :حسبما جاء يف قوله تعاىلواجلن واآليات يف ذلك متعددة، ولست أدري كيف يكون احلظ أو املصري جنًدا مـن اجلنـد وال كيـف حيـشر مـع غـريه مـن جنـود اإلنـس  مل حيـــدث أن اســـتخدم القـــرآن الكـــرمي  لفـــظ الطـــري مبعـــىن احلـــظ أو املـــصري،  وإمنـــا يف  الطيـــور ذوات األجنحـــة )أوال(    :                    دى، وذلك ملا يلىخبط على غري ه األسـتاذ أسـد مبعـىن ــ وبني فضيلته أن كلمة الطني وردت يف القرآن الكرمي تسع مرات غري هذين املوضـعني اللـذين أوهلمـا   . وكيف ميكن تعلم منطقه كما جاء يف اآلية اليت قبلها أن كلمـــة الطـــائر مل تـــستخدم مبعـــىن احلـــظ أو املـــصري ، وأن كلمـــة : ـــــ وخالصـــة كـــالم الـــدكتور إبـــراهيم يف هـــذين النـــصني  )٢("األخرى من املعىن إال ذلك الذى نعرفه للطني ، فلماذا تشذ هاتان اآليتان بالذات عن سائر الشواهد القرآنية األخرى جند هلذه الكلمة يف اآليات التـسع اللتني حياول األستاذ أسد تأويلهما بلي الرقبة، فلن)١١٠:المائدة (  ]ڳک گ گ گ گ  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ B ڈ @ ڎ < ڌ > ڍ : 9 1 ڇ چ چ چ چ / . - ڃ + 8 7 ڄ 5 4 3 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ � ( ) ٹ & %["، واملائــــدة)٤٩: آيــــة:  آل عمــــران (   ]� � ڳ ک ک ک ک گ گ گ گ ڑ ڑ ژ ژ B ڈ @ ڎ < ڌ > ڍ : 9 1 ڇ چ چ چ چ /[آل عمران "وإذا استثنينا آييت " إحدى عشرة مرة " يف القرآن الكرمي " الطني" لقد ذكرت كلمة )ثانيا(   :                                                                               الطني الذي نعرفه فلماذا تشذ يف هذين املوضعني  فقال    .٣١/املرجع السابق ) (2   .٣٠/مد أسد كما ال يعرفه الكثريون ــ د إبراهيم عوض فكر حم) (1                                                     ). أسد( مل ترد يف القرآن الكرمي  إال باملعىن املادي املعروف، وهذا يتعارض مع ما ذهب إليه األستاذ "الطني"



بأما يدالن على أن ذلك سـوف حيـدث يف املـستقبل ال أنـه حـدث ) جعلين(و) آتاين(إنه يُؤول الزمن املاضي هنا فـي "  :تكلم وهو صغري حًقا فيقول وجعلــه نبًيــا ســيكون يف املــستقبل ممــا يــدل علــى أنــه �لآليــة بــأن إتيــان اهللا الكتــاب لعيــسى ) أســد(ويــل األســتاذ أن تأ   في المهد�بالنسبة لكالم عيسى  يذكر - أيًضا-ويف إطار رد الدكتور ــ حفظه اهللا ــ على اخلطأ -  :رد الدكتور إبراهيم عوض على هذا الخطأ من خالل األدلة العقلية)ب( كر القـرآن الكـرمي ذلـك عـن غـريه مـن األنبيـاء ، وملـا  لـو مل يـتكلم يف املهـد حقيقـة، لـذ �ــ ويوضح فضيلته  أن عيـسى   )١("وسيجعلين نبًيا يف املستقبل ومعىن هذا أنه مل يصبح نبًيا بعد ، ومعىن ذلك أيضا أنه كان صغريًا حًقا ، أليس كذلك ؟   صــحة مــا قلنــا عـن هــذه اآليــة، إذ معـىن هــذا الكــالم حــسب تأويلـه هــو أن اهللا ســيؤتيين الكتــاب  وهــذا يــدل علـى٠٠يف املاضـي  تخدًما عبـاراٍت واضـحًة حمـددة ال حتتمـل األمر عائًما ،أما يف آيتنا هذه فإنه ال حيكـي مـثًال بـل يعـدهم إنـه سـيفعل كـذا وكـذا مـس كان إذا ضرب مثًال حكاه بلفظ املاضي ،مث يفهم سامعيه أن كالمه معهم على سـبيل املثـل وال يـرتك �فإن عيسى "  :ضرب مثًال بينه لسامعيه فقال كان إذا � فقد أكد الدكتور أن نيب اهللا عيسى  والنفخ فيه ليصبح طريًا بإذن اهللاوبالنسبة لخلق الطين كهيئة الطيرــ  )٢(" إن هذا ال يناسب أسلوب القرآن، وحاشا هللا أن يكون هذا هو منهج القرآن يف الشرح  والتفهيم٠٠٠ أن  حيكــي القــرآن القــصة كمــا رواهــا أحــد األناجيــل ممــا يؤكــد وقوعهــا مث ينقلــب علــى نفــسه وعلــى ذلــك اإلجنيــل أيعقــل   تكلم يف املهد ؟�،وملاذا يوافق القرآن ما جاء يف بعض األناجيل من أنه ٠٠٠ قـــد تكلـــم يف املهـــد فعـــًال، فلمـــاذا مل يـــذكر القـــرآن ذلـــك عـــن غـــريه مـــن األنبيـــاء أيـــضا �وإال فلـــو مل يكـــن عيـــسى "  :وافق ما جاء يف األناجيل، فيقول فهـل ميكـن أن يكـون هـذا هـو مـصري اآليـة الـيت جـاءهم ـا مـن حقري إىل مصري راق حيلق يف السماء مل يتحقـق منـه شـيء البتـة، ـــ قـد كـان الكـالم موجًهـا لبـين إسـرائيل الـذين كفـروا بـه بـنص اآليـات  نفـسها أي أن كالمـه عـن حتويـل حيـام مـن طـني   ) ٤٩:آل عمران (" ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ B ڈ @ ڎ < ڌ(لبًسا مثل  ذكـر هـذه التفـسريات يف ترمجتـه لآليـة دون أن يقتـصر علـى ذكـر آرائـه أنـه ) أسد(ــ وعاب الدكتور إبراهيم على األستاذ    )٣("ــ كما أن اللغة ذه الطريقة تفقد خاصتها، وهي اإلبانة والتوضيح ، وتتحول وظيفتها إىل التعمية والتضليل    ٠رم ؟ إن هذا هلو العبث بعينه تعاىل اهللا عن ذلك أين أخلق لكم من " ويا ليت حممد أسد قد اكتفى مبا قاله يف اهلامش، بل انعكس ذلك على ترمجته لآلية فأصبحت  "  :هذه على اهلامش فقال ما قلناه يف معجـزة خلـق الطـري مـن الطـني  فـضًال عـن التـساؤل عـن احلكمـة يف ذكـر الـربص : ونقول يف الرد على هذا "   : والقول بأا بث حياة جديدة يف امليتني روحًيا  فيقول الدكتور ابراهيم عوضوأما بالنسبة لمعجزة إحياء الموتى- )٤("نعم الوكيل وحسبنا اهللا و " الطني كهيئة مصريكم فأنفخ فبه لعله يصبح مصريكم بإذن اهللا  اض ،والربص ليس من األلفاظ اليت تستخدم جمازيًا يف التعبري عن مرض الروح ، ومثله يف ذلك واحلكمة بالذات دون سائر األمر 
   .٣٢، ٣١/املرجع السابق ) (4   .٣٢/فكر حممد أسد كما ال يعرفه الكثريون ــ د إبراهيم عوض) (3  . بتصرف يسري٣١/املرجع السابق ) (2   .٣٠/فكر حممد أسد كما ال يعرفه الكثريون ــ د إبراهيم عوض) (1                                                 



قـد يـستعار للعجـز عـن الوصـول إىل احلـق أو فهمـه ، أمـا "  فهـذا يعـين العمـى " الكمة، الذى ال ينبغـي اخللـط بينـه وبـني العمـى  رض الواقع، وألن  يف ضرب األمثال، وألن هذا مل حيدث على أ�مصري راق يف املستقبل ال يصح، ألنه خمالف ملنهج املسيح ــــ أن تأويــل خلــق الطــني كهيئــة الطــري والــنفخ فيــه؛ ليــصبح طــريًا بــإذن اهللا بأنــه ضــرب مــثًال ملــا يــصري إليــه بــين إســرائيل مــن   . يف املهد�ق بعض األناجيل اليت ورد فيها كالم عيسى وملا وافذا الكالم مما يثبت أنه قال هذا الكالم وهو صغري، وأنه لو مل يتكلم يف املهد حقيقة؛ لذكر القرآن ذلك عن غريه من األنبياء،  يف املستقبل دليل علـى أنـه مل يكـن نبيًـا عنـدما تكلـم �أن إيتاء الكتاب لعيسى : ـ وخالصة ما قاله الدكتور إبراهيم   )١("ليه بعد والدته الكمه فهو العمى اخللقي الذى يولد اإلنسان به ال الذى يطرأ ع ـــ  ويــذكر الــدكتور إبــراهيم ســبب تلــك التــأويالت الــيت أوهلــا األســتاذ أســد أنــه تــأثر بــآراء بعــض القاديــانيني الباكــستانيني   ال تستعمالن جمازًا ) األكمه واألبرص (اللغة ذه الطريق تفتقد خاصيتها وهي اإلبانة والتوضيح، كما أن كلميت ـــا مـــن الـــذى كـــان فيـــه أســـد هنـــاك يعمـــل يف وزارة اظهرت يف اهلند يف القرن التاسع عشر وكان لبعض رجاهلا صولة يف باكستان إبـان نـشأا يف منتـصف القـرن املاضـي وهـو الوقـت وبعــد فــإين ال أســتطيع أن أوافــق حممــد أســد علــى ذلــك املــنهج الــذي ســلكه، والــذي اتفــق فيــه مــع مجاعــة القاديــانني الــيت   :ولحينما كان يعمل معهم، فيقـ ظفـــر اهللا " خلارجيـــة ، وبالـــذات يف الوفـــد الباكـــستاين إىل األمـــم املتحـــدة قريًب فإنـه مل يكـن ليوقـع نفــسه يف هـذه الورطـة الـيت ال حيـسد أحــد ) اسـتغفر اهللا( وحـىت لـو قلنـا إن الرسـول هـو مؤلــف القـرآن  ل أن يضع اهللا  سبحانه رسوله يف هذه الزاوية الضيقة احلرجة دون أدىن داع ؟أيعق .معجزات يف أى وقت، وإنه مل حيدث أن أتى رسول أو نىب بشيء منها، أو لو أنه على األقل سكت فلم يتعرض هلذا النقطة ال جيد خمرًجا منه إال بالقول بأن عصر املعجزات قد وىل، ولقد كـان يف غـىن عـن هـذا كلـه لـو قـال مـن البدايـة إنـه مل تكـن هنـاك   ذه الطريقة يف مأزق غريـب مبعجزات مثل األنبياء السابقني علية الذين أقر هو بنفسه أن اهللا كان يعضدهم ا، وموقًعا نفسه -أيــًضا–رغـم أنـه مل تكـن هنـاك معجـزات ، ُمطِمًعـا بـذلك املــشركني يف التعنـت علـى الرسـل واإلحلـاح يف مطالبتـه أن يـأتيهم هـو نهًجا عبثًيا، فهو قد أثبت املعجزات لألنبياء السابقني إننا لو جارينا األستاذ أسد لرتتب على ذلك أن القرآن قد اتبع م"  . ملا يرتتب على موافقته من أن القرآن اتبع منهًجا عبثًيا: ثانًيا  . �وهذا ما يدل على أنه كانت هناك معجزات يظهرها اهللا للكفار  مث توقفت بعد جمىء حممد ) ٥٩: اإلســراء (      ]H ڀ پ پ پ پ P Q R ٻٱ [:لقواعـد اللغـة العربيـة واملنطـق فـضًال عــن صـريح القـرآن يف ذلـك، فيقـو وســبب خمــالفيت ألســد أن القــرآن قــد أثبــت املعجــزة لعــدد مــن الرســل واألنبيــاء بعبــارات ال حتتمــل تــأويًال إال إذا حطمنــا "  .ثبوت املعجزة لعدد من الرسل يف القرآن الكرمي بتعبريات ال حتتمل التأويل :   أوالً   :يلي ــ ويؤكد أنه ال يتفق كذلك مع األستاذ أسد يف تأويل معجزات األنبياء ملا   ٠)٢("الذى كان وزيرًا للخارجية الباكستانية ورئيس وفد الباكستان إىل االمم املتحدة يف تلك السنني)القادياىن٠(خان   : أن من أهم أسباب تأويل األستاذ أسد كذلك ملعجزات األنبياء خمالفتها للنواميس الكونية فيقول-فضيلته–ـ ويبني   .)٣(رغم تأكيده أما قد تعرضا للعبث و التحريف  - عليهمــا الــسالم -دين القــدمي واجلديــد حــول معجــزات موســى وعيــسى اتفــاق القــرآن الكــرمي مــع مــا ورد يف العهــ: ثالثًــا عليها وهو العبقرى الراجح العقل 
   .٣٥، ٣٤/فكر حممد أسد كما ال يعرفه الكثريون ــ د إبراهيم عوض ) (3  . بتصرف يسري٣٤/فكر حممد أسد كما ال يعرفه الكثريون ــ د إبراهيم عوض) (2   .٣٣/املرجع السابق   ) (1                                                 



كون ما جيربه سبحانه على أن يبقيها   ، وليس فيها وال يف غريها من أشياء ال�إن الذى خلق هذه النواميس هو اهللا  -  جهتها؟ولكن هل هذا مسوغ كاف إلنكار املعجزات بعد كل اآليات اليت أوردا واليت حاول أسد عبثًا أن يفـسرها علـى النظـر إىل غـري ه من املعجزات إال ما ذكرته من قبل من أا خترق النواميس الكونية، واحلق أىن لست بقادر على أن أجد مسوًغا ملوقف" قــانون "وهيـوم وريــسل يؤكـدون أن مــا نـسميه إن اإلمـام الغـزاىل مــثًال وبعـض الفالســفة األوروبيـني احملــدثني مثـل ديكــارت " )١("بعض احلاالت أو أن الكون سيضطرب إذا اخنرق؟صحيح أنه أجرى الكون على نظام معني لكن من قال أن ذلك النظام غـري قابـل للخـرق يف ٠٠كما هي فال يغريها حني يشاء  يــــضع آيــــات املعجــــزات ضــــمن ) أســــد ( رد الــــدكتور إبــــراهيم عــــوض علــــى الــــشبهة يــــذكر أيــــًضا أن األســــتاذ ـــــــ ويف إطــــار )٢("إخل٠٠٠٠٠احلادثة األوىل هي السبب يف وقوع احلادثة الثانية كالنار واإلحراق واألكل والشبعهو أمر ال وجود له ،إذ املـسألة عنـدهم ال ختـرج عـن جمـرد تتـابع حـادثني ، فـنظن حنـن لكثـرة مـا يـشاهد هـذا التتـابع، أن "السببية  وقـد  )Asymbolism and alleqory in the guran ومـا بعـدها حتـت عنـوان ٩٨٠ص ) ٧:آل عمـران (  "]ۀ � ( J ڻ ] ں � � � ڱ � � �[ : قـال تعـاىل ٠يت حتتـاج إىل تأويـل حسبما ورد يف اآلية السابعة من سورة آل عمران، ال )٣("املتـشاات "إن األستاذ أسد يصنف النصوص القرآنية اليت تتحدث عن معجزات األنبياء ضمن اآليـات املـسماه بــ"  :املتشاات فيقول وإين ألتساءل هل هذه اآلية من املتشاات فعًال؟ فأين الدليل إذن ؟ وإذا كانت فعًال ) ٧:آل عمران  (] ² ±   ې ې L ې Z ۉ X   ۅ   V   ۋ   ٷ   S   ۈ   _   ۆ   F   ۇ  2 � � ڭ � ۓ ے ے � ھ 	 ھ � � � ہ � ۀ[نسى أن القرآن قد قال يف تلك اآلية ذاا    .صرفبت٣٨، ٣٧/فكر حممد أسد ) (8   .٤ وما بعدها هـامش ١٨٤املرحع السابق ص) (sahih al bukhari  the early  years o ieslam  pp  172.  173  7)٦(   .٥ــ ٣ /٣/اإلتقان يف علوم القرآن  ـ للسيوطي )٥(   .٣٧/ فكر حممد أسد كما ال يعرفه الكثريون ــ د إبراهيم عوض ) (4  . ٣٦/٤١١/وس تاج العر ./َأَحُدمها ِإذا ُرد ِإَىل املُْحَكِم ُعِرَف َمْعناه، واآلَخُر َما َال َسِبيل ِإَىل َمْعرَفِة َحِقيَقِته: َما مل يـُتَـَلق َمْعناه من َلْفِظه، َوُهَو على َضْربـَْني : واملَُتشاِبهُ ) (3  .دار املعارف/٨ط/١٠١-١٠٠/ثر العرب ىف احلضارة األوربية للعقاد أ  دار املعارف ،)/ ٦( ط٢٣٩/ لإلمام الغزاىل ــ افت الفالسفة ) (2  .٣٦ ، ٣٥/املرجع السابق )(1                                                  )٨(" أدري كيف يكون ذلك وأنا يف حقيقة األمر ال")٧(يكونا ومها من األوهام أو حلًما من األحالم يف إثبات أما حادثتان روحيتان ال جسديتان، وإن أكد مع ذلك أما حقيقتان موضوعيتان وقعتا فعًال يف العامل اخلارجى، ومل قد اسـتمات ) صحيح البخاري (تناوله حلادثيت اإلسراء واملعراج كما وردتا يف  لكنه يف ذات الوقت عند )٦("آليات القرآن الكرميوذلــك يف حــديث انــشقاق القمــر، بــل إنــه مل حيــاول البتــه تأويــل هــذه املعجــزة مبــا خيرجهــا عــن إعجازيتهــا كمــا فعــل يف تفــسريه )  amiracle(ورغم ذلك كله فإنه يف ترمجة صحيح البخاري قبل ذلك ببضع عشرات من السنني، قد ترجم كلمة آية "  :نفسه فسر من قبل تفسريًا ال خيرج هذه املعجزات عن حقيقتها فيقول) أسد(ـــ ويؤكد فضيلته أن األستاذ  )٥("وهكذا٠٠٠٠أوجًها متعددة ،أو مل يستطع اإلنسان أن يصل إىل وجه احلكمة فيه كعدد الصلوات مثًال ام الــساعة وخــروج الــدجال أو مــا مل يتــضح معنــاه ،أو مــا احتمــل مــن التأويــل املتــشابه مــا اســتاثر اهللا بعلمــه كقيــ:"فقــالوا   )٤(٠ولقد أورد علماء القرآن يف تفسري املتشابه من القرآن آراء متعددة ليس من بينها املعجزات ٠"اخلوض يف مياهه، أما اآليات اخلاصة باملعجزات فرتوى حوادث تارخيية ال غيب فيها وال متشاًا جانــب مــن علــم الغيــب الــذى ال نــستطيع إنـين أفهــم أن كــون آيــات الــصفات مــثًال مــن املتــشاات ، فإــا تتحــدث عــن أال يرى أا تدين صنيعه إذ حياول تأويلها؟" آل عمران " تنبه أسد إىل مغزى ما قالته آية 



ن لـذينك احلـالني مزيـد حال كونه يف املهد، وحال كونه كهًال، مع أنه يـتكلم فيمـا بـني ذلـك أل: وخص تكليمه حبالني"   :ــــ ذكر الشيخ ابن عاشور ــ رمحه اهللا ــ  سبب اختصاص هذين احلالني بالكالم، فقال  .وال مراًء   يف املهد حقيقـة وأن هـذه املعجـزة ال تقبـل نقاًشـا �سري جيد أا أثبتت كالم عيسى عندما يتأمل الباحث كتب التف  الرد على هذا الخطأ من خالل عرض أقوال بعض المفسرين) ج(  .اآليات ليست من املتشابه ألا حتكي واقًعا تارخيًيا قد حدث بالفعلبة  لتأويل إحياء املوتى ببـث احليـاة يف امليتـني روحيًـا فإنـه ال يتفـق مـع قواعـد اللغـة العربيـة وتأويالـا، وأن هـذه وأما بالنس  ضرب مثًال بني املراد منه لسامعيه، وألن واقع بين إسرائيل مل يتحول إىل مصري راق كما جيب أن حيدث بناًء على هذا التأويل  كـان إذا �وأما بالنسبة خللـق الطـني  كهيئـة الطـري فـال يـصح تأويلـه بتحويـل بـين إسـرائيل إىل مـصري راق، ألن عيـسى   ن األنبياء كما ذكره عنه عن غريه م تكلـم يف املهـد، وأنـه لـو مل يـتكلم يف املهـد لـذكر القـرآن الكـالم فيـه �املهد يدل على أنه تكلم فيه ــ وإال فكيف ُعـِرف بأنـه ـ يف �ـــ بالتأمـل فيمـا ذكـره الـدكتور إبـراهيم مـن نـصوص يتبـني أنـه ـ حفظـه اهللا ـــ قـد أوضـح أن إتيـان الكتـاب لعيـسى  وأمـا تكلـيمهم كهـًال فمـراد بـه دعوتـه . اختصاص بتشريف اهللا إياه فأما تكليمه الناس يف املهد فألنه خارق عـادة إرهاًصـا لنبوءتـه وهذه اجلملـة معطوفـة " َوُيَكلُم الناَس ِفي اْلَمْهِد وََكْهًال " - تعاىل-فهي قوله �وأما الصفة الثالثة من صفات عيسى"  : يف املهد صفة من صفاته فقال �ـــ وبني الدكتور حممد سيد طنطاوي ــ رمحه اهللا ــ أن كالم عيسى  )١(." الناس إىل الشريعة وهـو مـأخوذ مـن قـول العـرب اكتهـل . هـو الـشخص الـذي اجتمعـت قوتـه وكمـل شـبابه: والكهـل. عةالذي يُهيأ له وهو يف الرضاوعطـف الفعـل علــى االسـم لتأويلـه بـه جـائز والتقـدير وجيًهــا ومكلًمـا، واملهـد اسـم ملـضجع الطفـل أي املكــان "َوِجيًهـا"علـى قولـه  طري، مث ينفُخ فيه، فيطري عيانًا بإذن اهللا، عز وجل، الـذي جعـل هـذا معجـزة يصور من الطني شكل : وكذلك كان يفعل "ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ B ڈ @ ڎ < ڌ": فيقول�ـــ يذكر ابن كثري ــ رمحه اهللا ــ أن هذه معجزة تدل على إرسال اهللا لعيسى   : ومن ذلك ما يلي�لعيسى  كهيئة الطري والنفخ فيه ليصبح طريًا بإذن اهللا فقد أكد معظـم  املفـسرين إثبـات تلـك املعجـزة ـــ أما بالنسبة لخلق الطين  )٤٣ ــ ٢٨: مرمي (  )٣(    ]ۀ � ( J ڻ ] ں   � � � ڱ � � � ڳ ک ک ک ک   گ گ گ گ ڑ ڑ ژ ژ B   ڈ @ ڎ < ڌ > ڍ : 9 1 ڇچ :[   - تعـاىل- وهو طفـل صـغري فقـال�القرآن يف سورة مرمي ما تكلم به عيسى  وقـد حكـى �يت الطفولة والكهولة، وذلك إحـدى معجزاتـه  يكلمهم بكالم األنبياء من غري تفاوت بني حال�شبابه، فهو يكلـــم النـــاس يف حـــال كونـــه صـــغريًا قبــل أوان الكـــالم، كمـــا يكلمهـــم يف حـــال كهولتـــه واكتمـــال  �واملــراد أن عيـــسى   )٢ (.النبات إذا قوى ومت   )٤( " .يَُدّل على أن اهللا أرسله
  .١/٤٨٦/تفسري القرآن العظيم ـ ابن كثري) . (4  .١٤٠، ٣/١٣٩ج/٢م/  د حممد سيد طنطاوي التفسري الوسيط ـ) (3    .٣٠/٣٦٢"/كهل"تج العروس ــ مادة / طاَل وانْتهى ُمنتهاُه : اْكتَـَهَل النباتُ ) (2   .٣/٢٤٧/التحرير والتنويرــ ابن عاشور ) (1                                                                                                                                                       



، �فــإن املفــسرين يؤكـدون علــى وقــوع هــاتني املعجــزتني لعيــسى وبالنــسبة إلبــراء األكمــه واألبــرص وإحيــاء المــوتى ـــ  هــو : وقيـل. وقيـل بــالعكس. هـو الــذي يبـصر ــارًا وال يبـصر لــيال: قيــل" َوأُبْــرُِئ األْكَمـَه :" يقـول ابـن كثــري ـــ رمحــه اهللا ـ   .  لرباعتهم يف الطب وأكدوا على أن هذه املعجزات أقوى يف التحدي لقومه وذلك عجــزة تناســب أهــل زمانــه، فكــان بعــث اهللا كــل نــيب مــن األنبيـاء مب: قــال كثــري مـن العلمــاء} َوُأْحيِـي اْلَمــْوَتى بِــِإْذِن اللــهِ {"   :املوتى وذلك لرباعة قومه يف الطب وعدم قدرم على إحياء املوتى فيقول إحيـاء � ـــ رمحـه اهللا ـ  أن اهللا بعـث كـل نـيب مبعجـزة مـن جـنس مـا بـرع فيـه قومـه ، وأن مـن معجـزات عيـسى ـــــــ ويبـني  )١(.وهو أشبه؛ ألنه أبلغ يف املعجزة وأقوى يف التحدي  واألبرص. هو الذي يولد أعمى: وقيل. األعمش: وقيل. األعشى أخـربكم مبـا أكـل أحـدكم اآلن، ومـا هـو مـدخر لـه يف : أي } دِخُروَن ِفـي بـُيُـوِتُكمْ َوأُنـَبُئُكْم ِبَما تَْأُكُلوَن َوَما تَـ{ : وقوله  .أبًدامثله، أو بـسورة مـن مثلـه مل يـستطيعوا أبـًدا، ولـو كـان بعـضهم لـبعض ظهـريا، ومـا ذاك إال ألن كـالم الـرب ال يـشبهه كـالم اخللـق ، لو اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثله، أو بعشر سور من �ء، فأتاهم بكتاب من اهللا الفصحاء والبلغاء وحنارير الشعرا بعثـه اهللا يف زمـن �إحياء اجلماد، أو على مداواة األكمه، واألبرص، وبعث من هو يف قربه رهني إىل يوم التناد؟ وكـذلك حممـد بيعة، فجاءهم من اآليات مبا ال سبيل ألحد إليه، إال أن يكون مؤيًدا من الذي شـرع الـشريعة، فمـن أيـن للطبيـب قـدرة علـى الط فُبعث يف زمن األطباء وأصحاب علم �وأما عيسى . استيقنوا أا من عند العظيم اجلبار انقادوا لإلسالم، وصاروا من األبرارفبعثــه اهللا مبعجــزة بـََهـَرت األبــصار وحــريت كـل ســحار، فلمــا . الغالـب علــى زمـان موســى، عليــه الـسالم، الــسحر وتعظــيم الـسحرة وذكر إذن .   أن كل خارقة من هذه اخلوارق اليت جاءهم ا، إمنا جاءهم ا من عند اهللا�حتقق بعد ذلك على لسان عيسى  كمـا هـو مقـدر يف غيـب اهللا عنـد البـشارة ملـرمي، وكمـا - عليـه الـسالم-املـسيحوحرص النص علـى أن يـذكر علـى لـسان "  : بدون أب فيقول�كان عبد من عباد اهللا قادر على فعل ذلك فاهللا قادر من باب أوىل على خلق عيسى  ألنـه إن  �مشيئة اهللا ، وأن هذه املعجزات تتعلق بإنشاء احلياة  أو ردها أو رد العافية وهي معجزات تتـسق مـع مولـد عيـسى  مــع رد كــل حادثــة إىل ــــ ويؤكــد صــاحب الظــالل علــى أن اهللا تعــاىل حــرص علــى ذكــر مــا هــو مقــدر حدوثــه يف غيــب اهللا  .)٢(. " على صْدقي فيما جئتكم به: أي } آليًَة َلُكمْ { يف ذلك كله : أي } ِإن ِفي َذِلكَ { بيته لغده  وهــذه املعجــزات يف ! اهللا زيــادة يف االحتيــاطاهللا بعــد كــل واحــدة منهــا تفــصيًال وحتديــًدا ومل يــدع القــول يــتم ليــذكر يف ايتــه إذن  وهـي يف صـميمها .. ورؤية غيـب بعيـد عـن مـدى الرؤيـة. عمومها تتعلق بإنشاء احلياة أو ردها، أو رد العافية وهي فرع عن احلياة عـد عـرض أقـوال املفـسرين أن هـذه املعجـزات حـسية واقعيـة، وأـا  حـدثت لنـيب اهللا عيـسى ــ وعلـى أيـة حـال فإنـه يتبـني ب )٣(!" مبألوف اإلنسان- سبحانه-نشأت عن هذا املولد اخلاص مىت ُرد األمر إىل مشيئة اهللا الطليقة ومل يقيد اإلنساُن اهللاَ وال حاجــة إذن لكــل الــشبهات واألســاطري الــيت .. علــى يــد واحــد مــن خلقــه، فهــو قــادر علــى خلــق ذلــك الواحــد مــن غــري مثــال املعجزات  وإذا كان اهللا قادراً أن جيري هذه� ومنحه الوجود واحلياة على غري مثال إال مثال آدم �تتسق مع مولد عيسى 
   .١/٣٩٩/تفسري الظالل ــ الشيخ سيد قطب ) (3   .١/٤٨٦/تفسري القرآن العظيم ــ ابن كثري )  (2   .٤٨٦ /١/املرجع السابق ) (1                                                  :من خالل ما مت عرضه يتبني للباحث ما يلي  الخالصة      . وشاهدها من حضر من املعاصرين له ، وعلم ا من مل حيضر منهم �



ين ، ولعــل الــسبب يف هــذه التــأويالت خروجهــا عــن النــواميس الكونيــة مــن وجهــة نظــره، وتــأثره بــآراء ســياق الــنص القــرآـــــ أوضــح الــدكتور إبــراهيم أن التــأويالت الــيت أوهلــا األســتاذ أســد هلــذه املعجــزات لــيس عليهــا دليــل، وال تتفــق مــع   .بالقرآن والسنة  وأقوال املفسرين، وأا من جنس ما برع فيه قومه من املهارة الطبية لتكون أبلغ يف التحدي  ثبوتًا قطعًيا واستدل على ذلك �يسى ـــ بني الدكتور إبراهيم عوض أن هذه املعجزات حسية ثابتة لنيب اهللا ع ــــ أكـــد الـــدكتور إبـــراهيم علـــى أن األســـتاذ  .القاديانيني مل يتخـــذ التأويـــل لـــه منهًجـــا، لكنـــه مل يـــؤول بعـــض املعجـــزات  ) أســـد(ــ   . بدون أب من باب أوىل � وهو خملوق، ثبت  خلق اهللا لعيسى  �فإن ثبتت هذه املعجزات لعيسى  ، حيث إا تتعلق بإنشاء احلياة أو ردها أو املعافاة، � عيسى ـــ أن هذه املعجزات  تتناسب مع طبيعة خلق  .كاإلسراء واملعراج
بأـا " وجعلوا بينه وبني اجلنة نسًبا" خطأ تأويل اجلنة يف قوله تعاىل : املطلب األول  :وفيه ثالثة مطالب                                     .وأا ال تقوم على أي دليل ) أسد(طأ ويتبني وهن تلك التأويالت اليت أوهلا األستاذوذا يسقط هذا اخل  أن هناك فرقًا بني خلق اهللا وخلق غريه، حيث إن خلق اهللا ينمو ويتكاثر، وال حيدث ذلك خللق غريه _     .الروحية واألخالقية للبشرية والرد عليه آدم وإبلـــيس بأـــا رمزيـــة وتعـــرب عـــن التطـــورات خطـــأ تأويـــل قـــصة: املطلـــب الثـــاين     .قوى الطبيعة  والرد عليه
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بـأم تـسع عـشرة قـوة والـرد ) التـسعة عـشر(خطأ تأويل خزنـة النـار : املطلب الثالث يف قولــه ســبحانه عــن "اجلِنــة "مث إن هــذه النزعــة التأويليــة املــسرفة لتوقعــه أحيانًــا فيمــا ال يقبــل العقــل لنأخــذ مــثًال تفــسريه "  : تفسريه لتلك اآلية الكرمية فيقول-حفظه اهللا-ويف هذا يرتجم عنه الدكتور إبراهيم عوض  .تعين قوى الطبيعة)١٥٨: الصافات  ( ]( ) ٹ & %[ تعاىليف قوله" اجلِنة"  فقد زعم أن كلمة   . األستاذ أسد يف تأويل اآلية اليت حنن بصدد تناوهلانفر تأويًال حتتمله اآلية الكرمية، بينما بالغ نفر آخر يف تأويلها مبا اليقبله العقل وال حيتمله املعىن، وممن وقع يف مثل تلـك املبالغـة رها، جلـأ فريـق مـنهم إىل تأويلهـا، فأوهلـا وملا كان هناك بعض اآليات القرآنية الكرمية اليت ال يفهم البعض معناها من ظاه  .التشكل بأشكال حسنة وقبيحة، وكذلك قادرون على االختفاء بالكلية بطبيعــة خاصــة ومعــامل مميــزة اجلــن، فهــم خملوقــون مــن النــار، كمــا أــم قــادرون علــى �ومــن املخلوقــات الــيت خلقهــا اهللا   .طعامه، وشرابهوسريه، و بأجهزة التكبري احلديثة، ومنها ما ال يرى ذه وال بتلك، والـيت تـرى بـالعني كـل منهـا لـه طريقتـه الـىت ختتلـف عـن غـريه يف حياتـه، تتميــز القــدرة اإلهليــة بــاالنفراد يف اخللــق وتنــوع املخلوقــات، فمــن املخلوقــات مــا يــرى بــالعني اــردة، ومنهــا مــا ال يــرى إال   وًال عرض الخطأأ  بقوى الطبيعة والرد عليه   "    � ( ) ٹ & %: "خطأ تأويل الِجنة في قوله تعالى  املطلب األول        .عليه هــذا :"يعتقدونـه، ولــيس هلــذا أي عالقــة بقــوانني الطبيعــة ألن العــرب مل يكونــوا يعرفــون شــيًئا عنهــا ويف هــذا يقــول ـ حفظــه اهللا ـ يعـرض الـدكتور إبـراهيم عـوض ـ حفظـه اهللا ـ الفهـم الـصحيح لآليـة الكرميـة، حيـث يؤكـد أـا تتحـدث عمـا كـان العـرب   خالل ما ورد في القرآن الكريمرد الدكتور إبراهيم عوض على هذا الخطأ من ) أ(  ــــــ وفيما يلي بيان ذلك  الرد على الخطأ من خالل عرض أقوال بعض المفسرين)د(  .الرد على الخطأ من خالل ما ورد في معاجم اللغة العربية) ج(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على هذا الخطأ من خالل األدلة العقلية ) ب(  .قرآن الكريمرد الدكتور إبراهيم عوض على هذا الخطأ من خالل ما ورد في ال) أ(  :ثانًيا الرد على هذا الخطأ ويتلخص في النقاط التالية   )١(" ،واجلنة هي كل كائن خفي  بأم قوى الطبيعة، إذ إن هذه القوانني ال تظهر للعني وال تدركها احلـواس فهـي تنتمـي إذن لعـامل اخلفـاء ]( ) ٹ & %[ركنياملش إنـه ـذه الطريقـة . أي أنـه ينـسب إىل العـرب مـا الميكـن نـسبته إلـيهم" اجلِنـة "شئ عن قـوانني الطبيعـة الـيت يفـسر ـا أسـد كلمـة ـــ ألن القـرآن يـشري يف اآليـة املباركـة إىل مـا كـان العـرب يعتقدونـه، والعـرب ـ كمـا هـو معلـوم  ـ مل يكونـوا يعرفـون شـيًئا أي   :اقض للمنطق وذلكالتفسري من    .٦٧هامش /٦٩٢/ ترمجة لـــ ترمجة أسد للقرآن ٤٣/دإبراهيم عوض /فكر حممد أسد ) (1                                                   )١(".بقوانني الطبيعة "  إن اجلن يف القرآن جنس حمدد مبعامله، فال ميكن من مث أن يفسر بــ  .لى التاريخ ما ليس منه وهذا هو وجه اخلطورة يدعي ع



� H ڀ پ پ پ پ P Q R ٻٱ [: قــال تعــاىل   . �اإلسالم، وبلغوا رسالة النىب بدعوة قومهم إىل  كمـا أُرسـل إىل اإلنـس، مـنهم املـؤمن والكـافر والعاصـى، أمـروا �فاجلن يف القرآن نوع من املخلوقـات أُرسـل إلـيهم النـىب  �
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� H ڀ پ پ پ پ P Q R ٻ مب ىب يب   ٱ ]  �ـــ ممــا ســبق يتبــني أن العــرب مل يكونــوا يعرفــون عــن قــوانني الطبيعــة غــري الظــاهرة شــيًئا، وأن اجلــن يف القــرآن نــوع حمــدد لــه   )١٥ــ ١١:اجلن] (   ٿ " !   ٺ  أن تفــسري -فــضيلته–إبــراهيم عــوض يف رده علــى الــشبهات، ويف هــذه الــشبهة يــذكر / الفطــرة؛ لــذا كثــريًا مــا يــستند إليــه الــدكتور  وبه يتمكن من الوصول إىل احلقيقة يف كثري من القضايا، ومل تتعارض الشريعة اإلسالمية يوًما مع العقل وال مع اخلطأ والصواب،للعقل أمهية كربى يف هذه احلياه، فبـه ميـز اهللا بـىن آدم علـى سـائر املخلوقـات، وبـه وقـع التكليـف، وبـه مييـز اإلنـسان بـني    رد الدكتور إبراهيم عوض على الخطأ من خالل األدلة العقلية )ب(      .ال عالقة له بقوى الطبيعة اليت فسر ا األستاذ أسد اآلية الكرمية صفاته ومعامله و ــ إــم حملــضرون "اجلِنــة " اآليــة تنــسب إىل اجلــن العلــم وال ميكــن أن توصــف قــوانني الطبيعــة بــالعلم، واآليــة تقــول عــن إن"   :األستاذ أسد يتناقض مع العقل فيقول  تعتقده يف اجلاهلية من وجود نسب بني  ويزداد تناقض ما يقوله أسد مع منطق العقل عندما نراه يقيس ما كانت العرب   للحساب يوم القيامة، فهل ميكن القول عن قوانني الطبيعة أا ستحضر يوم القيامة  ؟ ــــــديا املوســــــوعة احلــــــرة .م٢٠١٥ –املركــــــز القــــــومي للرتمجــــــة /١١/ ترمجــــــة حممــــــد حممــــــود قاســــــم –هنــــــري برجــــــسون  -التطـور اخلــالق" / أن ينــضج ، وأن ينـضج أن خيلـق نفــسه باسـتمرار أن يوجـد شــئ هـو أن يتغـري ، وأن يتغـري:" شـيء نفـسي جتمـد ومتــدد يقـولغريــزة ويف اإلنــسان عقــل وهــذه طبقــات خمتلفــة بالطبيعــة ال بالدرجــة فقــط امــا املــادة فقــد نــشأت مــن وهــن التيــار احليــوي أو توقفــه فمــا هــي ا ال ن وجـدان شـبيه بوجـداننا وأعلـى منـه فهـو يف النبـات سـبات ومجـود ويف احليـوان مـ) نـزوة حيـة(كل نوع من األنواع احلية قد صدر دفعة واحدة عن ) (2   .٤٤/فكر حممد أسد ) (1                                                                                                                                                       )٤("اجلوانبـ ـــ إن هذا التأويـل الـذي ذهـب إليـه األسـتاذ أسـد لـيس فيـه مـا ميكـن أن يقبلـه العقـل أو الـسياق يف جانـب مـن   . ؟�به، وملاذا مل يذكر ذلك يف أي آية من آيات القرآن أو يرد عن النيب وتذكر هلم بعض أنواع النعيم الذي ينالونه يف اآلخرة جزاًء على إخالصهم هذا، فهل نزل تكليف على قـوانني الطبيعـة مل نـسمع ؟، "إال عبــاد اهللا املخلــصني "ص ميكــن أن ينــسب إليهــا كمــا تـشري اآليــات الكرميــة بينهـا فتنــتج لنــا قــوانني جديــدة ؟، مث أي إخـال وأي نسب هذا الـذي ميكـن أن يكـون مـع قـوى الطبيعـة ؟،  فهـل قـوى الطبيعـة تتـزوج وهلـا ذريـة ؟، أم أـا تتكـاثر فيمـا   :العقل يف أي جانب  فيقول بعض األسئلة اليت يتأكد من خالل فهمها فساد تأويل األستاذ أسـد لآليـة، وأنـه ال يتفـق مـع ــ مث يطرح الدكتور إبراهيم  )٣(" ؟)٢(على عناصر الطبيعة، إذ أين اعتقاد العرب يف اجلن من الدفعة احليوية الربجسونيةيف فكر برجسون الفيلسوف الفرنسي، هذا الذي يقوم على إضـفاء صـفات األلوهيـة " الدفعة احليوية" واجلن على مفهوم �اهللا  ــــــدخول . ، ويكيبي ــــــاريخ ال ت   .٤٤/ فكر حممد أسد) (4   .٤٤/فكر حممد أسد ) (3  .٢٧/٤/٢٠١٩



يـه يف فهم معًىن من معاىن ألفاظ القرآن الكرمي أمرًا منطقًيا، فتعالوا سويًا لنـرى مـدى احتمـال اللغـة لـذلك التأويـل الـذى ذهـب إل والصحابة الكرام؛ لذا كان الرجوع إليها عند االختالف �اللغة العربية هي اللغة اليت نزل ا القرآن، وفهمه ا النيب   د في معاجم اللغة العربية الرد على هذا الخطأ من خالل ما ور ) ج(  .ــ يتبني مما سبق أن تأويل اجلِنة بقوى الطبيعة ال يقبله العقل وال حيتمله املعىن ، كما أنه ال يوافق الواقع  َا ُمسوا: مجاعُة ولد اجلاّن، وَمجُْعُهم: اِجلن : قَاَل الليثُ : ِجنٌ "  : ــ ورد يف ذيب اللغة  ) أسد(ــ إن الباحث إذا ما انتقل إىل كتب اللغة زادت ثقته يف عدم احتمال اآلية هلذا التأويل الذي ذهب إليه االستاذ   .   األستاذ أسد  َوِإمن ،ُة، واجلاناس، َفَال يـَُرْوَن، اجلِنوا من النُخِلق ِمْنُه َنْسُله جناً ألنـُّهُم اْسَتجن ُخِلَق من ناٍر مث ُهَو أَبُو اِجلن ْيث ِيف َقول اهللا  .واجلانڈ @ ڎ[ : َوقَاَل الل B ڑ ژ ژ  )[ ٣١: القصص(  ة بيضاءُ : ، اجلانحي.   وعز وقوُله جل ]:) �  ڤ ڤ ڤ ڤ  [  ةُ : قَاُلواَوقَاَل اْلفراء ِيف قـَْوله  .املالئكُة هاُهنا َعَبَدُهْم قوٌم من اْلَعَرب: اجلِن : ]ٹ & %   $ ٿ ( ) �[     ُة هاُهنـا املالئكـُة، يـَُقـول: يـَُقالفـََقـاُلوا. جعلُـوا بَـني اهللا َوبَـني َخْلِقـِه نـسبا: اجلِن : ـُة أنا املالئكـُة بنـاُت اهللا، ولَقـْد َعِلَمـِت اجلِنذين قاُلوا َهَذا الَقْول ُحمَْضُرون ِيف النوهذا م أشار إليه ابن منظور ــ رمحه اهللا ــ يف لسان العرب   )١("رال:  " م استجنوا من الناس فال يُرون، : واِجلنم عن األبصار وألولد اجلان ابن سيده اجلن نوع من العامل مسوا بذلك الجتنا ة، ويف التنزيل العزيزواجلمع جنان، وهم اجلِن]� ـة ) ١٥٨:الصافات(  ]ڦ ڤ ڤ ڤ ڤـم حملـضرون قـالوا اجلِنولقد علمت اجلنـة إ يُقال اجلِنة ههنا املالئكة يقول جعلوا بني اهللا وبني خلقه نسبًا فقالوا املالئكة  " ( ) ٹ & % " وقال الفراء يف قوله تعاىل   .ههنا املالئكة عند قوم من العرب ـــه تعـــاىل  )٦:الناس " ( � � ڳ "منسوب إىل اِجلن أو اجلِنة ومنه قوله تعاىل " واِجلين "   . ولقد علمت اجلنة أن الذين قالوا هذا القول حمضرون يف الناربنات اهللا ومــشتقاا يف اللغــة العربيــة، إمــا أن يكــون املــراد ــا  نــوع مــن العــامل قــد ُمســوا بــذلك " اجلِــن"ـــــ ــذا يتبــني أن معــىن كلمــة   .)٢(" اجلوهري اجلن خالف اإلنس والواحد ِجين مسيت بذلك ألا َختْفى وال تُرى  معطوف على الوسواس املعىن من شر الوسواس ومن شر الناساس ، َوالن )٦ــ ١الناس (  ]     � � � ڳ ک ک   ک ک گ گ گ گ   ڑ ڑژ  ژ   B ڈ   @ ڎ <   ڌ > ڍ : 9[[: التأويـــل عنـــدي قول منهــا مســوا املالئكــة أو نوًعــا " اجلِنــة"ــــــ عنــدما ينظــر الباحــث يف كتــب التفــسري جيــد أن تفــسري اآليــة فيهــا مجيًعــا يــدور بــني كــون  الرد على هذا الخطأ من خالل عرض أقوال بعض المفسرين) ج(  .فائهم عن األبصار، وهذا ما تذكره اآلية اليت حنن بصدد احلديث عنها، أو أن املراد ا املالئكةالخت   :ــ يذكر اإلمام الزخمشري أن املراد باجلنة املالئكة، فيقول  وفيما يلي بعض األمثلة من أقوال املفسرين   .بذلك ــ وهو ما ذهب إليه معظم املفسرين القدامى، أو أم اجلن
دار إحيـاء الـرتاث العـريب /٢٦٧ـــ ١٠/٢٦٥/ـــ بـاب اجلـيم والنـون ) هـ٣٧٠: املتوىف(أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور ذيب اللغة ـــ حممد بن ) (1                                                  يم ــــ مـادة فـصل اجلـ) هــ٧١١: املتـوىف(لسان العرب ــ حممد بن مكـرم بـن علـى، أبـو الفـضل، مجـال الـدين ابـن منظـور األنـصاري الرويفعـى اإلفريقـى ) (2    .م ٢٠٠١) ١( بريوت ــ ط–   . هـ ١٤١٤ ٣ بريوت ـــ ط–ــ دار صادر ٩٦، ١٣/٩٥"/جين"



نسبة بني اهللا :  جعلوا مبا قالوا : ملعىن وهو زعمهم أم بناته، وا} َنَسًبا { بني اهللا وبني اجلنة وأراد املالئكة } َوَجَعُلوا {  ا املوضــع باســم جنــسهم، وإمنــا ذكــرهم ــذا االســم شــيطان، ومــن طهــر مــنهم ونــسك وكــان خــرياً كلــه فهــو ملــك؛ فــذكرهم يف هــذاجلــنس واحــد، ولكــن مــن خبــث مــن اجلــن ومــرد وكــان شــرًا كلــه فهــو : قــالوا : مل مســي املالئكــة ِجنــة؟ قلــت :  فــإن قلــت   .وبينهم، وأثبتوا له بذلك جنسية جامعة له وللمالئكة  أم يقولون ما يقولون يف املالئكة ، وقد علم : واملعىن . للكفرة } ِإنـُهْم َلُمْحَضُرونَ {والضمري يف ..... وضًعا منهم وتقصريًا م ، مث خيتـار أن أكثـر املفـسرين علـى أن املـراد ـا املالئكـة "اِجلنة " ذكر اإلمام القرطيب األقوال املختلفة يف تفسري كلمة ــ وي  )١(" املالئكة أم يف ذلك كاذبون مفرتون، وأم حمضرون النار معذبون مبا يقولون وقــال أهــل . خمــدرات اجلــن: فمــن أمهــان ؟ قــالوا  : �، فقــال أبــو بكــر الــصديق �ملالئكــة بنــات اهللا  ا-يعــين كفــار قــريش  -قـالوا : أكثر أهل التفسري أن اجلنة ها هنا املالئكة وروى ابن أيب جنـيح عـن جماهـد قـال  ]  ( ) ٹ & %[:قـَْوُلُه تـََعاَىل "  :فيقول اجلِنــة، وُروي عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا، وروى إســرائيل عــن : إــم مــن بطــون املالئكــة يقــال هلــم:  وقــال جماهــد   االشتقاق قيل هلم ِجنة ألم ال يُرون إن اهللا صـــاهر اجلــن فكانـــت املالئكــة مـــن بيــنهم، وقـــال جماهـــد : قالــت اليهـــود لعــنهم اهللا:  قــال قتـــادة والكلــيب ومقاتـــل   .إمنا قيل هلم جنة ألم ِخزَان على اجلنان: السدي عن أيب مالك قال  إن اهللا خطـــب إىل ســـادات اجلـــن فزوجـــوه مـــن ســـروات بنـــام : القائـــل ذلـــك كنانـــة وخزاعـــة قـــالوا  : -أيـــضا–والـــسدي ومقاتـــل  لـيس أخـوان تعـاىل اهللا عـن قـوهلم هـو قـوهلم أن اهللا تعـاىل وإب: أي يف العبادة وقال ابن عباس و الضحاك و احلسن أيـضا    ) ٩٨:الشعراء  (   ]G ہ E ۀ[: قول احلسن يف هذا أحسن دليله قوله تعاىل :  قلت   أشركوا الشيطان يف عبادة اهللا فهو النسب الذي جعلوه : الئكة بنات اهللا من سروات بنات اجلن، وقال احلسن فامل يف النار قاله قتادة } َلُمْحَضُرون{يعين قائل هذا القول  } ِإنـُهمْ { أي املالئكة } َوَلَقْد َعِلَمِت الِجنُة { :  قوله تعاىل   علًوا كبريًا  فجعلوا بـني اهللا وبـني اجلـن نـسًبا بتلـك الـوالدة، أي بينـوا كيـف حـصلت تلـك الـوالدة بـأن جعلوهـا بـني اهللا تعـاىل وبـني "   :يف اآلية الكرمية اِجلن فيقول" ة اجلِن " ــ ويذهب ابن عاشور يف تفسريه إىل أن املراد بكلمة   )٢("  للحساب : وقال جماهد  ملــشركني اجلماعــة مــن اجلــن، فتأنيــث اللفــظ بتأويــل اجلماعــة مثــل تأنيــث رجلــة، الطائفــة مــن الرجــال، ذلــك ألن ا: واجلِنــة  .اجلنة نسًبا ، إمـا أن تكـون مبعـىن املالئكـة أو اجلـن، وال ميكـن أن "اجلِنـة" ــ وعلى أيـة حـال فإنـه يتـضح مـن أقـوال املفـسرين أن كلمـة   )٣(" زعموا أن املالئكة بنات اهللا من سروات اجلن، أي من فريق نساء من اجلن من أشراف اجلن من خالل ما مت عرضه يتبني أن الدكتور إبراهيم عوض نوع يف الرد على هذا اخلطأ بني األدلة النقلية والعقلية من خالل   الخالصة   ) أسد(تفسر بقوى الطبيعة مطلًقا كما فسرها األستاذ   :ما يلي
       .١٨٦، ٢٣/١٨٥/التحرير والتنوير ــ ابن عاشور ) (3   .٥٥٧٩، ٥٥٧٨ص/ ٨م/تفسري القرطيب ) (2   .٣١٣، ٣١٢ /٣/تفسري الكشاف ــ الزخمشري ) (1                                                 



وهو ما ذهب إليه  ابن عاشور، وهو ما يطمـئن إليـه القلـب ) اجلن(ـــ  بني أوًال أن املراد باجلِنة يف اآلية الكرمية  ال يقوم علـى أي دليـل، وأنـه يتنـاقض مـع ) أسد(ذكرة األستاذ ـــ أكد الدكتور إبراهيم عوض أن التفسري الذي   .ــ استدل الدكتور إبراهيم عوض على ما ذهب إليه بالقرآن الكرمي   )٥٦: الرمحن(    ]ے � ھ 	 ھ �[ ، وقوله جل شأنه  ) ٦: الناس (] � � ڳ[بــنفس املعــىن يف آيــات أخــرى يف القــرآن الكــرمي، ســواء بلفظهــا أو مبادــا كقولــه تعــاىل " ةاجلِنــ"لــورود كلمــة  يف كتب اللغة كذلك، وـذا يـسقط هـذا اخلطـأ ) اِجلن(يتناقض مع مدلول ) أسد( ـــ أن ما ذهب إليه األستاذ   ).أسد(، ومل يشر أحد منهم إىل ماذهب إليه األستاذ "اجلن"إليه معظم املفسرين القدامى، أو  يكون املالئكة ــ وهو ماذهب إما أن)اجلِنة(ــ أن يبني رأي علماء التفسري يف اآلية الكرمية، وأم بينوا أن املراد بــ  :كان من املمكن أن يضيف الدكتور إبراهيم إىل ما سبق من الردود ردوًدا أخرى منها  .سياق اآليات الكرمية والعقل واملنطق � H ڀ[ :قـال تعـاىل علـى لــسام  الطينيـة جتمـع بـني اخلـري والـشر واإلصــالح واإلفـساد أمر املالئكة بالسجود له، فسألوه عن احلكمة يف خلق البشر، وقـد علمـوا مـسبًقا أن املخلوقـات �وملا خلق اهللا آدم    اخللق يف كل ما يأمر به  ولو مل تظهر هلم احلكمة فيما أمر به خملوق من املخلوقات؛ لذا وجبت طاعته على مجيع خـالق اخللـق ومـالكهم، وهـو املتـصرف يف الكـون وفـق علمـه وإرادتـه، ألنـه وحـده العـامل مبـا يـصري إليـه شـأن كـل  �اهللا  أوًال عرض الخطأ  التطورات الروحية واألخالقية للبشرية والرد عليه  خطأ تأويل قصة آدم وإبليس بأنها رمزية وتعبر عن  املطلب الثاين  .ويتبني أنه ال يقوم على دليل  �تأويلهـــا، نـــرى مـــن يَـــدعى بأـــا رمزيـــة، وليـــست ومـــع وضـــوح القـــصة، وورودهـــا يف الكتـــب الـــسماوية، وعـــدم احلاجـــة إىل   .من اجلنة وعداوته لبىن آدم   أمر إبليس كذلك بالسجود له، فتكرب ورفض، وكان رفـضه سـبًبا يف خروجـه �وكما أمر اهللا املالئكة بالسجود آلدم   )٣٠:البقرة  ( ]ڦڤ ڤ ڤ ڤ [ :فرد عليهم بقوله تعاىل ،   ]( ) ٹ & % $ ٿ " !   ٺ  واآليـات الـيت تـشبه بالنزعـات " مـا خلفهـموقيضنا هلم قرناء فزينوا هلم ما بني أيديهم و "وباملثل يؤول القرناء يف قوله تعاىل   )٣("كما يفسر الشياطني بأا تعبري استعاري عن الرغبات البشرية الشريرة املضادة ملصاحل البشر الروحية  )٢("هبهم اهللا من إرادة أخالقية حرة أي القدرة على الفعل والرتك يف جمال األخالق ممارسة ما و وإبلـيس عنــده أيــًضا مـالك ســاقط ومتــرده متـرد رمــزي، وهــو بإغوائـه البــشر إمنــا ميثـل مهمــة كونيــة حمـددة هــي حفــزهم علــى "  )١("حياة اجلنس البشري فوق هذه البسيطة ،وليست قصة حقيقية حدثت آلدم قبًال يف اجلنة قصة رمزية للتطـورات الروحيـة واألخالقيـة الـيت طـرأت علـى )  أسديعين حممد(وعصيان إبليس لألمر اإلهلي بالسجود له هي عنده �مـثًال أن قـصة آدم )  يف ترمجـة األسـتاذ أسـد للقـرآن(  من هـوامش سـورة األعـراف١٦،١٠يتضح من اهلامش رقم "  :      _ حفظه اهللا_حقيقية، ويف هذا يقول الدكتور إبراهيم عوض    . ٢٦، ٢٥هـ/٧٣٣،٧٣٤ ترمجة لرتمجة أسد للقرآن ص٤٠/املرجع السابق ) (4   ./٤٠/د إبراهيم عوض /يعرفه الكثريون  فكر حممد أسد كما ال) (3   .٣٤ه/١٧٧،ص٢٦ه/٩،ص ١٠ه/٥ص/ ترمجة لرتمجة أسد للقرآن ٤٠املرجع السابق ص) (2   .من ترمجة حممد أسد للقرآن) ٢٠٥ ، ٢٠٤ص١٦ ، ١٠هـ(رمجة لــ  ت٤٠ /د إبراهيم عوض /يعرفه الكثريون  فكر حممد أسد كما ال) (1                                                   . على الرغبات الشريرة عند اإلنسان إبليس مالك ومترده مترد رمزي ، وكذلك الشياطني ليست حقيقية وإمنا يطلق هذا اللفظ  وإبلــيس رمزيــة وليــست حقيقيــة، وأن �ـــ والــذي يتأمــل هــذه الــشبهة جيــد أــا تــتلخص يف القــول بــأن قــصة آدم عليــه   )٤(""الشريرة اليت ال تنفك مالزمة للمجرمني



ُخِلَقِت اْلَمَالِئَكُة ِمْن نُوٍر، َوُخِلَق اْلَجان ِمْن نَاٍر، َوُخِلَق آَدُم ِمما ": � ومادة خلق إبليس قال رسول اهللا �مادة خلق آدم ــــ إن من يتصفح آيات القرآن الكرمي جيد آية تدل على كون إبليس من اجلن وليس من املالئكة، وأن هناك اختالفًا بـني   :رد الدكتور إبراهيم عوض على هذا الخطأ من خالل ما ورد في القرآن الكريم)أ(      ـــــ وفيما يلي بيان ذلك  . ن خالل عرض آراء بعض المفسرينالرد على هذا الخطأ م) ج(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على هذا الخطأ من خالل قواعد اللغة العربية ) ب(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على هذا الخطأ من خالل ما ورد في القرآن الكريم)أ(  :ثانًيا الرد على هذا الخطأ ويتلخص في النقاط التالية  
± [ :، وأن املالئكة مفطورون على طاعة اهللا وليسوا معرضني للمعصة أصًال قال تعاىل )١( "َقْد ُوِصَف َلُكمْ  
 
 
 
 
 
ســورة  (]ھ � � � ہ � ۀ � (] :فأمــا أن إبلــيس مــالك ســاقط، فهــو خيــالف مــا جــاء يف القــرآن الكــرمي مــن أنــه مــن اجلــن"  :فقال_ حفظه اهللا_، وهو ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم   )٦:ية آ: التحرمي (   [ مـن طـني أمـا هـو فمـن نـار قـال ومما يؤكد هذا قول إبليس نفسه يف حواره مع رب العزة إنه خري من آدم ألن آدم خملـوق   )٥٠:آية : الكهف � H ڀ پ پ پ پ P Q R ٻٱ [:تعاىل �يقولـون ذلـك، أمـا املـسلمون فيقـرأون يف القـرآن ايـد قولـه إن هذا أحد التأثريات الكتابية، ألن أهـل الكتـاب هـم الـذين   من عليائه؟ومعروف أن اجلن خملوقون من النار، فكيف يقدم مسلم بعد ذلـك علـى القـول بـأن إبلـيس كـان مالًكـا عـصى اهللا فهـبط   )١٢:األعراف (   ] $ ٿ " !   ٺ  ــا علــى الطاعــة املطلقــة، حبيــث ال   )٥٠:النحل (     ]_ ۆ F ۇ 2 � �[ جل شأنه يف وصف املالئكة ثىن منـه، وبالتـايل ال يكـون إبلـيس مـن املالئكـة، واسـتدل باب االستثناء املنقطع، الـذي يكـون املـستثىن فيـه لـيس مـن جـنس املـست ورد الدكتور إبراهيم عوض على القائلني بأن اهللا أمر إبليس بالسجود مع املالئكة، مث استثناه مـنهم، بـأن االسـتثناء مـن   رد الدكتور إبراهيم عوض على هذا الخطأ من خالل قواعد اللغة العربية ) ب (  .ستاذ أسد املالئكة فضًال عن كونه مالك ساقط كما ذكر األنـار، كمـا أن صـفام خمتلفـة، فاملالئكـة مفطـورون علـى الطاعـة ، واجلــن ليـسوا كـذلك، وهـذا اليتوافـق مـع القـول بـأن إبلـيس مــن بني أن هناك فرقًا واضًحا بني املالئكة واجلن من حيث مادة اخللق، فاملالئكة خلقت من نـور واجلـن خلقـوا مـن ــ وذا يت  )٢("يتصور وقوع العصيان منهم ؟فكيــف يقــال إن ملًكــا مــن املالئكــة قــد جــرؤ علــى عــصيان اهللا، وقــد فطــرهم اهللا مجيًع ليم إذ االســتثناء ال يعــين بالــضرورة أن املــستثىن  وغــريه مــن اآليــات الــيت تتنــاول نفــس املوضــوع فلــيس باحتجــاج ســ)٣٤: البقــرة(   ] � ڭ � ۓ ے ے � ھ 	 ھ � � � ہ[أمـــا االحتجـــاج بـــأن إبلـــيس قـــد اســـتثين مـــن املالئكـــة يف قولـــه ســـبحانه   :على ذلك ببعض الشواهد من القرآن الكرمي فقال 
["�وقولــــــــــــــــــــــــــه   )٧٧: الشعراء  (    ]ې Z ۉ X ۅ V[�ومنه قوله تعاىل على لسان إبراهيم   .كما تقول كتب النحو "قام الطالب إال محارًا "داخل يف املستثىن منه، وإال فأين يذهب االستثناء املنقطع يف مثل قولنا  
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 

 � � ی ی  
   .٤١، ٤٠/د إبراهيم عوض /يعرفه الكثريون  فكر حممد أسد كما ال) (2   .٤٢١ /١٨ /٢٩٩٦باب يف أحاديث متفرقة ــ برقم) الزهد (أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه يف كتاب ) (1                                                   .وغري ذلك كثري) ٢٧،٢٦:الزخرف (   ] ک ک کڑ ڑژ  ژ   B ڈ @ ڎ < ڌ > ڍ :]: �وقوله   )٢٥ـــــ٢٢: االنشقاق(    [



، ما دام يـرى أنـه هـو والـشياطني ال يعـدون "مالك ساقط"وعلى أية حال فمن غري املفهوم أن يقول أسد عن إبليس إنه   :كائنات ذات شخصية، ويذكر  بأم عبارة عن الرغبات البشرية، وأن متردهم مسألة رمزية فيقولاذ أسـد ينكـر كـون املالئكـة والـشياطني  ـــ وبـني أن قـول األسـتاذ أسـد عـن إبلـيس بأنـه مـالك سـاقط ال قيمـة لـه ألن األسـت  )٢("أصّح الوجوه، فمن رحم مستثىن منقطع مل يدخل فيما قبله فيخرج بإالعلــى إرادة ال مــن يعــصم مــن أمــر اهللا إال مــن رحــم، وهــو ) ال عاِصــم اليــوم مــن أمــر اهللا إّال َمــن رِحــم: (ومنــه قولــه تعــاىل   )١(".د وال من بعيفاهللا سبحانه ليس من األصنام وال هي منه يف شئ، والذين آمنوا وعملوا الصاحلات ال ينتمون إىل الكافرين ال من قريب  املنكــرين ) الالوعــي(نفـسية، وأكــد علـى أنــه ال يـشدد يف اإلنكــار علـى مــن يـرحهم التأويــل، ولكنـه يــستعجب مـن املقــرين بوجـود أن االعتقاد بوجـود إبلـيس والـشياطني أكثـر زجـرًا لإلنـسان عـن فعـل الـشر مـن االعتقـاد بـأن األمـر جمـرد رغبـات ــــ ووضح   )٣ (."خيلص نفسه منها كما شاهدنا قبًال ما حدث لكاتبناأفــضل أال ميــضي الواحــد منــا يف مثــل هــذه التــأويالت ألنــه ســيجد نفــسه وقــد ســقط يف شــبكة مــن التناقــضات يــستحيل عليــه أن ، ومع ذلك كله فإين ...وأن متردهم إمنا هو مسألة رمزية، أي أن األمر كله عراك يف غري معرتك أن يكونوا هم الرغبات البشرية،  راجعـة ) الالوعي(الشياطني راجعة إىل القرآن والسنة، واألدلة على وجود لوجود الشياطني، على الرغم من أن األدلة على وجود  .... إليـه باخلـسران املبـني وأهـوال اجلحـيم وحواراته، وحذرت آدم وذريته، من وساوسه وأكاذيبه وأحقاده ، وتوعـدت مـن يـصيح كائًنا ذا شخصية، إذ حددت املادة اليت خلق منها، وروت لنا ما جري يف أول اخلليقة بينه وبني املوىل سبحانه بوقائعه ومشاهده هم التأويل رغم كثرة اآليات واألحاديث  اليت تتحدث عن الـشيطان بوصـفه  ولست مع ذلك أشدد النكري على من يرحي  .نفسية تريد اإلشباع وإن االعتقاد يف وجود إبليس والشياطني ألقوى يف وازع اإلنسان عن عمل الشر من القـول بـأن األمـر لـيس إال رغبـات "  :إىل كالم علماء النفس فيقول بـشر متفوقـون علـيهم ومبثل هـذه العـني ننظـر فيمـا قالـه كاتبنـا عـن أمـر اهللا ملالئكتـه بالـسجود آلدم، إذ معنـاه عنـده أن ال"  .كذلك بتفوق البشر عليهم بالتفكري التصوري كما يقول األستاذ أسد، أو تفوقهم يف أي أمر آخر فال تعارض بني هذا وذاكآلدم بنفس العـني، أي أننـا نـؤمن بوجـود املالئكـة، ونعـرتف  ـــــ مث ذكر أننا ينبغي أن ننظر إىل أمر اهللا للمالئكة بالسجود   )٥ (."يؤكد وجود الشيطان ينفخ فيها ويؤججها ويغري باالرمتاء يف نارهـا، وإن شـعور اإلنـسان يف مثـل هـذا املوقـف بأنـه يف صـراع مـع شـيء متميـز عنـه ملمـا  القـول بوجــود الغرائـز البــشرية، فالرغبـات موجــودة والــشيطان وأيًـا مــا يكـن األمــر فـإن اإلميــان بوجـود الــشيطان ال ينــاقض"  :يؤججها فقالـــ وشـدد علـى أن اإلميـان بوجـود املالئكـة ال يتنـاقض مـع اإلميـان بوجـود الغرائـز البـشرية، إذ إن الغرائـز موجـودة والـشيطان   )٤ (." ، وأين هذا من ذاك� راجعة إىل ما جاء يف القرآن الكرمي وأحاديث الرسول أما الشيطان فمعرفتنا به  عندهم دليل على وجود هذا الالوعي وهو كالم علماء النفس وكالمهم جمرد ختمينات وافرتاضات ؟وينكــرون وجــود الــشيطان أو )الشخــصي منــه واجلمعــي( مــثًال ) الالوعــي(ولكــين ال أســتطيع إال أن أســتعجب ممــن يقولــون بوجــود    .املرجع نفسه والصفحة نفسها ) (5   .٤٢/د إبراهيم عوض /يعرفه الكثريون  فكر حممد أسد كما ال) (4   .٤٢، ٤١/د إبراهيم عوض /يعرفه الكثريون  فكر حممد أسد كما ال) (3  )م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠(األوىل : هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ـــ الطبعة/ ٢/٢٦٥) /هـ٦٧٢: املتوىف(، ابن مالك الطائي اجلياين، أبو عبد اهللا، مجال الدين شرح تسهيل الفوائد ـــ حممد بن عبد اهللا)(2   .٤١/د إبراهيم عوض/يعرفه الكثريون  فكر حممد أسد كما ال) (1                                                   .آلدم، واستكبار إبليس عن ذلكإننا ال نشاح يف شيء من هذا، لكننا ال جند فيه ما مينـع مـن اإلميـان بوجـود املالئكـة والـشياطني ورضـا األولـني بالـسجود   .بالتفكري التصوري والقدرة من مث على التمييز بني الصواب واخلطأ



جيـد أـم اختلفـوا يف كـون إبلـيس مـن املالئكـة أو مـن اجلـن علـى النحـو ـــ إن الذي يطالع أقوال املفسرين يف تلك املسألة   الرد على هذا الخطأ من خالل عرض أقوال بعض المفسرين ) ج(  .يناقض القول بوجود الغرائز البشريةوالشياطني مسألة رمزية، وأن االعتقاد بوجود إبليس أقوى يف دفع اإلنسان عن ارتكاب املعاصي، وأن اإلميان بوجود املالئكـة ال  بــأن إبلــيس مــالك ســاقط ال قيمــة لــه، ألنــه يــرى أن وجــود املالئكــة) أســد(املــستثىن مــن جــنس املــستثىن منــه، وأن قــول االســتاذ وبالتأمــل فيمــا ســبق يتــضح أن الــدكتور إبــراهيم عــوض يــرى أن اآليــة مــن بــاب االســتثناء املنقطــع، والــذي ال يكــون فيــه   )١(..."جنب ؟ هل يف طبيعتهما ما مينع من هذا  ترى ملاذا ال يسري األمران جنًبا إىل  ابـن مـسعود و نصب على االستثناء املتصل، ألنه كان مـن املالئكـة علـى قـول اجلمهـور ابـن عبـاس و ) ِإال ِإْبِليسَ (: قـَْوُلهُ "  :ـــ فقد ذكر اإلمام القرطيب أن مجهور العلماء يقولون بأن إبليس من املالئكة، فقال  : التايل  وكان امسه عزازيل وكـان مـن أشـراف املالئكـة وكـان مـن األجنحـة األربعـة، فلمـا عـصى اهللا غـضب عليـه : قال ابن عباس   ابن جريج و ابن املسيب و قتادة وغريهم ورجحه الطربي وهو ظاهر اآلية  إبلــيس أبــو اجلــن كمــا أن آدم أبــو البــشر ومل يكــن ملًكــا، وروي حنــوه عــن ابــن :  وقــال ابــن زيــد و احلــسن و قتــادة أيــضا   .ر وإبليس منهم، وخلق سائر املالئكة من نورإن اجلن سبط من املالئكة خلقوا من نا: وقال سعيد بن جبري   .فلعنه فصار شيطانًا كـــان مـــن اجلـــن الـــذين كـــانوا يف األرض وقـــاتلتهم : امســـه احلـــارث، وقـــال شـــهر بـــن حوشـــب وبعـــض األصـــوليني : وقـــال : عبـــاس  ـــ وأيــده الــشيخ مجــال الــدين القــامسي  )٢("كة فسبوه صغريًا وتعبد مع املالئكة وخوطب، وحكاه الطربي عن ابن مسعود، واالستثناء على هذا منقطع املالئ : "  بعــدما ذكــر االخــتالف حــول كــون إبلــيس مــن اجلــن أو مــن املالئكــة  فقــال)٣(ــــ نار، واملالئكـة خلقـوا مـن نـور، وألن ، فهو أصل اجلن، كما أن آدم أصل اإلنس، وألنه خلق من ) ٥٠: الكهف( ]	 ھ � � � ہ � ۀ � ([: لقولـه تعـاىل. قاله ابن عبـاس يف روايـة، واحلـسن وقتـادة، .  أنه كان من اجلن، ومل يكن من املالئكةوالثاني  . قاله ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن املسّيب.  أنه كان من املالئكةحدهماأ  : للعلماء يف إبليس، هل كان من املالئكة أم ال؟ قوالن ِإال إِبْلِيَس كاَن ِمَن اجلِْن : وأجابوا عن قوله تعاىل. والقول األول هو الصحيح الذي عليه مجهور العلماء وصححه البغوي  .له ذرية، وال ذرية للمالئكة فــإن إبلــيس كــان مــع املالئكــة . ملــسألة، وأن القــولني يف احلقيقــة قــول واحــدالــصواب التفــصيل يف هــذه ا: قــال ابــن القــيم  .أي من املالئكة الذين هم خزنة اجلنة فالنـايف كونـه مـن املالئكـة، واملثبـت، مل يتـواردا . كـان أصـله مـن نـار، وأصـل املالئكـة مـن نـور. بصورته ولـيس مـنهم مبادتـه وأصـله مث قـرأت هـذه اآليـة، فعلمـت أنـه ال يكـون لـه ذريـة : قـال! ذلك عـرس مل أشـهده: هل إلبليس زوجة؟ قال: سئل الشعيبّ   . ، وملا أخرجه اهللا من املالئكة جعل له ذريةوكذلك قال شيخ اإلسالم تقي الدين بن تيمية يف الفتاوي املصرية. على حمل واحد علـم مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم القامسي، ولـد بدمـشق، ونـشأ، وت)  م١٩١٤ - ١٨٦٦) ( ه١٣٣٢ - ١٢٨٣(مجال الدين القامسي ) (3   .١/٢٥١م/تفسري القرطيب ) (2   .٤٢/د إبراهيم عوض /يعرفه الكثريون  فكر حممد أسد كما ال) (1                                                   )١ (."ليس له ذرية وال أوالد، وذريته أعوانه من الشياطني: وقال قوم. نعم: فقلت. إال من زوجة معجـم )/ حماسن التأويل يف تفسري القرآن الكرمي، إصالح املساجد من البدع والعوائـد تعطـري املـشام يف مـآثر دمـشق الـشام: من تصانيفه الكثرية مصر ، وعاد إىل دمشق فانقطع يف منزله للتـصنيف وإلقـاء الـدروس اخلاصـة والعامـة يف التفـسري وعلـوم الـشريعة اإلسـالمية واألدب إىل أن تـويف،مث رحــل إىل )  ه١٣١٢ - ١٣٠٨(ــا، وانتدبتــه احلكومــة للرحلــة وإلقــاء الــدروس العامــة يف الــبالد الــسورية، فأقــام يف عملــه هــذا أربــع ســنوات     .٢/١٣٥/، األعالم للزركلي / ٣/١٥٧/ عمر كحالة /املؤلفني 



إن كــون إبلــيس مــن اجلــن هــو الــذي جعلــه يعــصي أمــر اهللا بالــسجود، فلــو أن إبلــيس كــان مــن املالئكــة وهـــم : ونقــول"  :الطاعة، أما اجلن فلهم حق االختيار كاإلنس فقالعراوي ــ رمحه اهللا ـــ أن إبليس كان من اجلن ألنه لوكان مـن املالئكـة ملـا عـصى اهللا، ألـم جمـربون علـى ــــــ وأكد الشيخ الش بأنه مل يشمله . ولذلك فإن الذين يأخذون من اآلية الكرمية أن إبليس كان من اجلن. فذلك الذي مكنه أن يعصي أمر السجودلطاعــة كــان البــد أن يطيــع أمــر اهللا ويــسجد، ولكــن كونــه مــن اجلــن الــذين هلــم اختيــار يف أن يطيعــوا وأن يعــصوا، مقهــورون علــى ا ذلك أنه دخل من .  س إبليس حىت نفهم من أي باب إىل املعصية دخل قد أخربنا عن جن�إن احلق : نقول هلم. أمر السجود هـذه حقيقـة . ه إىل املعـصيةواالختيـار هـو البـاب الـذي دخـل منـ. يستطيع أن يعصي، ولكن معصيته جاءت مـن أنـه ُخلـق خمتـارًا أن يكــون إبلــيس مقهــورًا علــى الطاعــة مــا كــان �بــاب االختيــار املمنــوح لإلنــس واجلــن يف احليــاة الــدنيا وحــدها، ولــو أراد اهللا  فمعــصية .  حــىت امتنــع إبلــيس تكــربًا منــه، ومل جياهــد نفــسه علــى طاعــة اهللا. ولــذلك مل يكــد يــصدر األمــر مــن اهللا بالــسجود آلدمفقــد كــان مزهــًوا باختيــاره لطاعــة اهللا قبــل أن يقــوده غــروره إىل الكفــر واملعــصية؛ .  املعــصية، وألن إبلــيس ُخلــق خمتــارًاجعلــه يقــع يفوقد كان إبليس كما جاء يف األثر يسمى طاووس املالئكـة، وكـان يزهـو خبـيالء بيـنهم، وهـذه اخلـيالء أو الكـرب هـو الـذي   .فمادام قد صدر األمر إىل األعلى بالسجود فإنه ينطبق على األدىن  .مربرًا أكرب للسجود. وقد كان وجود إبليس مع األعلى منه وهم املالئكة  )٦١: سراء اإل] ( ک ک ک کڑ[ :وقال. وكان كفر إبليس وخلوده يف النار أنه رد األمر على اآلمر  )١٢: آية : األعراف( پ  پ پP Q R ٻٱ [: سبحانه وتعاىل علــى كــل مــن ســيخطر ببالــه أن أمــر الــسجود مل يــشمل إبلــيس لكونــه مــن اجلــن لقولــه �ولــذلك يــرد احلــق . جيــب أن نفهمهــا ، وألن ]ہ � ۀ � ([ـــ  أوضح الدكتور إبراهيم عوض أن إبليس كان من اجلـن ولـيس مـن املالئكـة، وذلـك لقولـه تعـاىل   .لى ذلك من القرأن الكرمي  وإبليس حقيقية وليست رمزية، واستدل ع�ـــ بني الدكتور إبراهيم عوض أن قصة آدم   :من خالل ما مت عرضه يتبني للباحث ما يلي   الخالصة            )١٠٠:يوسف " (َوَرَفَع أَبـََوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخروا َلُه ُسجًدا: " الكرمي إىل ذلك يف اية قصة يوسف عليه السالم فقالهللا سبحانه وتعاىل، ومنه ما يكون على سبيل التعظيم وليس العبادة ، وقد كان هذا مباًحا يف بعض الشرائع ، وقد أشـار القـرآن ومما جتدر اإلشارة إليه يف الرد  على هذه الشبهة أيًضا، أن السجود منه ما يكـون علـى سـبيل العبـادة وهـذا ال يكـون إال   .  وإبليس رمزية � أن قصة آدم أو بعيد إىلــ وأيًا ما يكن من أمر، فإن املفسرين تدور أقواهلم حول كون إبليس من املالئكة أو من اِجلّن، ومل يشر أحدهم من قريب   )٢ (."معصية إىل أخرى، فطرده اهللا من رمحته وجعله رجيًماألمــر علــى اآلمــر، وظــن أنــه خــري مــن آدم، ومل يلتــزم بطاعــة اهللا، ومــضى غــروره يقــوده مــن إبلــيس هــي معــصية يف القمــة؛ ألنــه رد ا    .١/١/٢٥٦م/تفسري الشعراوي ) (2  . هـ ١٤١٨ -)١( بريوت ــ ط–دار الكتب العلمية .  ــ ط ٢٩١ ،٢٩٠ /١) /هـ١٣٣٢: املتوىف(ي حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامس) حماسن التأويل) ( (1                                                                                                                                                       . ه أكثر وضوًحاالباحث مييل إىل الرأي القائل بأن إبليس من اجلن، وذلك ألن أدلة القائلني بإىل كون إبليس من املالئكة، علـى الـرغم مـن أنـه قـول قـوي، خاصـة مـع تـرجيح معظـم كتـب التفـسري القدميـة لـذلك، وإن كـان ؤيد ما ذهب إليه بـأقوال بعـض املفـسرين، كمـا مل يـشر إىل آراء املفـسرين الـذين ذهبـوا ويالحظ أن الدكتور إبراهيم مل ي  . املالئكة ال يعصون اهللا، كما أن أْصل خلق كل منهما خمتلف، وإبليس له ذرية واملالئكة ليس هلا ذرية



الحيــق :"لتوفيــق وظهــر متحمــًسا لرأيــه دون موضــوعية علــى خــالف عادتــه عنــدما قــال ــــ أن الــدكتور إبــراهيم مل حيالفــه ا  . بأنه من املالئكة نظر إىل عمله ، فهو من حيثية عمله كاملالئكة، وال تعارض بني الرأيني ألن اجلهة منفكة ـــ أن جهة احلكم على إبليس بني الفريقني منفكة، فمن قال بأنه من اجلن نظر إىل أصل اخللقة وهو كذلك، ومن قال  بأن قصة )  أسد( ستاذ  وسواء كان إبليس من اجلن أو املالئكة، فلم يذهب أحد من املفسرين إىل ما ذهب إليه       األ  .، خاصة أن عدًدا من املفسرين قالوا بأن إبليس من املالئكة "ملسلم أن يقول إن إبليس ليس من املالئكة       . وإبليس رمزية، وبذلك يسقط هذا التأويل ويتبني أنه ال يقوم على دليل�آدم 



إبراهيم عوض ليعرض لنا تأويل األستاذ أسد لآلية السابقة اليت يتبعها األستاذ أسد أَول هذه اآلية الكرمية، ولندع اال للدكتور ومــع وضــوح الــنص نــرى الــبعض يؤولــه إىل تــأويالت ال تتفــق مــع الــسياق، وال مــع العقــل، فعلــى نفــس وتــرية التــأويالت   .اليت ورد فيها نص قرآين كرمي عدُد خزنة جهنم، فقد ذكر اهللا أن عددهم تسعة عشر ومن األمور الغيبية   .فيها كله عجائب، وهو من الغيبيات، وال يكون إال بنص قرآين كرمي، أو حديث نبوي شريف مملــوء بالعجائــــب واألســــرار، فإن عـــالـــم الغــــيب أكثر امتالًء مبــثل هـــــذه العجائب، فاحلديث عن الدار اآلخـرة، أو عـن شـيء ممـا عالـــم الـشهـــادة يشاهد اإلنسان يف كل يـوم خملوقـات عديـدة، ويتعـرف علـى أسـرار كثـرية عـن تلـك املخلوقـات، وكمـا أن     بتسع عشرة قوة والرد عليه) التسعة عشر(خطأ تأويل خزنة النار   املطلب الثالث هـي قـوى اإلدراك واحلـواس، وأـا )  ٣٠:املـدثر ( ]ڈ I ڎ[ــــ يزعم مثري الشبهة أن خزنة النار التسعة عشر يف قولـه تعـاىل   أوًال عرض الخطأ   .الكرمية كما ترمجها عنه ـــ ٢٦(جعلهــم اهللا علــى ســقر يف الــدار اآلخــرة حــسبما جــاء يف اآليــات مــن ة مــن االحنــراف يف التأويــل ومناقــضته ملنطــق العقــل يــسري أســد يف تفــسريه التــسعة عــشر ملًكــا الــذين وعلــى نفــس الــوتري "  :يقول الدكتور إبراهيم عوض  .قوى مالئكية  عنـــــده هــــــي قـــــوى اإلدراك واحلـــــواس والوظــــــائف إن التـــــسعة عـــــشر ... ] ک ک ڑ ڑژ ژ   B ڈ @ ڎ   < ڌ >   ڍ : 9 1 ڇ چ چ چ چ   /   . - ڃ[مــن ســورة املــدثر ) ٣١ـــــ ذا التأويل من التسعة عشر قوى مالئكية ألن اإلنسان مييز ا بني اخلري والشر،  ويدعي األستاذ أسد أن الرازي أَول اآلية مثل ه، مث علــق قــائًال إن هــذه القــوى "عليهــا تــسعة عــشر قــوة"العــضوية للجــسم البــشري، ومــن مث جــاءت ترمجتــه هلــا علــى النحــو التــايل  ك احلذف أو تلك الزيادة، وهـذا مـا وقـع فيـه األسـتاذ ، أو أحد أنبيائه عليهم السالم ازداد قبح ذل�نص منقول عن رب العزة إن احلذف من معىن النص القرآين أو الزيادة عليه يف الرتمجة عامة يعد من العبث غري املقبول، فإذا ما كانت الرتمجة ملعىن   :رد الدكتور إبراهيم عوض على هذا الخطأ من خالل ما ورد في القرآن الكريم)أ(  :لكـــــ وفيما يلي بيان ذ  .الرد على هذا الخطأ من خالل عرض أقوال بعض المفسرين) ج(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على هذا الخطأ من خالل قواعد اللغة العربية ) ب(  . رد الدكتور إبراهيم عوض على هذا الخطأ من خالل ما ورد في القرآن الكريم)أ(  : الخطأ ويتلخص في النقاط التالية ثانًيا الرد على هذا  )٣١: املدثر (  ] ک ک کڑ ڑژ ژ [: هذا التناقض ليستقيم معىن اآلية مع اآلية التالية هلا وهي قوله تعاىلــ ويبدو الكالم متناقًضا، ألن هناك فرقًا كبريًا بني قـوى اإلدراك واحلـواس، والقـوى املالئكيـة، ولكـن األسـتاذ أسـد وقـع يف   )١(" قبل رغـم خلـو الـنص القـرآين منهـا ورغـم أن اآليـة التاليـة تقـول إن هـؤالء التـسعة عـشر هـم " تـسعة عـشر"لتمييز العـدد " قوة " كلمة  مــضيًفا  يؤســفين أن جيــنح كاتبنــا إىل هــذه املغالطــات الواهيــة، ويقــدم علــى العبــث بــنص القــرآن الكــرمي علــى ذلــك النحــو"   :-حفظه اهللا -ــــ ويف هذا يقول الدكتور إبراهيم عوض   .  أسد عند ترمجته لآلية الكرمية اليت حنن بصدد احلديث عنها     .١٦هـ /٩٠٩دإبراهيم عوض ترمجة  لرتمجة أسد للقرآن ص/بتصرف ٤٥ ، ٤٤/فكر حممد أسد ) (1                                                   .خزنة جهنم "امللك"، "غافر"وريتلقد حتدث القرآن عن هؤالء التسعة عشر يف عدة مواضع، فسماهم يف س  .... .......] ک ک کڑ ڑژ ژ  [:قال تعاىل"أصحاب النار "تسعة عشر ملًكا يسمون 
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: آية : التحرمي  (    ]  إن هـذه القـوة قـوة : الـسابقة عليهـا يقـولومن متحله هنا أيًضا أنه كي تتسق اآلية املذكور فيها أصحاب النار مع اآلية "   :على أن هذا التأويل ال يتفق مع العقل واملنطق فقال أن هذه اإلضـافة مـع تأويلـه هلـا اضـطرت األسـتاذ أسـد إىل وصـف هـذه القـوى بأـا مالئكيـة، وأكـد -فضيلته–ــ مث بني   )١ (........." أصحاب النار وهاهو هنا يدعوهم  )٦ ويؤوله كل مرة بشيء من عامل " عامل الغيب"وإال فما معىن أن يضرب اإلنسان صفًحا عن كل ما ميت إىل ما يسمى يف القرآن بـون هذه التأويالت املتعسفة واشية بوجود شبهة إنكار ولو مبطًنا لبعض من جوانب عامل الغيب، احلق أين أخشى أن تك  سقر؟ وكيف تكون قوى مالئكية وهي كثريًا ما تغري بالشهوات وتسوق اإلنسان إليها وإىل مغامسها سوقًا ؟مث كيــف تكــون قــوى اإلدراك وحواســه والوظــائف العــضوية للجــسم البــشري قائمــة علــى !.مالئكيــة، وهــو تالعــب باأللفــاظ خطــر أــم ال يؤمنــون إال مبــا يقــع عليــه احلــس ، فمــا الــسر يف موقفــه ذاك لطاملــا نعــى حممــد أســد علــى احلــضارة الغربيــة وأبنائهــا   احلس ؟  وزرعت فيه زرًعا يرفضها رفًضا قاطًعا ألا كلمـة مؤنثـة، ومـن مث تـصلح " قوة "ورغم أن املوضع الذي اجتلبت له كلمة "    :-فضيلته–، وىف هذا  يقول "لتسعة عشر"ال يقبلها ألا مؤنثة فال تصلح متييزًا " قوة"وتنطـع؛ لــذا اســتند الـدكتور إبــراهيم عــوض إليهـا يف الــرد علــى هـذه الــشبهة فــذكر أن املوضـع الــذي وضــع فيـه األســتاذ أســد كلمــة ، والوصــول إىل املــراد دون تكلــف )٤(، وإزالــة املــشكل)٣(إن الدرايــة بقواعــد اللغــة العربيــة تعــني الباحــث علــى توضــح املــبهم  : ن خالل قواعد اللغة العربيةرد الدكتور إبراهيم عوض على هذا الخطأ م) ب(  .  التسعة عشر هؤالء هم خزنة جهنم ــ بالتأمـل فيمـا سـبق يتبـني أن الـدكتور إبـراهيم عـوض بـني إضـافة األسـتاذ أسـد لـنص اآليـة يف الرتمجـة مـا لـيس منهـا، وأن   )٢(" إذن؟ " مذكر" ، وألن أصحاب مفردها صاحب "أصحاب"ـــــ ويوضح  أن ذلك التأويل ال يصلح؛ ألن قوى اإلدراك ال تسمى   )٥(." ، أما تسعة عشر فكال مث كال مث كال "تسع عشرة "أن تكون متييزًا لصيغة  ، ومـــن مث ال يـــصلح " مـــذكر"؟ فـــضًال عـــن أصـــحاب مفردهـــا صـــاحب "أصـــحاب كـــذا "مث كيـــف تـــسمى هـــذه القـــوى "  :والقوى مؤنثة فال تستعمل للقوة  فيقول    .٤٥/املرجع السابق ) (6   .٤٤/ـ د إبراهيم عوضفكر حممد أسد ) (5     بريوت-دار املعرفة  /١/١٦٨)/هـ٤٨٣: املتوىف( أصول السرخسي ــ حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي .هو اسم ملا يشتبه املراد منه بدخوله يف أشكاله على وجه ال يعرف املراد إال بدليل يتميز به) (4  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨) ١(ط -  لبنان –دار الكتب العلمية بريوت  /١/١٥٣/الربهان يف أصول الفقه ـــ اجلويين/ واملبهم هو الذي ال يعقل معناه وال يدرك مقصود الالفظ ومبتغاه) (3  .بتصرف ٤٥، ٤٤/املرجع السابق ) (2   .٤٤/ املرجع السابق ) (1                                                   :فيقول أول اآليـة تـأويًال مـشاًا لـذلك )٢(، حيـث إن غـالم أمحـد القاديـاين)١(ــ مث يبني أن هذا التأويـل فيـه تـأثر بـآراء القاديـانيني  )٦(." اليت مفردها صاحبة " صواحب"ة، ولو كانت هي املقصودة الستعمل هلا القرآن كلمة استعماهلا للقوة ألا مؤنث



باإلضافة إىل "  وهي تسعة أيًضا "ابالا الروحية وغريمها من اإلحساسات الداخلية، وهو كالم الرأس له وال ذيل كما ترى ــــــ ومقالكرمية تأويًال مشاًا إذ قال إا احلواس التسعة احلواس السبع اخلارجيـة  إىل جانـب حاسـة إدرك املكـان وحاسـة اجلـوع والعطـش يف اآلية "  التسعة عشر"  قد أول)٣(إىل أن ملك غالم فريد القادياينوما دام الشيء بالشيء يذكر فال يفوتين اإلمياء هنا " بب فــساد الــنفس اإلنــسانية يف قوــا النظريــة والعمليــة هــو القــوى وهــو الوجــه الــذي تقولــه أربــاب احلكمــة أن ســ: أحــدها  :ذكر أرباب املعاين يف تقدير هذا العدد وجوها:  المسألة الثانية   )٥("ربيعة ومضر، نزعت منهم الرمحة، يرفع أحدهم سبعني ألًفا فريميهم حيث أراد من جهنم النار من أفواههم، ما بني منكيب أحدهم مسرية سنة، يسع كف أحـدهم مثـل كالربق اخلاطف، وأنيام كالصياصي، خيرج هلبعلــى النــار تــسعة عــشر مــن املالئكــة هــم خزنتهــا، مالــك ومعــه مثانيــة عــشر، أعيــنهم  : " وحكــى الواحــدي عــن املفــسرين  . تسعة عشر صًفا: وقيل  .تسعة عشر صنًفا:  وقيل  .املعىن أنه يلي أمر تلك النار، ويتسلط على أهلها تسعة عشر ملًكا: ألولىالمسألة ا  :وفيه مسائل"  عليها تسعة عشر"  وإمنا اجتهد يف إجياد حكمة هلذا العدد، وهذا نص كالمه املسلم إىل فعل الشر، مث بني أن عدد الزبانية  املذكور يف اآلية يتناسب مع عدد القوى اليت تنشأ عنهـا املعـصية، فلَـْم يُـؤول اآليـة  تـسع عـشرة قـوة مـن قـوى اإلدراك  الـيت تـدفع    فأما عن قول اإلمام الرازي ذا التأويل فـال صـحة لـه، ألن الـرازي ذكـر  .نسبه األستاذ أسد لإلمام الرازى، حيث قال بأنه أول اآلية الكرمية مبثل تأويله ـــ وزيادة يف اإليضاح يعرض الباحث أقوال بعـض املفـسرين يف اآليـة الكرميـة، ولكـن حيـسن بالباحـث أوًال أن يـرد علـى مـا ـ  :الرد على هذا الخطأ من خالل عرض أقوال بعض المفسرين) ج(  .مناقضة تامة  ــ مما سبق يتضح أن تأويل األستاذ أسد ال يتفق مع قواعد اللغة العربية، وال مع سياق اآليات الكرمية، بـل ينـاقض ذلـك   )٤("الشعور باألمل واحلرارة  ملولــدة، وهــذه ســبعة، فــاموع تــسعة اجلاذبــة واملاســكة واهلاضــمة والدافعــة والغاذيــة والناميــة وا: وأمــا القــوى الطبيعيــة فهــي  .اخلمسة الظاهرة، واخلمسة الباطنة، والشهوة والغضب، وجمموعهما اثنتا عشرة: أما القوى احليوانية فهي  .احليوانية والطبيعية مني عــن ديــنهم ، وعــن فريــضة اجلهــاد بــشكل خــاص م بتخطــيط مــن االســتعمار اإلجنليــزي يف القــارة اهلنديــة، ــدف إبعــاد املــسل١٩٠٠حركــة نــشأت ســنة ) (1                                                                                                                                                       :لى خزنة جهنم أما عددهم الكلي فال يعلمه إال اهللا فقالاختار أن التسعة عشر هم النقباء عــ وأما عـن أقـوال املفـسرين يف اآليـة الكرميـة فقـد نقـل اإلمـام القـرطيب أقـوال بعـض العلمـاء الـيت تبـني عـدد خزنـة جهـنم، مث   )٦(" عشر، فلما كان منشأ اآلفات هو هذه التسعة عشر، ال جرم كان عدد الزبانية هكذا دار النـــدوة العامليـــة /١/٤١٦/مـــانع اجلهـــين/ املوســـوعة امليـــسرة يف األديـــان واملـــذاهب واألحـــزاب املعاصـــرة ./ حـــىت ال يواجهـــوا املـــستعمر باســـم اإلســـالم     .٣٠/٢٠٣ج/١٥م/ الغيب ـ  الرازي مفاتيح ) (6   م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥، )١( ط–  لبنان–العلمية، بريوت  دار الكتب - .٤/٣٨٤/)هـ٤٦٨: املتوىف( أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري ــ  ــ الوسيط يف تفسري القرآن ايد)(Malik ghulam farid, the holy qur an, p1281,n.  3169      5 ترمجة لــ ٤٥ /ـ د إبراهيم عوضفكر حممد أسد ) (4  .نفس الشخص السابق ) (3  .٢/١٧٤/معجم املؤلفني ــ عمر رضا كحالة / مؤسس الطائفة القاديانية، تويف مبدينة الهور يف أيار، ودفن بقاديان،صنف كثريًا من الكتب يف دعم مذهبه بالعربية والفارسية واألوردية  .أمحد بن مرتضى القادياين) المغ) ( م١٩٠٨ - ١٨٣٦) ( هـ١٣٢٦ - ١٢٥٢(أمحد القادياين ) (2  . للطباعة والنشر والتوزيع



كــون تــسعة عــشر ملًكــا مــن املالئكــة هــم خزنتهــا مالــك ومثانيــة عــشر ملًكــا، وحيتمــل أن تكــون التــسعة عــشر نقيًبــا، وحيتمــل أن يعلـى مجلـة النـار تـسعة عـشر :  أي على سقر تسعة عشر من املالئكة يلقـون فيهـا أهلهـا، مث قيـل ]ڈ @ ڎ[: قـَْوُلُه تـََعاَىل " وال يستنكر هذا، فإن ملك واحد يقبض أرواح مجيع اخللق كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب : "قال الثعليب   بأعيام، وعلى هذا أكثر املفسرين َهـْل يـَْعلَـُم نَبِـيُكْم : �ِد ِألُنَـاٍس ِمـْن َأْصـَحاِب النبِـي قَاَل نَـاٌس ِمـَن اْليَـُهـو : قَالَ . وأخرَج التـْرِمِذي َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللهِ   .)١("بعض اخللق يَـا ُمَحمـُد ُغِلـَب : َفَجـاَء رَُجـٌل ِإلَـى النبِـي َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلَم فـََقـالَ . َال َنْدِري َحتى َنْسَأَل نَِبيـَنا: َعَدَد َخَزنَِة َجَهنَم؟ قَاُلوا : قَـالَ ) َفَمـاَذا قَـاُلوا: (َهْل يـَْعَلُم نَبِـيُكْم َعـَدَد َخَزنَـِة َجَهـنَم؟ قَـالَ : َسأََلُهْم يـَُهودُ : ؟ قَالَ )َوَماَذا ُغِلُبوا: (ْوَم، فـََقالَ َأْصَحاُبَك اْليَـ  َقـاُلوا َال نـَْعلَـُم َحتـى نَـْسَأَل نَِبيـنَـا؟ َلِكـنـُهْم قَـْد َأفـَُغِلَب قـَْوٌم ُسـِئُلوا َعمـا َال يـَْعَلُمـوَن،: (قَالَ . قَاُلوا َال َنْدِري َحتى َنْسَأَل نَِبيـَنا َمـا : (�قَـاَل َلُهـُم النبِـي . نـََعـمْ : قَـاُلوا. ِفـي َمـرٍة َعـَشَرٌة َوِفـي َمـرٍة تِـْسَعةٌ ) َهَكَذا َوَهَكَذا: (اْلَقاِسِم َكْم َعَدُد َخَزنَِة َجَهنَم؟ قَالَ  يَا أَبَا:  فـََلما َجاُءوا قَاُلوا(. ِإني َسائُِلُهْم َعْن تـُْربَِة اْلَجنِة َوِهَي الدْرَمُك ! َسأَُلوا نَِبيـُهْم فـََقاُلوا َأرِنَا اللَه َجْهَرًة، َعَلي بَِأْعَداِء اللهِ  فـَ َهًة ثُم قَاُلوا: قَالَ ) تـُْربَُة اْلَجنةِ  َزٌة يَا أَبَا اْلقَ : َفَسَكُتوا ُهنَـيـْ ُز ِمَن الدْرَمكِ : (�اِسِم؟ فـََقاَل َرُسوُل اللِه َأُخبـْ والصحيح إن شاء اهللا أن هؤالء التسعة عشر هم الرؤساء والنقباء وأما مجلتهم فالعبـارة تعجـز عنهـا كمـا قـال اهللا :  قلت  )٢(")اْلُخبـْ ُعوَن أَْلَف زَِماٍم ": �قال رسول اهللا :  سعود قال  وقد ثبت يف الصحيح عن عبد اهللا بن م  )٣١: املدثر (    ]ې Z ۉ X ۅ V ۋ ٷ[: تعاىل   يـُْؤَتى ِبَجَهنَم يـَْوَمِئٍذ َلَها َسبـْ ُعوَن أَْلَف َمَلٍك َيُجرونـََها امسـع ! ثكلـتكم أمهـاتكم : قال أبو جهل لقريش } عليها تسعة عشر { ملا نزل : وقال ابن عباس و قتادة و الضحاك   )٣("َمَع ُكل زَِماٍم َسبـْ ال يهـولنكم التـسعة عـشر أنـا أدفـع مبنكـيب األميـن عـشرة : فقال أبو األشد أسيد بن كلدة اجلمحـي : قال السدي ! بواحد منهم  والــشجعان فيعجــز كــل عــشرة مــنكم أن يبطــشوا - أي العــدد -بــن أيب كبــشة خيــربكم أن خزنــة جهــنم تــسعة عــشر وأنــتم الــُدْهم ا ْســرَاِء اْلَمــْرِوي ِيف الــصحيحني  )٤"(رون إىل اجلنة يقوهلا من املالئكة ومبنكيب األيسر التسعة مث مت ــَت ِيف َحــِديِث اْإلِ ُعوَن أَلْ ": السَماِء الساِبَعةِ  أَنــُه َقــاَل ِيف ِصــَفِة اْلبَـْيــِت اْلَمْعُمــوِر الــِذي ِيف �َعــْن َرُســوِل اللــِه . َوَقــْد ثـََب يــؤتى «:فقــد جــاءواجلمهــور علــى أن املــراد ــم النقبــاء فمعــىن كــوم َعَلْيهــا أــم يتولــون أمرهــا وإلــيهم مجــاع زبانيتهــا وإّال "  أن رأي اجلمهور أيًضا أن التسعة عشر هم النقباء على خزنة جهنم  " روح البيان "ــ وورد يف تفسري   )٥"(َف َمَلٍك، َال يـَُعوُدوَن ِإلَْيِه آِخَر َما َعَلْيِهمْ فَِإَذا ُهَو َيْدُخُلُه ِفي ُكل يـَْوٍم َسبـْ ْعِيب َعْن َجاِبر ــ املرجع نفسه والصفحة نفسها :  َقاَل أَبُو ِعيَسى   ١٩٧٥ )٢ط(ط مطبعة مصطفى البايب احلليب /٤٢٩/ ٥/ )٣٣٢٧(ـ برقمـ) ومن سورة املدثر(الرتمذي يف سننه ــ باب أخرجه اإلمام )(2   م٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢) ١( ط- لبنان –دار إحياء الرتاث العريب، بريوت /١٠/٧٤)/هـ٤٢٧: املتوىف( أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب، أبو إسحاق -الكشف والبيان عن تفسري القرآن ) (1                                                   .)٧("َعَلْيها ِتْسَعَة َعَشَر "قوله تعاىل : ، فنزل عليه ساعتئذ�فجاء، فأخرب الّنيب  عــن خزنــة جهــنم، �أن رهطًــا مــن اليهــود ســألوا رجــًال مــن أصــحاب النّــيب : أخــرج البيهقــي يف البعــث وغــريه عــن الــرباء"  :ذا العدد مذكور يف كتبهم فقال ألن ه�وإضالًال للكافرين، وتيقًنا ألهل الكتاب بصحة رسالة النيب ـــــ أمــا الــشيخ الزحيلــي فــريى أن التــسعة عــشر هــم خزنــة جهــنم، وأن اهللا مــا جعــل هــذا العــدد إال اختبــارًا إلميــان املــؤمنني،   )٦(»جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروا َا نـَْعرُِفُه ِمْن َهَذا اْلَوْجِه ِمْن َحِديِث ُجمَاِلٍد َعِن الش ُعوَن أَْلـَف َملَـٍك، ِإَذا َخَرُجـوا ملَْ : َفَسأَْلُت ِجْربِيَل، فَـَقالَ "  ــ  ونصه فيه١٠٥ /٤ / ٣٢٠٧ــ  باب ذكر املالئكة ــ برقم ) بدء اخللق( أخرجه اإلمام  البخاري  يف صحيحه يف كتاب) (5   .٦٨٧٢ـ ٦٨٧٠ /١٠/جامع البيان ـ للقرطيب ) (4  .٤/٢١٨٤/ـ) ٢٨٤٢( برقم )يف شدة نار جهنم وبعد قعرها(ــ  باب ) اجلنة وصفة نعيمها وأهلها(حيحه يف كتاب أخرجه اإلمام  مسلم يف ص) (3  .َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب، ِإمن َهَذا البَـْيُت املَْعُموُر ُيَصلي ِفيِه ُكل يـَْوٍم َسـبـْ ـــ احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي املتوىف سنة ) (7  . بريوت-دار الفكر / ٢٣٢ /١٠) /هـ١١٢٧: املتوىف(إمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت ــــ روح البيان ) (6  "يـَُعوُدوا إِلَْيِه آِخَر َما َعَلْيِهمْ  ــ فيه ابن أيب .  م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦األوىل، : ـــ مركز اخلدمات واألحباث الثقافية، بريوت ـــ الطبعة) ٤٦٢(برقم / ١/٢٦٩ج/ هـ٤٥٨البعث والنشور    .فسه والصفحة نفسهامطر وحديثه ليس بالقوي ، املرجع ن



نَـًة : عددهم تسعة عشر إال اختبارًا مّنا للناس، وسـبب حمنـة وإضـالل للكـافرين، حـىت قـالوا مـا قـالوا، ليتـضاعف عـذام، وقولـهالتعذيب إال مالئكة غالظًـا شـداًدا، ومل جنعلهـم رجـاًال متكـن مغـالبتهم، ومل جنعـل ومل جنعل خزنة النار وزبانيتها القائمني ب ِفتـْ بون كـوم أظهـروا مقـاومتهم، والطمـع يف: أي سبب فتنة للكفـار، وفتنـتهم م مَكـذم شّك وريب، ملــؤمنني، وال يــشك أهــل الكتــاب مــن اليهــود الــسماوية الــسابقة، فــإن فيهــا أن عــّدة خزنــة جهــنم تــسعة عــشر، ولكــي يــزداد إميــان اأن الرســول حــق، فإنـه جــاء ناطًقــا مبـا يطــابق كتــبهم ) وهــم اليهــود والنـصارى(وجعـل اهللا هــذا العـدد ليتــيقن أهــل الكتـاب   .بالبعث وبالنار وخبزنتها مغـالبتهم، وذلـك علـى سـبيل االسـتهزاء، فـإذا العدد املستغرب استغراب املثل، : ، ومعهم الكافرون من أهل مكة وغريهم�يف صدق الّنيب والنصارى واملؤمنون باهللا تعاىل ورسوله، يف صحة وحقيقة هذا العدد ويف دين اهللا، وليقول املنافقون الذين يف قلو وما . ويهدي إىل احلق واإلميان من يريد، بتوفيقه إىل الصواب، وليس يف ذلك إجبار على الضاللة واهلدى، ملنافاته للعدل اإلهليذكر هـذا العـدد هنـا؟ مثـل ذلـك املـذكور مـن اإلضـالل واهلدايـة، يـضّل اهللا مـن يريـد، خبذالنـه عـن إصـابة احلـق، لـسوء اسـتعداده، ومـا احلكمـة يف أي شيء أراد على هذه النار تسعة عشر ملكا، يتولون أمرها، وينفذون ما : أي.  صفة رابعة من صفات سقر ]ڈ @ ڎ[:: وقوله تعاىل  )١ ("اهللا وأعوانه إال اهللا وحده، وما سقر وصفتها إال تذكرة وعظة للناس، ليعلموا كمال قدرة اهللايعلم أنصار  ، بـل ويف الكتـب الـسابقة التـوراة � كما نص اهللا تعاىل على ذلك يف كتابـه وسـنة رسـوله فعدد خزنة جهنم تسعة عشر"  )٢(."  يف شأا- تعاىل-يكلفهم اهللا بقـوى اإلدراك  " التـسعة عـشر"ـــ وأيًا ما يكن من أمر، فإنه يتضح بعد عـرض أقـوال املفـسرين أن اإلمـام الـرازي  مل يفـسر   )٣(".واإلجنيل ظهر متناقًضا يف وصف هذه القوى بأا مالئكية؛ إذ إن هناك فرقًـا بـني ) أسد(ــ وأضاف فضيلته أن األستاذ   .نها، وهي ليست م" قوة"أضاف لآلية يف الرتمجة كلمة ) أسد(ـــ أوضح الدكتور إبراهيم عوض أن األستاذ   .بأا قوى اإلدراك واحلواس) التسعة عشر(أخطأ يف ترمجته ) أسد(ــ  بني الدكتور إبراهيم عوض أن األستاذ   :من خالل عرض ما سبق يتبني للباحث ما يلي   الخالصة   . من املالئكة ، وأن مجيع املفسرين يرون أم)أسد(كما ادعى األستاذ  ال تتفـق مـع الـسياق وال مـع قواعـد ) أسـد(الـيت أضـافها األسـتاذ " قـوة"ـــ أكـد الـدكتور إبـراهيم عـوض أن كلمـة   .قوى اإلدراك واحلواس والقوى املالئكية بآراء القاديانيني، حيث إن غالم أمحد القادياين ) أسد(ــــ زاد فضيلته أن سبب هذا التأويل ، هو تأثر األستاذ   ). تسعة عشر(ا مؤنثة فال تصلح متيييزًا لـ اللغة العربية ال روح ( هم من املالئكـة النقبـاء قـول يؤيـده مجهـور العلمـاء كمـا ورد يف تفـسري " التسعة عشر "ــ  أن القول بأن   .من املالئكة هو ما أمجع عليه املفسرون " التسعة عشر "ــــ أن القول بأن   .   املذكور يف اآلية يتناسب مع عدد القوى اليت تنشأ عنها املعصيةإىل فعل الشر، مث بني أن عدد الزبانية ــ أن اإلمام الرازي مل يؤول اآلية هـذا التأويـل ، وإمنـا ذكـر تـسع عـشرة قـوة مـن قـوى اإلدراك  الـيت تـدفع املـسلم   .ادعى موافقته لإلمام الرازي يف هذا التأويل) أسد(تفسري اإلمام الرازي لآلية، السيما وأن األستاذ  ، وإن فاتـه أن يبـني  علـى هـذه الـشبهة موفًقـا إىل حـد كبـري-حفظـه اهللا–ولقد كان رد الدكتور إبراهيم عـوض   .يؤوهلا تأويًال مشاًا لذلك   .١/٦٢٦/مباحث العقيدة يف سورة الزمر ) (3   .٢٩/٢٥٧ /١٥م/التفسري الوسيط  د حممد سيد طنطاوي )  (2   .١٤٢٢ -)١( دمشق ــ ط–دار الفكر /٢٧٧٤ /٣/التفسري الوسيط للزحيلي ــ  د وهبة بن مصطفى الزحيلي ) (1                                                   االعتماد فيها على دليل قوي واهللا أعلمن إليه القلب، وذلك لضعف الرواية اليت اعتمد عليها الشيخ الزحيلي، وهـذه الغيبيـات البـد مـن ، وهو ما يطمئ)البيان



      .ل، وبذلك يسقط هذا التأويل ويتبني أنه ال يقوم على دليلوهي قوى اإلدراك ليس عليه دليوبذلك يرتجح للباحث أن خزنة جهـنم التـسعة عـشر مـن املالئكـة، وأن تأويـل األسـتاذ أسـد لآليـة بأـا تـسعة عـشر قـوة   



تور إبــــراهيم عــــوض يف رد الــــشبهات املتعلقــــة بالفقــــه جهــــود الــــدك: املبحــــث الثــــاين   جهود الدكتور إبراهيم عوض يف رد الشبهات املتعلقة باملرأة: املبحث األول      :وفيه أربعة مباحث           في الدفاع عن الشريعة اإلسالمية  جهود الدكتور إبراهيم عوض  الفصل الرابع         كذلك قـضية . تعلمها واجتهادها وقبول شهادا ومن هذه القضايا قضية املرأة وما يتعلق مبوقف اإلسالم من عملها، و   .صورة سيئة عن اإلسالم، وقضايا اإلسالمذلـك بغــرض زحزحــة العقيــدة يف قلــوب املـسلمني، وتزهيــد املــسلمني يف ديــنهم، وتــراثهم، وتزهيـد غــري املــسلمني يف اإلســالم برســم كــل . إال وشــككوا فيهــا وأثــاروا حوهلــا الــشبهات إن أعــداء اإلســالم مل يرتكــوا جمــاًال مــن اــاالت أو قــضية مــن القــضايا،   توطئة      الدكتور إبراهيم عوض ما له وما عليه:  املبحث الرابع   جهود الدكتور إبراهيم عوض يف رد الشبهات املتعلقة بالعبادات: املبحث الثالث   اإلسالمي  ذه الــشبهات ورد الــدكتور إبــراهيم عــوض عليهــا، وذلــك مــن خــالل املباحــث شــبهات، وبــإذن اهللا ســيقوم الباحــث برصــد أهــم هــرضــوان اهللا علــيهم، والعقيــدة اإلســالمية ، فقــد رد كــذلك علــى بعــض القــضايا املتعلقــة بالــشريعة اإلســالمية ومــا أثــري حوهلــا مــن  وأصـحابه �، فباإلضافة إىل رده على بعـض القـضايا املتعلقـة بـالقرآن الكـرمي، والنـيب -حفظه اهللا- إبراهيم عوض هؤالء الدكتور يقــيض يف كــل زمــان هلــذه األمــة مــن يــدفع عنهــا، وعــن قــضاياها تأويــل اجلــاهلني، وانتحــال املبطلــني، ومــن �ولكــن اهللا   .الفقه اإلسالمي والكالم عن أصالته ومدى صالحيته، وكذلك بعض الشبهات املتعلقة بالعبادات ىف اإلسالم       . جهود الدكتور إبراهيم عوض يف رد الشبهات املتعلقة بالعبادات:املبحث الثالث   . جهود الدكتور إبراهيم عوض يف رد الشبهات املتعلقة بالفقه اإلسالمي: املبحث الثاين   .جهود الدكتور إبراهيم عوض يف رد الشبهات املتعلقة باملرأة: املبحث األول  :               التالية 
    



شبهة قبول شهادة الرجل يف اللعان وعدم قبول شهادة املرأة والرد :  ث املطلب الثال    .شبهة عدم السماح للمرأة بالعمل خارج البيت والرد عليها :  املطلب الثاين     .شبهة احتكار الرجال لباب االجتهاد  والرد عليها: املطلب األول     :وفيه ثالثة مطالب                                      مــن  جمتمــع إىل " مل يكــن املــرأة قبــل اإلســالم مكانــة مرموقــة يف اتمــع، وإمنــا هــضمت حقوقهــا يف كثــري مــن اتمعــات،  توطئة      .عليها وكن مرجًعا للرجال يف أخذ الرأي ،حىت إن منهن من تولني أمر احلكومات،  . هناك نسوة اشتهرن بالعقل واحلكمة عند اجلاهلينيلكنه مع ذلك مل تعدم بعض النسوة حقوقهن واحرتامهن يف كثري من بيوت السادة والزعماء واألكابر وكرام النفوس، فإن     )١(" ق فكانت تباع وتشرتى وتورث وتوهب، وكان يرتف فيها كما يتصرف يف الرقي" آخر   .م٢٠٠٣) ٢(مكتبة دار السالم ط/ ٢٦ -١١/صطفى السباعي م–للتفصيل ينظر املرأة بني الفقه والقانون ) (1                                                   .رآن الكرمي قصتها مع نيب اهللا سليمان عليه السالم، وكالسيدة خدجية رضي اهللا عنها اليت ذكر الق)١(كملكة سبأ
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وقـد كـن يـصاحنب الرجـال إىل القتـال . فلم جيد العـرب قبـل املـيالد وال بعـده غـضاضة مـن تعيـني النـساء ملكـات علـيهم" رضـي اهللا عنهـا )٢("رفيـدة"املقـاتلني، وقـد كانـت إلثارة مهمهم عند اشـتداد املعـارك وملـداواة اجلرحـى، ومحـل املـاء إىل العطـشى مـن  رضــي اهللا عنهــا، )٣(مثــل اخلنــساء. تــداوي جرحــى املــسلمني يف مــسجد الرســول باملدينــة املنــورة، حــىت الــشعر، بــرزت بــه شــاعرات ية ، وهــذا مــا أكدتــه الــشريعة اإلســالمية، فهــي تــشرتك مــع الرجــل يف اإلنــسانية، كمــا تــشرتك معــه يف أهليتهــا للتكليــف واملــسئولاملرأة يف ديانة من الديانات، وال شريعة من الشرائع ، وال فكر من األفكار القدمية أو احلديثة كما كرمت يف التـشريع اإلسـالمي،   حلقــوق املـرأة ، فلـم ُتكــرم أمـا تكـرمي املـرأة علــى سـبيل العمـوم فلـم يكــن إال يف اإلسـالم، فإنـه يعتــرب تـاريخ املـيالد احلقيقـي  )٥(")٤(وخرانق ، وعن " يَغَتِسلُ : " عن الرجِل َيِجُد البَـَلَل وال َيذُكُر احِتالًما، قال�ُسِئَل النبي :   وعن عائشة رضي اهللا عنها، قالت  )٢٢٨:البقرة  (]C K 3 ڱ A @ ?[: قال تعاىل   .والثواب والعقاب  : المـرأُة تـرى ذلـَك أعليهـا غُـسٌل؟ قـال:  فقالـت ُأم ُسـَليم"ال غُـسَل عليـه: "الرجِل يرى أْن َقِد احتَـَلَم وال َيِجُد البَـَلَل، قـال   .شبهة قبول شهادة الرجل يف اللعان وعدم قبول شهادة املرأة والرد عليها: املطلب الثالث  .شبهة عدم السماح للمرأة بالعمل خارج البيت والرد عليها : املطلب الثاين  .ال لباب االجتهاد  والرد عليها احتكار الرجشبهة: املطلب األول  : سيتناوله الباحث مبشيئة اهللا ىف املطالب التالية  إبــراهيم عــوض جهــًدا بــارزًا يف الــرد علــى تلــك الــشبهات، ومــن أهــم هــذه الــشبهات الــىت تعــرض هلــا الــدكتور إبــراهيم عــوض مــا ثريون العديد من الشبهات حول ظلم املرأة يف اإلسالم، ولقد بذل الدكتور واملسلمني ، إال أننا جند الكثريين من أعداء اإلسالم يومــع وضــوح هــذه النــصوص وغريهــا مــن النــصوص الــيت ال يلتفــت إليهــا مــن امــتألت قلــوم حقــًدا وحــسًدا علــى اإلســالم    )٦( "نعم، إنما النساُء َشقاِئُق الرجالِ "
ابن -أسد الغابة / رفيدة األسلمية رضي اهللا عنها من أوائل من أسلم باملدينة ، كانت تدوي اجلرحى وهي اليت داوت سعد بن معاذ يف خيمتها) (2  .٦٩/٦٧/ابن عساكر  –تـاريخ مدينـة دمـشق /ن داود عليـه الـسالمسليمان بن داود أربع سـنني قـال مـسلمة بـن عبـد اهللا بـن ربعـي ملـا أسـلمت بلقـيس تزوجهـا سـليمان بـبلقــيس بنــت شــراحيل اهلــدهاد بــن شــرحبيل ويف نــسبها اخــتالف ملكــة ســبأ قيــل إــا ملكــت الــيمن تــسع ســنني مث كانــت خليفــة عليهــا مــن قبــل )(1                                                                                                                                                      سلم الوصول إىل طبقات /أشعر منهاوأمجعوا أنه مل تكن قط امرأة قبلها وال بعدها " هيه يا خنساء: "اخلنساء ويعجبه ِشعرها فكانت تنشد وهو يقول يستنشد - عليه السالم-متاضر بنت عمرو بن الشريد رضي اهللا عنها من سراة قبائل ملهم، قدمت على رسول اهللا مع قومها بين ُسَليم وكان ) (3  )ويكيبيديا(ملوسوعة احلرة ، ا.م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ -  بريوت –دار الفكر / ٢/٢٢٢)/هـ٦٣٠: املتوىف(األثري  الرابعة :  الطبعة-دار الساقي /  بتصرف٢١١ – ٨/٢٠٨) /ـه١٤٠٨: املتوىف(جواد علي /  د-املفصل ىف تاريخ العرب قبل اإلسالم) (5  .١،  م١ف: سبق التعريف ا) (4  .م ٢٠١٠ -مكتبة إرسيكا، إستانبول / ٤/٤٠١)/ هـ١٠٦٧املتوىف (» حاجي خليفة« مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيين العثماين املعروف بــ -الفحول ـــ حـسن لغـريه ـ املرجـع نفـسه والـصفحة ١/١٧١) /٢٣٦(بـرقم) الرجـل جيـد الِبلـة يف منامـه(بـاب ) الطهـارة (أخرجه اإلمام أبـو داوود ىف سـننه ـــ ك ) (6    م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢   .نفسها 



ه، وهو القدر الذى يصح به معتقده، وتصح به عبادته، الكل أن يسعى لفهم دينه، فهناك قدر من العلوم ال غىن لكل مسلم عن ، وعلــى �، وحــث كــل مــسلم ذكــرًا أم أنثــى علــى طلــب العلــم، فالكــل مكلــف أمــام اهللا )١١٤: آيــة : طــه(    ]% $ ٿ " !   [  :  ن اإلسالمي أنه دين العلم، حث عليه، ورغب فيه ، وطالب اإلنسان بسؤال املزيد منه قال تعاىلمن حماسن الدي  شبهة احتكار الرجال لباب االجتهاد والرد عليها  املطلب األول ـــ ودعــت الــدكتورة أمينــة ودود  )٣(" فيه فكان لزاًما عليها، كما تقول، أن تنقي التفسري من تلك التأثريات البطرياركية الذي نزل)٢(البطرياركيإن القـــرآن ال يعكـــس مـــن خـــالل نـــصوصه وجهـــة نظـــر بطرياركيـــة، إال أن تفـــسريه قـــد خـــضع رغـــم ذلـــك لتـــأثري اتمـــع "  :ولذلك مت تفسري القرآن بطريقة تنحاز للرجل دون املرأة  فتقول تـزعم بـأن تفـسري القـرآن الكـرمي كـان حكـرًا علـى الرجـال، )١(هللا ـــ أن أمسـا بـاْرَلســ يذكر الدكتور إبـراهيم عـوض ـــ حفظـه ا  :أوًال عرض الشبهة   .   ومع ذلك وجدنا من يتهم اإلسالم بفتح  باب االجتهادأمام الرجال دون النساء  .ولو كانت أمًة؛ لذا ُوِجد يف تاريخ األمة العديد من اتهدات يف شىت العلوم وااالت ، والتأليف حـىت ولـو كانـت امـرأة ، بـل حـىت ليتنافس اجلميع إىل الوصول إليها، فمن جد واجتهد فله احلق يف االجتهاد، واإلفتاءولقد فتح اإلسالم الباب أمام كل أحد لكى يزداد من العلم، ومل يقتصر يف ذلك على الرجال فقط، ورفع درجة العلماء   .ويعرف به ما حيل وحيرم  املنظمات النسائية اإلسالمية يف العامل إىل كسر احتكار وهيمنة الرجال على )٥(ردعت يف املؤمت... الدكتورة أمينة ودود "   :يقول الدكتور إبراهيم عوض  إىل القــضاء علــى  احتكــار الرجــال لبــاب االجتهــاد يف تفــسري القــرآن والــسنة  ويف هــذا )٤(ـ / ٤/إبـراهيم احليـدري /النظام األبوي وإشكالية اجلنس عند العرب/ نظام اجتماعي يظهر فيه سيطرة الذكر على األنثى يف العائلة واتمع والسلطة) (2  م ـ بدون دار نشر ـ٢٠١١هـ  ١٤٣٢ــــ  / ٨/إبراهيم عوض /لقرآن ــ أمسا باْرَلس ـــ دالنساء يف اإلسالم نسخ التفسري البطرياركي ليف السياسة املقارنة والدولية ، واإلسالم والقرآن والتأويل ، ال تشك يف قدسية القرآن ولكنها تطالب بتفسري متحرر عن سـلطة العلمـاء الذكوريـة ـــ ، عينـت رئيـسة قـسم الـسياسة يف جامعـة إثيكـا كولـدج بنيويـورك ، ختصـصت )  يف باكـستان ١٩٥٠(أستاذة جامعية باكستانية مسلمة ، ولـدت ) (1                                                   .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل ذكر عالمات مجتهدات في مختلف العلوم ) أ(  :ثانيا الرد على الشبهة ويتلخص فيما يلي   .ن هلا يريدون أن يفتحوا ألنفسهم بابًا يباح هلم من خالله تغيُري املفهوم الصحيح لآليات اليت تتعلق باملرأةاإلسالمي، وأن املثرييـــــ وعنــدما يتأمــل الباحــث يف هــذه الــشبهة جيــد أــا جــزء مــن الــشبهات الــيت ــدف إىل إظهــار اضــطهاد املــرأة  يف اتمــع   )٦("باب االجتهاد والتفسري يف القرآن والسنة النبوية  ـــ أمســا بــاْرَلس ــــ  ص النــساء يف) (3   .٢٠٠٤) ١(دار الساقي ــ ط إبــراهيم عــوض  ـ /ـــ  د) الــنص اإلجنليــزي مــع دراســة مقارنــة ( ترمجــة xi اإلســالم نــسخ التفــسري البطريــاركي للقــرآن ـ / ٢٠٠٥ مارس عـام ١٨   يف صالة اجلمعة وأمت الرجال والنساء يف" القرآن و املرأة"اإلسالمية و أحدثت ضجة كبرية بكتاا الذي حيمل اسم  والدراســات القــرآنومتخصــصة يف تفــسري  بيثيــسدا،  يف١٩٥٢ ســبتمرب ٢٥ليــد أســتاذة التــاريخ اإلســالمي جبامعــة بريكيلــي بأمريكــا موا أمينــة ودود) (xi.   4م ـ بدون دار نشر ــ ترمجة لنفس العنوان ص٢٠١١هـ  ١٤٣٢ ــــ ١٦ص ــــ نظمتـه مؤسـسة فـردريش إيـربت يف مدينـة "  ٢١قوة النـساء يف اإلسـالم توجيهـات واسـرتاتيجيات نـسائية للقـرن "يتِشه ِفيِله مؤمتر بعنوان ُدو "موقع ) (5 .٢٠١٧ / ١٠/ ١٥) املوسوعة احلرة (  ، ويكيبيديا ٨٢النساء يف اإلسالم ــ دإبراهيم عوض  ــ ص ـــــ نظمتــه مؤســسة فــردريش إيــربت يف مدينــة  "  ٢١رتاتيجيات نــسائية للقــرن قــوة النــساء يف اإلســالم توجيهــات واســ"ُدويتــِشه ِفيِلــه مــؤمتر بعنــوان "موقــع *    .٨٣، ٨٢/املرجع السابق) (6  ٢٠٠٨كولونيا األملانية يف يونيو       .٢٠٠٨كولونيا األملانية يف يونيو 



� H ڀ پ پ پ پ P Q R ٻٱ [  :الرد على الشبهة من خالل القرآن الكريم   ) أ(  :وفيما يلي بيان ذلك    .الرد على الشبهة من خالل كتب التفسير النسائية ) ج(  .ى الشبهة من خالل وجوب توفر شروط المفسررد الدكتور إبراهيم عوض عل) ب( �فَاْسـَتَجاَب َهلُـْم َربـُهـْم َأين { ]  عـز وجـل[جرة بشيء؟ فـأنزل اهللا يا رسول اهللا، ال َنْسَمع اَهللا ذََكر النساء يف اهل: أم سلمة  )١٩٥:آل عمران( ]ٺ  } َأين ال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُنـَْثى { : وقوله.... إىل آخر اآلية} ال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُنـَْثى  أنه ال يـضيع عمـل عامـل لديـه، بـل يـُـَوّيف كـل عامـل بقـسط عملـه، مـن ذكـر أو : هلم) ١(م جمُِيًبا هذا تفسري لإلجابة، أي قال هل َما أََرى ُكل َشْيٍء ِإال لِلرَجاِل َوَما أََرى النـَساَء : اَرَة األَْنَصارِيِة، أَنـَها أََتِت النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فـََقاَلتْ ــــ وَعْن أُم ُعمَ   )٣٥:األحزاب (    ] ۅ V ۋ ٷ S ۈ _ ۆ F ۇ 2 � � ڭ � ۓ ے ے � ھ 	 ھ � � � ہ � ۀ � ([  :ـــ ولقد سوى اهللا تبارك وتعاىل بني الرجال والنساء يف الوصف واجلزاء يف قوله تعاىل   )٣٢:النساء ( ]ڭ � ۓ ے ے � ھ 	 ھ � �:[قال تعالى   .كل منهما الـيت يتحملهـا  وعندما حتدث اهللا عزوجل عن توزيع الرتكة يف املرياث جعل لكل منهما نصيب حمدد يتناسب مع األعباء  ابن كثري "  مجيعكم يف ثوايب َسواء: أي} بـَْعُضُكْم ِمْن بـَْعٍض { : وقوله  .أنثى الرجــل واملــرأة جــزاءه علــى كــل عمــل يقــوم بــه، ومل مييــز الرجــال علــى ــــ مــن خــالل مــا ســبق يتبــني أن اهللا  جعــل لكــل مــن   )١("يُْذَكْرَن ِبَشْيٍء؟ فـَنَـَزَلْت َهِذِه اآليَةَ  ـــــــشبهة ) أ (  .النساء وجيعل هلم الثواب دون ـــــــراهيم عـــــــوض علـــــــى ال ـــــــدكتور إب خمتلـف العلـوم، ومل يـرد يف التـاريخ ـــ لقد حظي املسلمون على مر العصور بالكثري من العاملات اتهدات الـاليت نـبغن يف   . مختلف العلوم    خـــــــالل ذكـــــــر عالمـــــــات مجتهـــــــدات فـــــــيمـــــــنرد ال ي مـشاركات يف تفــسري القــرآن والكتابـة يف الدراســات الدينيـة، فيكفــي اإلنـسان أن يرجــع إىل كتــاب  النـساء مل يكــن هلـن يف املاضــأمــا بالنــسبة إىل مــا دعــت إليــه أمينــة ودود مــن تــويل النــساء عمليــة التفــسري والفتــاوى الفقهيــة دون الرجــال، وزعمهــا أن "  :اإلسالمي منع املرأة مطلًقا من التعليم واالجتهاد بسبب أا أنثى يقول الدكتور إبراهيم عوض النـساء املفــسرات مجعـاوات بطبيعـة احلــال الـسيدة عائــشة فـضًال عـن عــدد غـري قليـل مــن الفقيهـات واملفـسرا ت، ويــأيت علـى رأس فيطلــع يف الكتــاب وحــده علــى املئــات بعــد املئــات مــن أمســاء النــساء احملــدثات، .. لعمــر رضــا كحالــة ،" أعــالم النــساء"ككتــاب  مـا رأيـت أحـًدا أعلـم بكتـاب اهللا وال بـسنةَعْن َرُسـوِل اللـِه صـلى اهللا :" عـن أبيـه أنـه قـال)٢(فقد روى هشام بـن عـروة   ، فقد كانت مفسرة وفقيهة وراوية للحديث�زوج النيب  ) ٣٢١١( برقم  ) ابِ َوِمْن ُسوَرِة اَألْحزَ (باب ) أَبـَْواُب تـَْفِسِري اْلُقْرآِن َعْن َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ (أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه ــ يف ) (1                                                   .)١(»اِئَشة رضي اهللا عنهاعليه وسلم، َوال ِبِشْعٍر، َوال َفرِيَضٍة ِمْن عَ  َنة َواْبن اْلُمَبارك َ، قَاَل َخليَفة بن خياط َعمه اآلخر ِهَشام بن ُعْرَوة بن الزبري بن اْلَعوام أَبُو اْلُمْنذر َويـَُقال أَبُو بكر اْلقرِشي اْألَسدي اْلمدِين مسع أَبَاُه ُعْرَوة َواْبن َعمه عباد بن عبد اهللا بن الزبري َوابـَْنة ) (2  .املرجع نفسه والصفحة نفسها/ َحَسٌن َغرِيٌب . ٥/٣٥٤/ فَاِطَمة بنت اْلُمْنذر بن الزبري َوِهي اْمرَأَته ووهب بن كيَسان َرَوى َعنُه َمالك َواْبن جريج َواْبن ُعيَـيـْ اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد /ِستَني  َوقَاَل ولد سنة ِإْحَدى وَ ١٤٧ قَاَل َخليَفة بِبَـْغَداد َوقَاَل َعْمرو بن َعّلي َماَت سنة ١٤٦َماَت سنة  األوىل، :  الطبعة- بريوت – دار املعرفة -/٢/٧٧٠)/هـ٣٩٨: املتوىف( أمحد بن حممد بن احلسني بن احلسن، أبو نصر البخاري الكالباذي - ١٤٠٧.  



َنا َأْصَحاَب َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيـِه َوَسـلَم َحـِديٌث قَـط فَـَسأَْلَنا َعائِـَشَة ِإال «: وَعْن َأِيب ُموَسى، قَـالَ  َما َأْشَكَل َعَليـْ كانــت "وى ، يقــول ابــن ســعدومل يتوقــف علمهــا رضــي اهللا عنهــا علــى اإلكثــار مــن احلــديث والفقــه حــىت اســتقلت بــالفت  )٣" (َوَجاِبٌر َوَزْوَجُة النِيب ...  َوأََنٌس َواْلَبْحُر َكاْخلُْدرِي   أَبُو ُهَريـَْرَة يَِليِه اْبُن ُعَمرْ : ... َواْلُمْكِثُروَن ِيف رَِوايَِة األَثـَرْ   :رواية احلديث، فقالوذكرها السيوطي من السبعة املكثرين ل   )٢(»َوَجْدنَا ِعْنَدَها ِمْنُه ِعْلًما اليت اشتهرت برواية احلديث والفقه على رأي أهل العراق أصـحاب أيب )هـ ٢٥٠ت (ومنهن أمساء بنت أسد بن الفرات   )٤" (عائشة قد استقلت بالفتوى يف خالفة أيب بكر وعمر وعثمان إىل أن ماتت يرمحها اهللا وكانــت حمدثــة متفقهــة، وعائــشة بنــت الفــضل بــن أمحــد ) هـــ٤٣٦ت ( حنيفــة، وطــاهرة بنــت أمحــد بــن يوســف األزرق التنوخيــة  هــ ٩٠٤ت ( يـة من الفقهاء وتصدت للتدريس وألفت كتًبا متعددة يف الفقـه واحلـديث، وأمسـاء بنـت أيب موسـى الـضجاعي اليمنوكانت عاملة فقيهة أخذت العلم عن مجة ) هـ ٦ق(وكانت حمدثة فقيهه، وفاطمة بنت أمحد السمرقندي ) هـ٥٢٠ت (الكسائي  كتابني يف تفـسري عـدد مـن  اليت وضعت  )٦(ومن عصرنا نستطيع أن نذكر بكل فخر السيدة الدكتورة عائشة عبد الرمحن"  :ــ ويبني فضيلته مثاًال من النساء املعاصرات، واليت أبدعت يف التفسري فيقول  )٥ (."وقد حفظت القرآن الكرمي ودرست تفاسري مجة، ) هـ١٣القرن (، ، وفاطمة بنت أسعد اخلليل ) وهنــاك اآلن بعــض نــسوة مــصريات يفــسرن القــرآن ويفتــني يف الفقــه علــى القنــوات الفــضائية ويف الــصحف .... الــسور فأبــدعت  جـت بكليــة ختر )  م١٩١٣ مــن نـوفمرب ٦= هــ١٣٣١ مــن ذي احلجـة ٦(ولـدت عائـشة عبـد الــرمحن الـشهرية ببنـت الــشاطئ يف مدينـة دميـاط يف  ) (6   . بتصرف٩٤/النساء يف اإلسالم ) (5  .٢/٣٧٥/الطبقات الكربى  ــ ابن سعد) (4  .املكتبة العلمية/ ١٠٨/ ١)/هـ٩١١: املتوىف( جالل الدين السيوطي -لم احلديث ألفية السيوطي يف ع) (3  .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغرِيبٌ .  م ١٩٧٥ -  هـ ١٣٩٥الثانية، :  مصر الطبعة–مصطفى البايب احلليب  ـــ شركة مكتبة ومطبعة ٧٠٥/ ٥) /٣٨٨٣(برقم ) من فضل عائشة رضي اهللا عنها(باب ) املناقب(أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه ــ يف ) (2  .اده صحيحإسن. ٥/٢٧٦) /٢٦٠٤٨(برقم ) الرخصة يف الشعر(مصنف ابن أيب شيبة ــ باب ) (1                                                                                                                                                       )٩("فليس غريًبا ومشاركة املرأة يف احلياة العامة هي هذه، أن تكون مشاركتها يف جمال الفقه على هذا النحو احملدود  .بة فعدد مؤسسي املدارس الفقهية بني الرجال جد قليل، والباقون جمرد تابعني هلذا املذهب أو ذاكوباملناس  . مدارس فقهية نسائية كمدرسة مالك والشافعي وأيب حنيفة وابن حنبل وابن حزماملـرأة يف العــصور الــسابقة مل تكــن تــشارك يف احليـاة العامــة علــى هــذا النطــاق الواســع الـيت تــشارك بــه اآلن، ومــن مث مل تكــن هنــاك على أن يكون معلوًما أن :"  املسلمات خاصة يف جمال الفقه فيقول ــ ويوضح  الدكتور إبراهيم سبب قلة مشاركة العاملات   )٨("شاركت املرأة يف احلياة العلمية فقد عرف التاريخ منهن قارئات وحمدثات وفقيهات وشاعرات وغري ذلك "   :ويقول يف مقدمته " املؤلفات من النساء ومؤلفان يف التاريخ اإلسالمي " م ويسميه ١٢٠٠ املؤلفات منهن إىل عام جيمع فيهوتأكيًدا ملا ذكره الـدكتور إبـراهيم  فقـد صـنف األسـتاذ حممـد خـري رمـضان كتابًـا لـيس للعاملـات مـن النـساء فحـسب، بـل   )٧(." واالت ا  عاًمـا، وهلـ٢٠، تدرجت يف املناصب اجلامعية حىت أصبحت أستاذة التفسري والدراسات العليا جبامعة القرويني باملغرب، واليت دّرست ا حـوايل حـصلت علـى شـهادة الـدكتوراة ) م١٩٥٠= هــ١٣٧٠(علـى شـهادة املاجـستري، ويف عـام " بنت الـشاطئ"اآلداب قسم اللغة العربية ، مث حصلت  ،   " تراجم سيدات بيت النبوة"، و"اإلسرائيليات والغزو الفكري"و، و" القرآن وقضايا اإلنسان"إنتاج علمي وأديب كبري اقرتب من أربعني كتابًا منها  ى أهـل أعـضاء ملتقـ/ املعجم اجلامع يف تراجم العلماء و طلبة العلـم املعاصـرين ) /م١٩٩٨ من ديسمرب ١=هـ ١٤١٩ من شعبان ١٣(توفيت يف     .٩٧/النساء يف اإلسالم نسخ التفسري البطرياركي للقران) (9   .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ ـ ٢م ـ طدار ابن حز  / ٨، ٧/املؤلفات من النساء ومؤلفان يف التاريخ اإلسالمي  ــ حممد خري رمضان ) (8   .٩٧/إبراهيم عوض / سالم ــ دالنساء يف اإل) (7  .الكتاب عبارة عن كتاب إلكرتوين مت إدخاله إىل املوسوعة الشاملة و ال يوجد مطبوع  [ ملتقى أهل احلديث/  ١/١٣٦/احلديث 



ث وجود العديد مـن العاملـات املـسلمات يف خمتلـف العلـوم، بـل واملؤلفـات مـنهن منـذ بدايـة التـاريخ ــ مما سبق يتبني للباح  )٣(" قرأت عليها من الكتب واألجزاء بالصاحلية ونعم الشيخة كانت" اليت قرأ عليها    إحدى العاملات )٢(ابن حجر العسقالين حيث قال فاطمة املقدسيةإلشارة إليه أن من النساء أن من العلماء األفذاذ من تتلمذ على يد عاملات من النـساء ، ومـن أشـهر هـؤالء ـــ ومما جتدر ا  )١(."  تلك الشرائع من عند اهللا، وأن ما هو من عند اهللا تعاىل ال يتسق أبًدا مع ما هو من عند مردة الشياطني ومل تكن ترى يف شرائع اإلسالم ما ميكن أن حييك بسببه أي شئ بصدرها ألـا تـؤمن أن .. كما كانت تعتز بإسالمها   . كانت تعد ذلك مملكتها احلقيقيةعلى شؤون زوجها املنزلية، بل  كذلك مل تكن املرأة املسلمة يف تلك العصور تشعر بأي غضاضة يف أن ختتص بتدبري أحوال البيت وتربية األوالد والقيام "  :تكن من املعتزين بإسالمها كالاليت يثرن مثل تلك الشبه فيقول تــدوين تلــك العلــوم وفكـر املــرأة  يف العــصر احلاضــر خاصــة إذا مل ــــ ويؤكــد التبــاين بــني فكـر املــرأة يف العــصور الــيت مت فيهـا  فر فيمن يتصدى للتفسري عدة شروط ليس كل أحد من الرجال مؤهًال للتصدي لتفسري كتاب اهللا تعاىل، بل البد أن تتو   :رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل وجوب توفر شروط المفسر) ب(    . اإلسالمي إىل يومنا هذا ولكـــن بـــنفس ... ك النـــساء مـــع شـــقائقهن الرجـــال يف تفـــسري القـــرآن وحنـــن علـــى كـــل حـــال نـــسر ســـرورًا عظيًمـــا باشـــرتا"   :يقول الدكتور إبراهيم عوض   أزواجهم يف الناحية العلمية وال جيدون حرًجا يف ذلك  يبــذلون جهــدهم لكــى يتميــز -فــضًال عــن العلمــاء مــنهم-ســواء كــان رجــًال أو امــرأة، وكــل مــن يعــرف قــدر العلــم  مــن الرجــال  رجايل "  ال يوجد تفسري : عة اإلسالمية من مدى جواز تفسري النساء للقرآن الكرمي قال عبد الباقي وحول موقف الشري"  :ونقلت ذلك جريدة املصري اليوم عن الشيخ على عبد الباقي األمني العام مع البحوث اإلسالمية، حيث ورد فيها   العلوم  مادامت تتوفر فيها الشروط الالزمة لذلك عتــد ــم، حيــث إــم رحبــوا مبــشاركة املــرأة للرجــل يف التفــسري، كمــا رحبــوا مبــشاركتها لــه يف شــىت وهــذا هــو رأي العلمــاء امل  )٤("املستشرقني وغري املسلمني حىت تظن أا صارت قادرة على النهوض ذا العبء الثقيل اجلليل وال يكفــي أن تُِلــم الواحــدة مــن هــؤالء بــبعض مــا يقــال يف هــذا اــال باللغــة اإلجنليزيــة أو الفرنــسية، وخباصــة مــن كتابــات   .الفقه تعلًقا  مباشرًا وهي كثرية وتفسري، فضًال عن العلوم األخرى اليت ال تتعلق بالقرآن و ذلـك أن القيــام بعمليـة التفــسري والفتيـا، هــو عمـل حيتــاج إىل التبحـر يف العلــم، مـن لغــة وبالغـة وتــاريخ وحـديث وقــراءات   .الشروط اليت ينبغي أن يراعيها الرجال  "  للقرآن ، وإمنا املهم عندنا أن يتوافق التفسري مع نصوص القرآن الكرمي وال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية " نسائي " وتفسري "  : املتوىف(ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد حممد بن أمحد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب املكي احلسين الفاسي ./ مثان عشر وسبعمائةسنة وعبد الرحيم النشاوي وآخرون من مصر، ماتت يف شعبان سنة ثالث ومثامنائة بصاحلية دمشق ايام حضر متر لدمشق أو بعد رحيله عنها ومولدها  الدين ابن عبد اهلادي، امسعت الكثري على احلجار وغريه وأجاز هلا أبو نصر ابن الشريازي وحيىي بن سعيد وآخرون من الشام وحسن الكردي مشسفاطمة بنت حممد بن عبد اهلادي بن عبد احلميد بن عبد اهلادي املقدسية مث الصاحلية أم يوسف، كان أبوها حمتسب الصحالية وهو عم احلافظ ) (2   .٩٨، ٩٧/املرجع السابق ـ دإبراهيم ) (1                                                   )   ١(    .٩٨/ املرجع نفسه ) (4    م١٩٦٩هـ، ١٣٨٩ :-الس األعلى للشئون اإلسالمية / ٢/١٨١/إنباء الغمر بأبناء العمر ـــ ابن حجر العسقالين ) (3  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠األوىل، : دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ــ الطبعة٢/٣٩١)/هـ٨٣٢



رمحـه -قتـداء املـرأة بالـصحابيات رضـوان اهللا علـيهن كالـدكتور حممـد الـربيبل إن منهم من عد ذلـك مـن بـاب الـصحوة وا اهيم مثاًال على النساء الـاليت قمـن بالتفـسري بـدون أن يتـوفر فـيهن شـروط املفـسر ممـن أثـار الـشبهة إبر / ــ ويضرب الدكتور  )    ٢(" املرأة  واقتدائها بالصحابيات وأمهات املؤمننيحممد الربي ترحيبه بتفسري القرآن الذي أعدته اإلعالميـة كرميـان محـزة مؤكـًدا أن هـذا يـدل علـى صـحوة / وأبدى الدكتور"  .-اهللا َ لِلنــاِس َمــ{: ممــا هــو بيــان مــل، أو تفــسري ملــبهم املنبــأ عنــه بقولــه تعــاىل وعمن شهد الوحي ممـا اتفقـوا عليـه ومـا اختلفـوا فيـه، - صلى اهللا عليه وسلم -ذكر السنن املنقولة عن النيب : والسادس  .ملاضية، وهو علم اآلثار واألخباراألنبياء عليهم السالم والقرون امــا يتعلــق باألســباب الــيت نزلــت عنــدها هــذه اآليــات وشــرح األقاصــيص الــيت تنطــوي عليهــا الــسور مــن ذكــر :  واخلــامس  والرابع مبا يتعلق بذات التنزيل، وهو معرفة القراءات،  معرفة أحكام ما يعرض لأللفاظ من األبنية والتصاريف واإلعراب وهو النحوي : لثوالثا  .مناسبة بعض األلفاظ إىل بعض وهو االشتقاق: والثاين  .وهو علم اللغة: معرفة األلفاظ: فاألول "  ــ :  بعض هذه الشروط فقال)٤(فقد ذكر اإلما األصفهاين  ويضيف الباحث إمتاًما للفائدة إشارة سريعة إىل شروط املفسر كما ذكرها العلماء   )٣(" يت ينبغي تفسريه على أساسها ذهن أمثاهلا، وهي ذا املستوى، أن تفسر القرآن أو أن تضع على األقل املعايري الوبالذات إذا كان مستشرقًا، أو مبشرًا قد أصاب احلقيقة، أو أنه قد صدق يف النقل واالستشهاد ؟، مث كيـف يـصح أن يـدور يف وهذا ال يكفـي أبـًدا، إذ مـا أدراهـا أن فهـم الكاتـب الوسـيط، . إلجنليزية عن هذه الكتب باإلجنليزية أو ما أخذ منها مرتمجًا إىل القد الحظت مثًال أن أمسا بارَلس ال ترجع عادة إىل الكتب العربية وهي تتحدث عن القرآن وتفسريه، بل إىل ما كتب "  :فيقول ْكَر لُِتبَـــنيــا ِإلَْيــَك الــذ : ، وبقولــه تعــاىل}ا نـُــزَل ِإلَــْيِهمْ َوأَنـَْزْلَن سياسة الـنفس، واألقـارب والرعيـة، مـع التمـسك " هي " أحكام الدين وآدابه، وآداب السياسات الثالث، اليت : والثامن  . يصح، وهو علم أصول الفقهواملواضع اليت يصح فيها القياس، واليت المعرفـــة الناســـخ واملنـــسوخ، والعمـــوم واخلـــصوص، واإلمجـــاع واالخـــتالف وامـــل واملفـــسر، والقياســـات الـــشرعية، : والـــسابع  .وذلك علم السنن} أُولَِئَك الِذيَن َهَدى اللُه فَِبُهَداُهُم اقْـَتِدهْ { والت واملظنونات، وغري ذلك، وهو معرفة األدلة العقلية والرباهني احلقيقة، والتقسيم والتحديد، والفرق بني املعق: والتاسع  ...بالعدالة فيها، وهو علم الفقه والزهد  ـــ) (2   .١٦٥٤العدد    ٢٠٠٨ـديــسمرب ــــ ٢٣ـــ الثالثــاء  " جممـع البحــوث اإلســالمية يوافــق علـى أول تفــسري للقــرآن تقـوم بــه امــرأة " جريـدة املــصري اليــوم ـــ مقــال بعنــوان ) (1                                                                                                                                                      ) ١" ( فمن تكاملت فيه هذه العشرة واستعملها خرج عن كونه مفسراً للقرآن برآية  علم املوهبة، وذلك علم يورثه اهللا من َعِمَل ِمبَا َعِلمَ : والعاشر  .علم الكالم أديب، من احلكماء : املعروف بالراغب) أو األصبهاين(األصفهاين احلسني بن حممد بن املفضل، أبو القاسم ) م١١٠٨=  هـ ٥٠٢ ( –) (4   .٩٩، ٩٨/النساء يف اإلسالم نسخ التفسري البطرياركي للقرآن) (3   .١١٠١١ ــ العدد ٢٠٠٩ ينــاير ٢٠الثالثــاء "  علمــاء أزهريــون  التفــسري النــسائي للقــرآن يؤكــد مــساواة اإلســالم بــني الرجــل واملــرأة "  مقــال بعنــوان جريــدة الــشرق األوســط ـ كبري، ) جامع التفاسري(جملدان، و ) حماضرات األدباء(، من كتبه .سكن بغداد، واشتهر، حىت كان يقرن باإلمام الغزايل) أصبهان(من أهل . العلماء     .٢/٢٥٥/الزركلي/ األعالم )/ حّل متشاات القرآن (و ) رآن املفردات يف غريب الق(طبعت مقدمته، أخذ عنه البيضاوي يف تفسريه، و 



أن رده علـى هـذه الـشبهة يـتلخص ـ وعنما يتأمل الباحث ما سبق من النصوص الـيت ذكرهـا الـدكتور إبـراهيم عـوض جيـد  ـــــ أن ســـبب قلـــة اتهـــدات مـــن النـــساء  خاصـــة يف جمـــال الفقـــه قلـــة املـــدارس الفقهيـــة والـــيت تـــتلخص يف أربعـــة   .يف خمتلف العلوم ــ عدم احتكار الرجال لباب االجتهاد بدليل وجود العديد من النساء املـذكورات يف كتـب التـاريخ الـاليت بـرعن   :  فيما يلي دونة وإن مل ــ عندما يتتبع الباحث كتب التفسري جيد أن النساء قد أدلني بدلوهن يف هذا اال فهناك تفسريات نسائية م  الرد على الشبهة من خالل كتب التفسير النسائية ) ج(  .من خالل إصدار تفسريات خمالفة لتلك املبادئ واألحكام ات هلـا بإسـالمهن، والعمـل علـى هـدم مبـادئ وأحكـام اإلسـالم ــ أن سبب إثارة هـذه الـشبهة عـدم اعتـزاز املثـري   .أي علم من العلوم ــ الرتحيب بـدخول النـساء يف بـاب االجتهـاد عامـة والتفـسري خاصـة بـشرط تـوفر الـشروط الالزمـة لالجتهـاد يف   .هب وباقي الرجال تابعون هلذه املذاهب، وانشغاهلن بأمور بيون، ألن مل يكن يرين أي غضاضة يف ذلك مذا ويـذكر ذلـك ) زيـب النـساء عـاملكري (ــ ومن أوائـل مـن ألـف يف التفـسري باعتبـار مـا هـو مـدون مـن النـساء املفـسرة اهلنديـة   . تأخذ نفس شهرة تفسريات الرجال أديبـة، ).  م١٧٠٧ - ١٦٥٨(نـدزيب النساء بنت الشاه حمي الدين أورنك زيب عاملكري سادس أباطرة املغـل يف اهل" .   :األستاذ عادل نويهض فيقول  وأمـــا زيـــب التفاســـري فهـــو ترمجـــة التفـــسري الكبـــري للـــرازي بالفارســـي نقلـــه مـــن العربيـــة إىل الفارســـية الـــشيخ حفـــي الـــدين "   .وهذا التفسري عبارة عن ترمجة فقط لتفسري الفخر الرازي للفارسية      )٢(" "يف تفسري القرآن" زيب التفاسري"شاعرة، من آثارها  ، ويتكـون هـذا التفـسري مـن جـزأين لبنـت الـشاطئ " التفـسري البيـاين للقـرآن الكـرمي " ــ ومن أوائل التفاسري النسائية أيـًضا   .الشرعية ومع أن هذا التفسري ترمجة فقط لتفسري الرازي إال أا حماولة حممودة ومهمة تعكس اهتمام املرأة ذا اجلانب مـن العلـوم   )٣(" ردبيلي مث الكشمريي بأمرها ولذلك مساه بامسها األ العلق، القلم ،، (  واجلزء الثاين ) الضحى ، االشرح، الزلزلة ، العاديات ، النازعات ، البلد، التكاثر (اجلزء األول منه يشمل سور  ــ وجاءت التجربة التفسريية النسائية املتكاملة مع الداعية اإلسالمية وااهدة زينب الغزايل اجلبيلي، حيث صدر هلا سـنة   . ري أنه يركز على السور السابقة فقط وليس تفسريًا شامًال للقرآن الكرمي كامًال ـ ومما يشوب هذا التفس    )٤(" ويأخذ هذا التفسري الطابع األديب ) العصر ، الليل ، الفجر ، اهلمزة ، املاعون  كلية ./  بتصرف٣٩ ، ٣٨/ ١)/ هـ٥٠٢: املتوىف( تفسري الراغب األصفهاين ــ أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىن )(1                                                                                                                                                       )١("جيعل من القرآن دستورًا لألمة وطريًقا إىل تقدمها وسط ما تعانيه من تقهقر وركود تهج فيــه الداعيــة الــنهج الــدعوي اإلصــالحي الــذي ، وهــو تفــسري مجيــل جليــل تنــ)نظــرات يف كتــاب اهللا (م تفــسري بعنــوان ١٩٩٤ ُمفـيت اجلمهوريـة اللبنانيـة الـشْيخ حـسن :  ـــ قـدم لـه١٩٧ /١/عـادل نـويهض : املؤلـف» من صدر اإلسالم وحىت العـصر احلاضـر«معجم املفسرين ) (2       م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ :الطبعة األوىل/ جامعة طنطا -اآلداب  ــ عبد احلي بـن                             فخـر الـدين ) نزهة اخلواطر وجة املسامع والنواظر (املسمى بـ / الم  اإلعالم مبا يف تاريخ اهلند من األع)(3  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩الثالثة، :  لبنان ــ الطبعة–خالد ــ  مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر، بريوت    .دون . كرمي ــ الدكتورة عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ ــ دار املعارف مطالعة من الباحث ملقدمة اجلزأين للتفسري البياين للقرآن ال) (4  .م ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠دار ابن حزم ـ الطبعة األوىل ـ  / ٧٢٤ /٦)/هـ ١٣٤١(احلسيين ــ ، املتويف



" تفسري للداعية  فوقية إبراهيم الشربيين بعنـوان ــ وتتابعت اإلضافات النسائية يف جمال التفسري فوافق األزهر على صدور   .وصدر هذا التفسري يف جملدين فسرت خالهلما الداعية القرآن كامًال  إن :.....وصرح الشيخ عبد الظاهر أبو غزالة مـدير إدارة الرتمجـة والبحـوث والنـشر يف جممـع البحـوث اإلسـالمية قـائًال "   .كما نشر يف جريدة الشرق األوسط"  تيسري التفسري بـأن امـع وافـق علـى تفـسري " املصري اليوم " وصرح الشيخ على عبد الباقي األمني العام مع البحوث اإلسالمية لـ "   )٣(فة كرميان محزة  الداعية اإلعالمية املعرو  وافـــق جممـــع البحـــوث اإلســـالمية التـــابع لألزهـــر الـــشريف علـــى طبـــع وتوزيـــع تفـــسري يعـــود لـــصاحبته ٢٠٠٨ـــــ ويف يـــسمرب   )  ٢(" أطفال، واآلخر لسيدة من حمافظة اإلسكندرية وتدعى فوقية إبراهيمتفاسـري للقـرآن الكـرمي بينهـا تفـسري للـدكتورة فـاتن الفلكـي وهـي طبيبـة جممع البحوث اإلسالمية يف الفرتة األخرية وافق على عـدة  اللؤلؤ واملرجان يف تفـسري القـرآن " صدر حديثًا عن مكتبة الشروق الدولية كتاب " ويف هذا نشرت جريدة املصري اليوم   .٢٠١٠ يف عام ولكن يبدو أن صدوره وتداوله مل يتم إال  )٤(" القرآن الكرمي الذي تقدمت به كرميان محزة املذيعة السابقة للربامج الدينية للتليفزيون  ذهبــت إىل : ، وعــن قــصة صــدوره تقــول كرميــان ...الــد األول مــن اجلــزء األول للجــزء العاشــر لإلعالميــة البــارزة كرميــان محــزة "  تركيزه على تبسيط معاين القرآن، وتقدميها بأسلوب سلس ومـشوق يتجنـب التعقيـدات واحملاججـات الـيت قـد تـدخل : بارزة أمههااملعريف، وجاء تفسري الداعية يف ثالث جملدات فسرت خالهلا الداعية القرآن الكرمي كامًال، ويتميز تفسري اللؤلؤ واملرجان بسمات مهمـة إىل هـذا احلقـل يعتـرب أيـًضا إضـافة )اللؤلؤ واملرجان يف تفسري القـرآن (وتفسري السيدة كرميان محزة الذي حيمل اسم   )٥(" وافق جممع البحوث على طبعه وتداوله خالل شهر ديسمرب من العام قبل املاضي نا على تفـسري سـهل مبـسط للقـرآن، واسـتأذنت ريب واسـتخرته واسـتغرق مـين ثـالث سـنوات متواصـلة، وقـد مكتبة الشروق، واتفق املبـــصر لنــور القــرآن للداعيـــة الفلــسطينية الـــسيدة نائلــة هاشـــم ( ـــــ بعنــوان ــــ كمــا يوجـــد تفــسري آخـــر ــــ عثــرت عليـــه حــديثًا  .للنهوض باتمعات اإلسالمية من خالل التمسك بروح القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة كمــا ينحــو هــذا التفــسري منحــًى اجتماعًيــا، حيــث حتــاول الداعيــة كرميــان محــزة مــن خاللــه  تقــدمي رؤيــة إصــالحية مشوليــة   .متاهات هو يف غىن عنها القارئ   .وهو تفسري مهم وعميق رجعت فيه املفسرة إىل العديد من كتب التفسري القدمية واحلديثة .،٢٠٠٣ صدر عام )٦(صربي
ـــ مقــال بعنــوان ج) (2  .٢٠١٧ ــ ٨ـ ٢٢ ـــ تاريخ الزيارة ٢٠١٢ ـــ ١٢ـــ ٢٦املرأة والتفسري احلاضر الغائب  ــ للباحث املوريتاين حممد السالك حممد فال ــ مركز آفاق للدراسات والبحوث  ــ تـاريخ " ــ مقال بعنوان ) (1                                                                                                                                                      فهــي ابنــة املرحــوم الــشيخ . نــشأت وترعرعــت يف بيــت اشــتهر بالتــدين وحــب العلــم  .م١٩٤٤مــن مواليــد قلقيليــة عــام  نائلــة هاشــم صــربي الــسيدة) (6  .٢٠٩٠ ــ عدد ٢٠١٠مارس ٤جريدة املصري اليوم ـت اخلميس ) (5  .١٦٥٤العدد   ٢٠٠٨ـديــسمرب ــــ ٢٣ـــ الثالثــاء  " تفــسري للقــرآن تقـوم بــه امــرأة جممـع البحــوث اإلســالمية يوافــق علـى أول " جريـدة املــصري اليــوم ـــ مقــال بعنــوان ) (4   .٢٠١٧ /١٧/١٠املوسوعة احلرة " ويكيبيديا /  الطويل مع خمتلف علماء الدين اإلسالمي حلقــة تلفزيونيــة علــى مــدار تارخيهــا ١٥٠٠قــدمت أكثــر مــن ". قــرآن رىب"أت عملهــا بتقــدمي برنــامج لألطفــال بعنــوان  بــد الــصحافة بكليــة اإلعــالم أسـتاذ  عبـد اللطيـف محـزة كتوروالدها هو الـد . ١٩٩٩ وحىت ١٩٧٠إعالمية مصرية عملت يف الربامج الدينية بالتليفزيون منذ عام /كرميان محزة ) (3  .١١٠١١ ــ العدد ٢٠٠٩ ينــاير ٢٠الثالثــاء " علمــاء أزهريــون  التفــسري النــسائي للقــرآن يؤكــد مــساواة اإلســالم بــني الرجــل واملــرأة " ريــدة الــشرق األوســط ـ وقد صدر ) املبصر لنور القرآن ، وهو تفسري كامل للقرآن الكرمي  (  األقصى املبارك، ومفيت القدس والديار الفلسطينية السابق ومن أهم مؤلفاا اشـم حـسن صــربي، خـريج األزهـر الــشريف، ومفـيت حمافظـة قلقيليــة األسـبق، وهــي زوجـة الـشيخ الــدكتور عكرمـة سـعيد صــربي، خطيـب املــسجد ه   www.myqalqilia.com ١٧/١٠/١٧/  موقع قليقيلة بني األمس واليوم ./عشر جملًدا، على مدى عشرين عاًمايف حد 



باسم األزهر الـشريف الـذي هـو (ومنهن من ترمجته، ومنهن من فسرته كامًال، كما يتبني كذلك موافقة جممع البحوث اإلسالمية ، فمـنهن مـن اكتفـت بـبعض الـسور، ــ مما سبق يتبني وجود العديد من النساء املسلمات قد اعتنـني بتفـسري القـرآن الكـرمي  ) ١("والطالق واإليالء واحليض وغري ذلكوأقـــوال الـــصحابة والـــسلف ، كمـــا يالحـــظ أن املفـــسرة كانـــت تبـــدي اهتماًمـــا بقـــضايا املـــرآة يف ثنايـــا اآليـــات اخلاصـــة ـــا كـــالزواج فــسري القــرآن بــالقرآن والــسنة وقــد اعتمــدت املفــسرة منهًجــا ميــزج بــني التفــسري باملــأثور والتفــسري بــالرأي احملمــود، فكانــت ت ـــ أوضــح الــدكتور إبــراهيم عــوض أن اإلســالم ال مينــع املــرأة مــن االجتهــاد والتــأليف كالرجــل إذا مــا  .ورواية السنة النبوية خاصة، مما يقضي على الشبهة من جذورها ـــ ذكر الـدكتور إبـراهيم عـوض العديـد مـن النـساء اتهـدات يف شـىت العلـوم عامـة ويف جمـال تفـسري القـرآن الكـرمي   :لي من خالل ما سبق يتبني للباحث ما ي  : الخالصة       . على تداول تفاسريهن للقرآن الكرمي)أعلى سلطة دينية يف العامل اإلسالمي   annisae.ma/ Article.aspx?c=6139.www ٢٠١٧ ــ ٨ـ ٢٢زيارة  ـــ تاريخ ال٢٠١٢ ـــ ١٢ـــ ٢٦املرأة والتفسري احلاضر الغائب  ــ للباحث املوريتاين حممد السالك حممد فال ــ مركز آفاق للدراسات والبحوث  ــ تـاريخ " ــ مقال بعنوان ) (1                                                  مسئوًال عن النفقة عليها ، وال يعىن ذلك أنه مينعهـا مـن اخلـروج  ملـا حتتـاج إليـه،  -ا  أبًا وزوًجا وأًخا ووليً -والعوز، فجعل الرجل ذكر الباحث يف بدايـة هـذا املبحـث أن اإلسـالم كـرم املـرأة يف كـل مراحـل حياـا، ومـن تكرميـه هلـا أنـه صـاا عـن احلاجـة   شبهة عدم السماح للمرأة بالعمل خارج البيت والرد عليها  املطلب الثاين                  .ا ال تقوم على أي دليل صحيحــ وذا تسقط الشبهة، ويتنب أ  .  واملساواة بني الرجل واملرأة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية  األمــور علــى وجــه اإلمجــال والــيت كانــت حتتــاج إىل تفــصيل كــشروط املفــسر واإلشــارة إىل بعــض كتــب التفــسري النــسائية،  ما قامت به بعض النـسوة يف هـذا اـال، إال أنـه أشـار إىل بعـض الشروط الالزمة للقيام ذا العمل اجللل، بل أثىن علىاملــشاركات مــن النــساء يف بعــض الفنــون كالفقــه والتفــسري، كمــا أنــه رحــب مبــشاركة النــساء يف التفــسري إذا تــوفرت فــيهن ولقـد كـان الـدكتور إبــراهيم عـوض موفًقـا يف الـرد علــى هـذه الـشبهة ، حيـث إنــه بـني األسـباب الـيت أدت إىل قلــة   . ختلي املرأة عما يصوا وحيفظها، لتنحرف كما احنرفت املرأة يف الغرب، وتـصبح معـول هـدم وايـار للمجتمـع اإلسـالمي ــ أن سبب إثارة أمثال تلك الشبهات ضـرب قـيم اإلسـالم ومبادئـه وصـرف النـاس عـن االلتـزام ـا، والعمـل علـى   .الشروط الالزمة ملا تقوم به من األعمال  تــوفرت فيهــا ــ



إن : " حيـث يقـول)١(" اللـورد كرومـر"بـذلك يدعي أعداء اإلسالم دائًما أن اإلسالم ظلم املرأة وهضم حقها، وممـن قـال   :عرض الشبهـة: أوالً   . مل يـُْنزِل املرأة منزلتها، ومل يعطها حقها، ومل يسمح هلا بالعمل كما مسح للرجل لوا هذه املنقبة إىل مسلبة، وهذه الصيــــانة إلــــــــى مهانة، فـََيدعون أن اإلسالم ولكنه مع ذلك حياول أعداء اإلسالم أن ُحيو   .رجاًال ونساء كما أنه أعطاها احلرية يف أن تعمل يف أي جمال تريد طاملا أا تلتزم بالضوابط الشرعية عند خروجها، وعند تعاملها مع اآلخرين  ــا فــوق كونــه أبًــا وزوًجــا، أمــا املــرأة فــال إن الر :  "فتقــول أن اإلسـالم يـسمح للرجـل بالعمـل يف مجيـع اـاالت بينمـا ال يـسمح للمـرأة بـذلك )٣(ــ وتدعي الدكتورة نوال الـسعداوي   .  )٢(" لفشل اإلسالم كنظاٍم اجتماعي أسبابًا، منها أنه جعل املرأة يف مركز منحٍط كثرياً عن الرجل ى الشبهة مـن خـالل تنـوع عمـل المـرأة فـي بيتهـا وتـشابهه مـع عملهـا رد الدكتور إبراهيم عوض عل) أ(  :ويتلخص في النقاط التالية   :ثانًيا الرد على الشبهة   .الناس عنه َلما رأوا إقبال الكثريين على الدخول فيه يف كل مكان خاصة حقها يف العمل، وهذا الكالم لـيس عليـه دليـل، وإمنـا هـي مقـوالت جـائرة  يطـنطن ـا أعـداء اإلسـالم للنيـل منـه وصـرف  ــ وعندما يتأمل الباحث هذه الشبهة يتبني له أا تدور يف جمملها حول ظلم املـرأة وهـضم حقوقهـا يف اتمـع اإلسـالمي  )٤(" يسمح هلا إال أن تكون أًما وزوجة فقطجــل طبًقــا للنظــام الــذكوري الظــامل ميكــن أن يكــون مهندًســا مــثًال، أو طبيًب رد الدكتور إبراهيم عوض علـى الـشبهة مـن خـالل تنـوع عمـل المـرأة فـي بيتهـا وتـشابهه مـع   ) أ(  :ـــ وفيما يلي بيان ذلك    . بيتهاالرد على الشبهة من خالل عدم قدرة أحد على القيام بدور المرأة في) د (  .الرد على الشبهة من خالل إباحة اإلسالم لعمل المرأة ) ج ( . رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل بيان التناقض فيها) ب(  .خارجه م ألسـرة تعمــل يف ١٨٤١ فربايـر ســنة ٢٦م، ولـد يف ١٩٠٧م إىل ســنة ١٨٨٣سياسـي بريطــاين ومعتمـد مبـصر مــن سـنة ": م١٩١٧ ـ ١٨٤١"اللـورد كرومـر )1(                                                   .عملها خارجه عبـد الوهـايب / هــ، موسـوعة الـسياسية، د.أ.. م ١٩١٥م، وكتابًـا عـن عبـاس الثـاين عـام ١٩٠٨مـن جـزأين عـام " مـصر احلديثـة"ختريج املوظفني، ألف كتاب الفعلي حيث وطد تبعية مصر السياسية واالقتـصادية لـبالده، سـلب اخلـديوي أهـم اختـصاصاته، ووأد النظـام النيـايب، وضـع سياسـة للتعلـيم حتـصر أهدافـه يف بريطانيًــا، وصــار احلــاكم " قنــصالً عاًمــا"عــد االحــتالل الربيطــاين معتمــًدا م، جــاء إىل مــصر ب١٨٥٨التجــارة واملــال، اشــتغل ضــابطًا بــاجليش الربيطــاين يف عــام  / ملدنيـةاإلسـالم روح ا: نقـالً عـن.م ١٩٩٥ـــ ) ١(دار الفكـر ـ دمـشق ـ ط/ ١٣٣/ شـوقي أبـو خليـل/ اإلسقاط يف مناهج املستشرقني واملبـشرين، د) 2(    ٤٩٩/ ٢املستشرقون، العقيقي، :، وينظر١١٥/ ٥الكيايل،  حقــــوق  ،كاتبــــة وروائيــــة مــــصرية مدافعــــة عــــن وطبيبــــة أمــــراض نفــــسية ، طبيبــــة أمــــراض صــــدرية 1931 عــــام أكتــــوبر 27 ولــــدت يف نــــوال الــــسعداوي) (3  . ٢٥٧ ، األمـــني العــــام لنقابـــة األطبــــاء  القـــاهرة شـــغلت نـــوال الــــسعداوي العديـــد مـــن املناصــــب مثـــل منــــصب املـــدير العـــام إلدارة التثقيــــف الـــصحي يف وزارة الــــصحة يف .، اشتهرت مبحاربتها للختان املرأة يف اإلسالم كتبت العديد من الكتب عن. بشكل خاص  وحقوق املرأةبشكل عام  اإلنسان ـــــ األنثــــى هــــي األصــــل(مــــن مؤلفاــــا  بالقــــاهرة، ـــــ معركــــة جديــــدة يف قــــضية املــــرأة ـ املوســــوعة احلــــرة " ا ويكيبيــــدي) قــــضايا املــــراة املــــصرية الــــسياسية واجلنــــسية ـ     .م ١٩٩٠ ــ دار املستقبل ـــ ٢٥٩األنثى هي األصل ــ  نوال السعداوي ص) (4  .١٣/١٠/٢٠١٧



ف علـى ، إذ أا تريب أوالدها وتـوجههم وتـشر )أي احلمل والوالدة (املرأة اليت تعمل يف البيت تقوم بأشياء غري األمومة "  :يشري الدكتور إبراهيم عوض ــ حفظه اهللا ــ فيقول لزوجية ، بل إن األعمال اليت تقوم ا يف بيتها تشبه إىل حـد كبـري األعمـال الـيت تقـوم ـا خارجـه، وإىل هـذا بيتها غري األمومة واإن املرأة ال يتوقف عملها يف بيتها على الزوجية واألمومة كما يدعي أعداء اإلسالم، وإمنا تقـوم بالعديـد مـن األعمـال يف  وعلى كل حال مـا الفـرق بـني عمـل املـرأة يف البيـت وعملهـا يف اخلـارج ؟ ألـيس  .... سلوك اخلدم إن كانت ممن يستعني باخلدم ، ترى ملاذا يكون طهيها األكل يف مطعم أو شركة أغذية شيًئا عظيًما وقيامها بذلك العمل .خذ مثًال طهيها طعام األسرة   كله عمل ؟ وملــاذا تكــون تربيــة األطفــال يف احلــضانة واملدرســة أمــرًا رائًعــا وقيامهــا بــذلك .  شــائًنا ال يليــق ــا وال مبواهبهــا ؟ألفــراد أســرا شــيًئا مـل أيـًضا وتأكيًدا ملا سبق يذكر الباحث تلك القصة اليت تؤكد اقتناع كثري من املنـادين بعمـل املـرأة خـارج البيـت، أـا تع  )١("ألطفاهلا هي أمرًا معيًبا ؟ وقس على ذلك؟ عـب بعـض الوقـت مث تعـود إىل النـوم، حـىت العـصر،  فتـذهب إىل جاراـا يلعـنب ويتـسلني من النوم، مث تـنهض فتأكـل وتـشرب وتلاإلنسان بدون عمل صعبة جداً، بل هي سجن، وإين أتصور هذه األمهات اليت ال تعمل خارج البيت تنام يف الصباح حـىت متـل أنـا أشـفق علـى أمهـاتكم أيهـا الطـالب والطالبـات، فأنـا أعــرف أـن غـري متعلمـات وال يعملـن خـارج البيـت وفعـًال حيــاة   :املدرس  الدرس عمل املرأة ، وكان املدرس جيتهد يف إقناع الطالب والطالبات أن املرأة تعمل ولكن داخل البيت وليس خارجه ، لذا قالفقد كان أحد الباحثني مدرساً لعلم االجتمـاع يف ثانويـة خمتلطـة، ومعظـم طالـا وطالباـا مـن املاركـسيني، وكـان عنـوان "  .إذا مل خترج من البيت  رأة يف البيـت معـززة مكرمـة دون صـراعات العامل رغم اختالف الثقافات واالقتناعات والقيم والضرورات والغايـات ؟ وهـل بقـاء املـترى هل العمـل يف البيـت أمـر شـائن ؟ وهـل مـن احلكمـة أن تفـرض الـسعداوي منطًـا واحـًدا مـن املعيـشة علـى كـل نـساء "  :البيت ليس معيًبا، وأنه مل مينعها من القراءة واإلبداع قدميًا وحديثًا فيقول ــ ويوضح فضيلته أن عمل املرأة يف    )٢( "استمرت جتادل ومتاطل ..خــارج املنــزل، هــل نقــول عنهــا تعمــل أم ال تعمــل ؟ عندئــذ انقــسم الفــصل بــني مؤيــد للمــدرس مشــل أغلبيــة الطــالب، وبــني أقليــة  صــحيح ، لكــن هــذا العمــل لــيس خــارج املنــزل وهــل يــسمى عمــًال، بتعبــري آخــر، املــرأة الــيت ال تعمــل هــذا: قــال املــدرس   .آخر فرد من األسرة، بعد أن توفر لنا ما حنتاجه ونطلبه  ويف املـساء تنـام ...قامت إىل تنظيف البيت وترتيبه، مث تبدأ بإعداد طعام الغـداء الـذي يـستغرق مـن وقتهـا قرابـة ثـالث سـاعات فطــار يف الــصباح، وتــساعدنا علــى االســتعداد إىل املدرســة ، حــىت إذا صــار الــضحى ضــحكت الطالبــة وقالــت تعــد لنــا اإل  ماذا تعمل ؟!!! غريب : فقال املدرس   .ولكن ال يوجد عندها فراغ أبداً . ال ، ال تعمل خارج البيت : أجابت   هل تعمل أمك خارج البيت ؟: فسأهلا املدرس   .غريب يا أستاذ ، ال توجد أم يف الدنيا كما تقول اآلن، وأنت متزح وال تقول حقيقة   :ـت املقاطعة ــ وقــــــــــالــــــــــــــــــــ ومل تستطع إحـــــــــــــــــــــــــدى الطالبات الصرب كثرياً، فقاطعت املدرس ــ وهو راض عن هذه ...ويقتلن أوقات الفراغ اليت أحاطت ن  ع عائــشة التيموريــة، ومــي زيــادة ، وملــك حفــين ناصــف مــثًال، بــل وال يــزال هــذا كــذلك حــىت العــصر احلــديث كمــا هــو احلــال مــلقـد كانــت املــرأة العربيــة منــذ اجلاهليــة تبــدع تبــدع الــشعر وهــي ال تطــاحن يف معظــم األحيــان الرجــل خــارج البيــت وظلــت    جمتمعية وعملية وإدارية مينع املرأة من القراءة والتفكري واإلبداع األديب والفين ؟
  .هــ ــ بدون دار نشر ١٤٢٢ ــ املدينة املنورة ٤ـــ ط٩٦ ، ٩٥/ أمحد الشنتوتخالد / تربية البنات يف البيت املسلم  ـــ د) (2  .م ٢٠١٣دار الفردوس ــ /٣٨/ القرآن واملرأة ألمينة ودود  مع ست دراسات عن النسوية اإلسالمية  دإبراهيم عوض )(1                                                 



" نانـا أمسـاء "وتأكيًدا ملا ذكره الدكتور إبراهيم فقد ترجم األستاذ حممد خري رمضان إلحـدى املؤلفـات املـسلمات تُـْدعى   ) ١(" ة أومدرسة ؟ المرأة أخرى تربيهم، مث تذهب هي فرتيب أوالد اآلخرين مثًال يف حضانمث من يقوم برتبية األطفال إذا ما تركت النساء البيوت واشتغلن خارج البيت ؟ أيعقل أن ترتك املرأة أوالدها ... مستمرًا إىل اآلن  كتابًـا وقـصيدة، وكانـت تؤلـف هـذه املؤلفـات وهـي يف بيتهـا ٧٠يف هذا الكتاب ، من حيث عـدد مؤلفاـا الـيت بلغـت أكثـر مـن  لغريها من النساء املـرتجم هلـن من نيجريا ، اليت ضربت رقًما قياسًيا يف التأليف بالنسبة" نانا أمساء بنت عثمان فودي "   :اليت بلغت مؤلفاا حنو سبعني مؤلًفا فقال عملهـا خارجـه ــ مما سبق يتبني أن املرأة اليت جتلس يف بيتها غري معطلة عن العمل ،وأن  عملها يف البيت متنـوع و يـشبه     )٢(" بني أسرا  الرجـل يقـضي هلـا ــ ويوضح أن عمل املرأة يف البيت له مقابل، ولـيس كمـا تـدعي نـوال الـسعداوي أنـه بـدون مقابـل، ألن    )٣("واملنطق؟فلماذا كان ذلك العمل كرميًا إذا ما قامت به ألسرة أخرى، وشائًنا إذا قامت به لزوجها وأوالدها ؟ أليس هذا اضطرابًا يف الفكر مث أليــست األخــرى هــي زوجــة أيــًضا ؟ هــذه احلالــة ؟ وملــاذا كــان هــذا العمــل مقبــوًال لتلــك املــرأة األخــرى ومنكــرًا وشــائًنا للزوجــة ؟ وإذا خرجت املرأة إىل العمل ومل تشأ أن تفعل ذلك فمن يقوم ذا العمل ؟ أليست امرأة أخرى بأجرة ؟ فما الفرق يف "  :  -حفظه اهللا -يقول الدكتور إبراهيم عوض   . تها كما تعمل خارجهحيث إن املرأة تعمل يف بيإن الفكــر الــذى يتحــدث حــديثًا متواصــًال عــن خــروج املــرأة إىل العمــل ورفــض بقائهــا يف بيتهــا يتــسم بالتنــاقض الواضــح،   رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل بيان التناقض فيها )ب(      .، وأن بقاء املرأة يف البيت ال مينعها من اإلبداع  تقـوم امــرأة أخــرى تقـوم ــا، كمـا أن اإلصــرار علــى خـروج املــرأة مـن بيتهــا لــيس ـدف حــصوهلا علـى حقوقهــا، ألــا عنـدما ختــرج زوجة فقط كما تدعي الدكتورة نوال السعداوي، وأنه ال فرق بني عملها يف بيتها وعملها خارجـه مـن حيـث نوعيـة األعمـال الـيت  تنـوع عمـل املـرأة يف البيـت، وأـا ال تكـون أًمـا أو ــ وعندما يتأمـل الباحـث رد الـدكتور إبـراهيم عـوض جيـد أنـه أكـد علـى   )٦("التعاون، وإال استحالت احلياة واحلضارة أليس كذلك ؟مث إن النــاس رضــوا أم كرهــوا، هــم بعــض لــبعض، وإن مل يــشعروا خــدم بــاملعىن الواســع النبيــل، إذ علــيهم : " ويقــول أيــًضا   )٥(" رتباته ؟أليس هلا وألوالدها ؟خيدم األسرة كلها أيًضا، وإال فأين تذهب نقوده وممث إن املرأة حني تعمل داخل البيت ال ختدم الرجل بل ختدم األسرة كلها، مثلما أن الرجل حني يعمل خارج البيت إمنا "  : الدكتور ـ حفظه اهللا ــ على خدمة كل من الرجل واملرأة لآلخر، وخدمة الناس كلهم لبعض يف اتمع فيقولــ ويؤكد  )٤(" مرتب الرجل كله أو جزًءا كبريًا منه تتصرف فيه حبريتها ؟ أال تقضى هلا كل حاجاا مثل الرجل ترى هل هذا صحيح ؟ أال تأخذ . إن املرأة إذا اشتغلت يف البيت فإنه عمل بال مقابل) نوال السعداوي(مث هي تقول "   :حاجاا، كما تقضي حاجاته فيقول
   .٢٦/ النساء يف اإلسالم ـ أمسا بارَلس ــ ترمجة د إبراهيم عوض )(6   . ٣٩/املرجع السابق ) (5   .٣٨/ املرجع السابق)(4   .٣٩/ دإبراهيم عوض القرآن واملرأة ألمينة ودود ــ) (3  .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ ـ ٢دار ابن حزم ــ ط/٥/املؤلفات من النساء  ومؤلفان يف التاريخ اإلسالمي ـ حممد خري رمضان ) (2  .٣٨/القرآن واملرأة ــ ألمينة ودود ) (1                                                 



أمههـا السعداوي وغريها القارئ، وإمنا وضعوا خلروجها بعض الضوابط حيت ال تتضرر هـي أو أهلهـا مـن هـذا اخلـروج للعمـل ومـن ـــ مل متنع شريعة اإلسالم وال أحد من علماء اإلسالم الراسخني يف العلم املرأة مـن العمـل مطلًقـا كمـا تريـد أن تـوهم نـوال   ة من خالل إباحة اإلسالم لعمل المرأة الرد على الشبه) ج(  :ــ وزيادة يف اإليضاح يذكر الباحث ما يلي   .احلياة، وكذلك فإن بقاءها يف البيت ال مينعها من الثقافة واالبتكار بأعماهلا، وأن املرأة حتصل على مقابل هذا العمل من خـالل مـا يقدمـه الـزوج هلـا وألبنائهـا مـن النفقـات والتغلـب علـى صـعوبات  هَ [  . ـــــ التزام االعتدال يف زينة الثياب الوجه والكفني والقدمني )٥٩:األحزاب(   ]� ڭ � ۓ ے ے � ھ 	 ھ � � � ہ � ۀ � ( J ڻ ] ں �:[قال تعاىل   .   ـــــ سرت مجيع البدن عدا الوجه والكفني والقدمني   :ما يلي َســـلَم الُمَتـــَشبِهيَن ِمـــَن الرَجـــاِل بِالنـــَساِء، َوالُمَتـــَشبـَهاِت ِمـــَن النـــَساِء َلَعـــَن َرُســـوُل اللـــِه َصـــلى اهللاُ َعَلْيـــِه وَ «  . ـــــ أن يكون خمالًفا يف جمموعه لباس الرجال  )١("َمْن لَِبَس ثـَْوَب ُشْهَرٍة، أَْلَبَسُه اللُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ثـَْوَب َمَذلةٍ " .   ـــــ أن يكون اللباس مما تعارف عليه جمتمع املسلمني  )٣١:النور (]اَوَال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهن ِإال َما َظَهَر ِمنـْ ــَرُه، َقــالَ  . ـــــ أن يكون خمالًفا يف جمموعه لباس الكافرات )٢(" بِالرَجالِ  ــِن اْلَعــاِص، َأْخبَـ ــَن َعْمــِرو ْب ــَد اِهللا ْب ــْوبـَْيِن رََأى َرُســوُل اِهللا َصــلى اهللاُ َعلَ : فعــن َعْب ــِه َوَســلَم َعَلــي ثـَ ْي َجـاَءِت اْمـَرَأٌة ِإلَـى : " ه قَـالَ  أنـ�فمن حّق املرأة أن تتلقى العلم الشْرعي، وقد ورد يف ذلك ما رواه أبو سعيد اخلدري    للمرأة أن تقوم ببعض األعمال �فقد مسح الرسول   )٤)(٣(" ِإن َهِذِه ِمْن ثَِياِب اْلُكفاِر َفَال تـَْلَبْسَها«: ُمَعْصَفَرْيِن، فـََقالَ  يَا َرُسوَل اللِه، َذَهَب الرَجاُل ِبَحِديِثَك، فَاْجَعْل لََنا ِمْن نـَْفـِسَك يـَْوًمـا نَْأتِيـَك ِفيـِه تـَُعلُمنَـا ِممـا َعلَمـَك :  فـََقاَلتْ �َرُسوِل اللِه  َلى َوالَجْرَحـى ِإلَـى : �ا نـَْغُزو َمَع َرُسوِل اللهِ ُكن « : قَاَلت   فعن الربـَيع بنت مَعوذ  ومسح النيب هلن يف أن خيرجن للجهاد يداوين اجلرحى ويسقني العطشى ، بل وجياهدن بالسيف إذا تطلب األمر     )٥("  ، فـََعلَمُهن ِمما َعلَمُه �، فَاْجَتَمْعَن، فَأَتَاُهن َرُسوُل اللِه »ِفي َمَكاِن َكَذا وََكَذااْجَتِمْعَن ِفي يـَْوِم َكَذا وََكَذا «:  اللُه، فـََقالَ  َنْسِقي الَقْوَم َوَنْخُدُمُهْم، َونـَُرد الَقتـْ   )   ٦( "الَمِديَنِة 
  ١٢٢ /٥٦٧٩/٧ــ برقم ـ ) هل يُداِوي الرجل املَرأة أو املَرأة الرجل:( ــ بَاب) الطب( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف ـ ِكتاب ) (6   .١٠١ /٩/ ٧٣١٠ــ  برقم ) هل َجيعُل للنساِء يوماً على حَدٍة يف العِلم( ـــ باب )العلم (أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف ـ ِكتاب ) (5  .م١٩٩٥ -ه١٤١٦ -)٤( ط- الكويت–دار القلم /٣/٣٠/ عبد احلليم حممد أبو شقة – حترير املرأة يف عصر الرسالة )(4  ).٢٠٧٧(برقم ) ْوَب اْلُمَعْصَفرَ النـْهِي َعْن لُْبِس الرُجِل الثـ (باب ) اللباس والزينة(أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه يف كتاب)         (3  .٧/١٥٩) ٥٨٨٥(برقم) املَُتَشبـُهوَن بِالنَساِء، َواملَُتَشبـَهاُت بِالرَجالِ (باب) اللباس(أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب)          (2  .نفسها املرجــع نفـــسه والـــصفحة –، حـــسن ٤/٦٠١) ٣٦٠٦(بـــرقم) مـــن لـــبس شــهرة مـــن الثيــاب(بــاب ) اللبـــاس(أخرجــه إلمـــام ابــن ماجـــة يف ســـننه يف أبــواب ) (1                                                 



أن أم سعد بنت سعد بن : فذكر سعيد بن أيب زيد األنصاري .  نسيبة بنت كعب املازنية يوم أحد ) ١(وقاتلت أم عمارة يـا خالـة أخربيـين خـربك ؛ فقالـت خرجـت أول النهـار وأنـا أنظـر مـا يـصنع : لـى أم عمـارة فقلـت هلـا الربيع كانت تقـول دخلـت ع قالت فرأيت علـى . أرمي عن القوس حىت خلصت اجلراح إيل  ، فقمت أباشر القتال، وأذب عنه بالسيف ، و �إىل رسول اهللا  وهـو يف أصـحابه والدولـة والـريح للمـسلمني، فلمـا اـزم املـسلمون احنـزت �الناس ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إىل رسول اهللا  ، فـضربين هــذه  �دلـوين علـى حممـد، فـال جنـوت إن جنـا، فاعرتضــت لـه أنـا ومـصعب بـن عمـري، وأنــاس ممـن ثبـت مـع رسـول اهللا  أقبـل يقـول �من أصابك ذا ؟ قالت ابن قمئة أقمأه اهللا ملا وىل الناس عـن رسـول اهللا : عاتقها جرًحا أجوف له غور، فقلت  وســاعدت املــرأة زوجهــا يف العمــل خــارج البيــت عنــدما احتــاج إىل ذلــك، كمــا حــدث مــع أمســاء بنــت أيب بكــر رضــى اهللا   يف الغزو، وباب رّد النساء اجلرحى والقتلى النساء الُقرب إىل الناس يف الغـزو، وبـاب مـداواة النـساء اجلرحـى بعض نسائه، وباب غزو النساء وقتاهلّن مع الرجال، وباب محلجهـاد النـساء، وبـاب غـزو املـرأة يف البحـر، وبـاب محـل الرُجـل امرأتـه يف الغـزو دون : وقد بـَوب الُبَخارِّي يف كتاب اجلهاد   )٢(" الضربة ولكن فلقد ضربته على ذلك ضربات ولكن عدو اهللا كان عليه درعان فَاْسـَتْحيَـْيُت ِإْخ ِإْخ لَِيْحِمَلنِـي َخْلَفـُه، :  َوَمَعُه نـََفٌر ِمْن اْألَْنَصاِر، فَـَدَعاِني، ثُـم قَـالَ �َوالنـَوى َعَلى رَْأِسي فـََلِقيُت َرُسوَل اللِه  َعَلى رَْأِسي َوِهَي ِمني َعَلى ثـُلَُثْي فـَْرَسٍخ، َفِجْئُت يـَْوًما � الِتي َأْقَطَعُه َرُسوُل اللِه وَُكْنُت أَنـُْقُل النـَوى ِمْن َأْرِض الزبـَْيرِ   عنها  َعـَرَف َرُسـوُل اللـِه  َرَتُه وََكـاَن َأْغيَــَر النـاِس، فـَ َر َوَغيـْ أَنـي قَـْد اْسـَتْحيَـْيُت َفَمـَضى، َفِجْئـُت � َأْن َأِسيَر َمَع الرَجاِل َوذََكْرُت الزبـَيـْ ـَر فـَُقْلــتُ  َمَعـُه نـََفــٌر ِمــْن َأْصــَحاِبِه فَأَنَـاَخ ِألَرَْكــَب، فَاْســَتْحيَـْيُت ِمْنــُه َوَعَرْفــُت  َوَعلَــى رَْأِســي النـــَوى وَ �َلِقَينِــي َرُســوُل اللـِه : الزبـَيـْ َرَتَك، فـََقالَ  َحتـى َأْرَسـَل ِإلَـي أَبُـو َبْكـٍر بـَْعـَد َذلِـَك ِبَخـاِدٍم : َواللـِه َلَحْملُـِك النــَوى َكـاَن َأَشـد َعلَـي ِمـْن رُُكوبِـِك َمَعـُه قَالَـتْ : َغيـْ علـى الرجـال والنـساء داخـل ) األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر(ــــ ولقد مارست السيدة عائـشة رضـى اهللا عنهـا احلـسبة    )٣("يِني ِسَياَسَة اْلَفَرِس َفَكأَنَما َأْعتَـَقِنييْكفِ  َشـَباٌب ِمـْن قـُـَرْيٍش  َدَخـَل ": بيتها وخارجه، فتارة حتتسب على رجال ضحكوا من سقوط رجل مبىن كما روى اإلمام مسلم قـال ، َفَكــاَدْت )٥( فُــْسطَاطٍ )٤(فُــَالٌن َخــر َعلَــى طُنُــبِ : َمــا يُــْضِحُكُكْم؟ قَــاُلوا: َعلَــى َعائِــَشَة َوِهــَي ِبِمنًــى، َوُهــْم يَــْضَحُكوَن، فـََقالَــتْ  نُــُه َأْن تَــْذَهَب، فـََقالَــتْ  َمــا ِمــْن ُمــْسِلٍم يُــَشاُك َشــوَْكًة، َفَمــا «: ، قَــالَ � اِهللا َال تَــْضَحُكوا، فَــِإني َســِمْعُت َرُســولَ : ُعنُـُقــُه، َأْو َعيـْ ، كمـا حـدث مـع مـن �وتارة يأتيها الرجال يسألنها عن أمور دينهم، فتُـَقوم ما طرأ على فكرهم من خمالفـة هـدي النـيب   ) . ٦("فـَْوقـََها ِإال ُكِتَبْت َلُه ِبَها َدرََجٌة، َوُمِحَيْت َعْنُه ِبَها َخِطيَئةٌ    .أراد التبتل 
ُمــْؤِمِن فِيَمـا يـُـِصيبُهُ ِمـْن َمــَرٍض، أَْو ُحـْزٍن، أَْو َحنْــِو َذلِـَك َحــىت الــشوَْكِة ـــ   بـَـاُب ثـَـوَاِب الْ )الـرب والــصلة واآلداب (أخرجـه اإلمــام مـسلم  يف صــحيحه يف ـ ِكتــاب ) (6  .٢/٤٧٢"/فسط"انظر املصباح املنري مادة " بضم الفاء و كسرها بيت من الشَعر، واجلمع فساطيط: الفسطاط) "(5   ٢/٢٧٨"/طنب" انظر املصباح املنري للرافعي ــ مادة " ها، واجلمع أطناباحلبل تشد به اخليمة و حنو : الطُُنب)  "(4   ٥٢٢٤/٧/٣٥ــ برقم ) الغرية(ــ باب ) النكاح( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف ـ ِكتاب ) (3  ٨٢، ٨١ /٢/سرية ابن هشام )  (2  ٥/٣٦/،  األعالم للزركلي ٨/٢٦٥/أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي متييـز الـصحابة ـــ اإلصـابة يف/ أحاديـث �قتال مـسيلمة باليمامـة، وجرحـت يومئـذ اثنـيت عـشرة جراحـة وقطعـت يـدها وقتـل ولـدها حبيـب ، روت عـن النـيب النجارية والدة عبد اهللا وحبيب من بين زيد بن عاصم، قال أبـو عمـر شـهدت بيعـة العقبـة وشـهدت أحـًدا مـع زوجهـا، مث بيعـة الرضـوان، كمـا شـهدت أيـًضا  األنـصارية أم عمارة نسيبة بنـت كعـب بـن عمـرو بـن عـوف بـن مبـذول بـن عمـرو بـن غـنم مـن بـين مـازن بـن النجـار)  م٦٣٣ -  ٠٠٠=  ه ١٣ -  ٠٠٠) ((1                                                    .٩٩ /٨/١٦ــ م)  ٢٥٧٢(يَُشاُكَها ــ برقم 



كـان :  قالـت �فعن سعد بن هشام بن عامر قال أتيـت عائـشة فقلـت يـا أم المـؤمنين َأْخِبريِنـي بُخلُـِق رسـول اهللا  
 [  قلت فإني ُأرِيُد َأْن أَتـََبتَل فـََقاَلْت َال تـَْفَعْل أََلْم تـَْقَرْأ   ]ں � � �[�خلقه القرآن أما تقرأ القرآن قول اهللا    
   
 
 
 
 
 
َها َوِهَي ُمْقِبَلٌة ِمْن َمكَة أَنَا َواْبٌن ِلطَْلَحَة ْبِن ُعبَـْيِد اِهللا، َلِقيُت َعاِئَشةَ : يَزِيُد ْبُن اْألََصم، قَالَ  فعن"  )٢(حيطان املدينة فأصابوا منها  فتحتسبوتارة يسأهلا  يزيد بن األصم وابٌن لطلحة بن عبيد اهللا  وهـي  خـارج بيتهـا راجعـة مـن مكـة بعـد أن وقعـا يف حـائط  مـن       )١("  َوُوِلَد َلهُ � َقْد تـََزوَج َرُسوُل اللِه ] َهــا، فـَبَـَلَغَهــا َذلِــَك، فََأقْـبَـلَـْت َعلَــ)٣(َوُهـَو ابْــُن ُأْخِتَهــا، َوقَـْد ُكنــا َوقـَْعنَــا ِفــي َحـاِئطٍ  َرِضَي اهللاُ تـََعاَلى َعنـْ َنا ِمنـْ ى ابْــِن ُأْخِتَهــا  ِمــْن ِحيطَــاِن اْلَمِدينَــِة فََأَصـبـْ َأَما َعِلْمَت َأن اَهللا تـََعاَلى َساَقَك َحتى َجَعلَـَك ِفـي بـَْيـِت «: تـَُلوُمُه َوتـَْعِذُلُه، ثُم َأقْـبَـَلْت َعَلي فـََوَعظَْتِن َمْوِعَظًة بَِليَغًة، ثُم قَاَلتْ  ـــ وــذا يتبــني أن النــساء منــذ عهــد النــيب   )٤("رِِبَك، َأَما ِإنـَها َكاَنْت ِمْن أَتْـَقانَا ِللِه، َوَأْوَصِلَنا ِللرِحمِ نَِبيِه، َذَهَبْت َواِهللا َمْيُمونَُة َورُِمَي بَرَسنَك َعَلى َغا ف الفتنــة حمافظــة علــى أخــالق اتمــع، وحرًصــا علــى كرامــة املــرأة نفــسها ، يف حــني أن تــربج املــرأة كثــريًا مــا يكــون ســبًبا يف العــزو وكـل مـا يطلـب مــن املـرأة حـال اختالطهـا الــضروري بالرجـال، ومباشـرة بعـض األعمــال هـو البعـد عـن التــربج وكـل مـا يثــري   .ا بتدبري شئون بيتها ورعاية أوالدها أال تشغلها هذه األعمال عن وظيفتها األساسية، وهي قيامهكالطب والتدريس، لتزاوله مع بنات جنسها، وهلا أن تباشر البيع والشراء، واألخذ والعطاء، وتقوم بإجراء خمتلف العقود، بـشرط ادين اليت تستطيع أن تعمل فيها، وتؤهلها هلا كفاءاا ومواهبها الفطرية، وتكوينها األنثوي  ال ترى مانًعا من أن تعمل املرأة يف امليوأما قوهلم بأن اإلسالم قضى بسجن املرأة بني جدران البيت، ومنعها مـن مزاولـة بعـض األعمـال، فالـشريعة اإلسـالمية "   ) :دحض شبهات ومفرتيات حول اإلسالم( ـ وورد التأكيد على هذا املعىن يف كتاب   . اء، ولكن كل هذا بالضوابط الشرعية ومنهن من خرجت للجهاد يف سبيل اهللا تعاىل، ومنهن من احتسبت على الرجال والنس كــن خيــرجن للعمــل، فمــنهن مــن خرجــت ملــساعدة زوجهــا يف علــف فرســه، �ـ ــ بـــرقم)حـــديث الـــسيدة عائـــشة رضـــى اهللا عنهـــا  ( أخرجـــه اإلمـــام أمحـــد بـــن حنبـــل   يف مـــسنده  يف بـــاب ) (1                                                    )٩("القاعدة وليست االستثناء بالنسبة للمرأة العاملة يف أي نوٍع من األعمال متارسه مع الرجال وهي ... الواليات املّتحدة وأروباإن االعتداءات اجلنسية بأشكاهلا املختلفة منتشرة انتشارًا ذريًعا يف : ")٨(وتقول لني فاريل   )٧("لتضاِعف دخِل األسرة، فزاد الدخل واخنفض مستوى األخالقإن سـبب األزمـات العائليـة يف أمريكـا وسـّر كثـرة اجلـرائم يف اتمـع هـو الزوجـة، تركـت بيتهـا : ")٦(ول الـدكتورة إيـدابلنيتقـ  األخالق يف تلك اتمعات، حىت شهد بذلك املنصفون من الغربيني ــ وملا خرجـت املـرأة للعمـل دون أن تلتـزم بـزي مناسـب، وتعامـل الئـق مـع الرجـال يف الغـرب ، كـان ذلـك سـبًبا يف احنـدار   )٥("واإلحجام عن الزواج  ا؛ مما قد يسبب هلا االحنراف، أو االنغماس يف أوحال الرذيلة ــ : وط تعليـــق شـــعيب األرنـــؤ / ٦/٩١)/٢٤٦٤٥(ــ تعليـق الـذهيب يف التلخـيص /٣٤ /٤)/٦٧٩٩ــ(ـــ بـرقم ) ذكر أم املؤمنني ميمونة بنـت احلـارث رضـي اهللا عنهـا( أخرجه اإلمام احلاكم يف مستدركه يف  باب )  (4  .١٩/٢٢١"/حوط" ــ مادة انظر تاج العروس" احلائط الُبستان من النخل إذا كان عليه جدار) "(3  ٢/٢٧٨"/َحِسبَ "تاج العروس ـــــ  باب احلاء ــ مادة /عليه قَبِيَح َعَمِله عليهما وتقوم بنصحهماـ ) أَْنَكَر : َعلَْيِه ( ُفالٌَن ) اْحَتَسَب ) ((2  .حديث صحيح ــ املرجع نفسه والصفحة نفسها  سلــسلة البحــوث اإلســالمية ـ اهليئــة العامــة لــشئون املطــابع /١١٥/حممــود عبــد الفتــاح دحــض شــبهات ومفرتيــات حــول اإلســالم ـ عبــد املنــصف ) (5  على شرط مسلم ـ املرجع نفسه والصفحة نفسها :  حقيقـــة امللحـــدين (فـــيس بـــوك ـــــ مقـــال بعنـــوان ) لـــني فـــاريل )./(االبتـــزاز اجلنـــسى ( أمريكيـــة  ـــتم بالكتابـــة عـــن قـــضايا املـــرأة مـــن أهـــم كتبهـــا كاتبـــة)(8  دار الصميعي للنشر والتوزيع الرياض بدون طبعة /٦٦ ،٦٥/قضايا م املرأة عبد اهللا بن جار اهللا) (7  .ما استطعت الوصول إليه أا كاتبة أمريكية معاصرة) (6  هـ١٤٠٥م ـ ١٩٨٤األمريية ـ    .هـ ١٤٢٥  ــ ٢مكتبة موقع صيد الفوائد ــ ط/ ١٦٧/عمل املرأة يف امليزان ــ حممد على البار ) (9  ).عيون على اإلحلاد (ــ صورة بعنوان ) والعلمانيني



، ...حاجة امرأة بعينها من ناحيـة أخـرى، فتعلـيم البنـات والتمـريض وتطبيـب النـساء ومـا إىل ذلـك أمـور ينبغـي أن تقـوم ـا املـرأةقتــضيها حاجــة اتمــع مــن ناحيــة أو فــالواقع أن اإلســالم ال يــسرتيح خلــروج املــرأة تعمــل يف غــري األعمــال الــضرورية الــيت ت  ...... يعملن حيث تقتضي الظروف منهن العمل ونستمر يف استعراض الشبهات ، فنتحدث عن حق العمل، وهو حق ال شبهة فيه، وكانـت النـساء يف صـدر اإلسـالم "   : األعمال اليت تتناسب مع طبائعهن فيقولتقتضيها حاجة اتمع، ويفــ ويوضح األستاذ حممـد قطـب  أن حـق املـرأة يف العمـل ال خـالف عليـه، وإن كـان األوىل أال تعمـل إال يف اـاالت الـيت  ب ونالــت ولكـن قوًمــا ســيقولون إن وضـع املــرأة يف الــشرق وضـع ســئ ال ميكــن الـسكوت عليــه وقــد حتـررت املــرأة يف الغــر "  :وسياسية فيقولــــ ويؤكــد علــى أن الوضــع الــسئ للمــرأة يف الــشرق لــيس بــسبب اإلســالم،  وإمنــا يرجــع إىل أســباب اقتــصادية واجتماعيـــة   )١("هلا من االبتذال يف سبيل العيش  ذلك أصون وحاجة املرأة إىل العمل لعدم وجود عائل هلا، أو عدم كفاية ما يعوهلا به عائلها حاجة تقرر حق املرأة يف العمل ألن سية ينبغـي أن نلـم ـا، إن الوضع السيء الذي تعانيه املـرأة الـشرقية يرجـع إىل ظـروف اقتـصادية واجتماعيـة وسياسـية ونفـ  ولكن من املسئول عن هذه احلقيقة، أهو اإلسالم وتعاليم اإلسالم ؟.... وهذا كالم فيه حق  مكانتها فعلى املرأة الشرقية أن تسلك سبيلها وتقلدها للحصول على حقوقها املسلوبة  ــــ مــن خــالل مــا ســبق يتبــني أن اإلســالم مل مينــع املــرأة مــن العمــل، وإمنــا قــنن األمــر محايــة للمــرأة ، وحفاظًــا علــى أخــالق   )٢("الشعب نتيجة هذه الظروف هذا كله هو املسئول عما تعيش فيه املرأة من الذل واالضطهادهــذا اإلرهــاق العــصيب الــذي يعــيش فيــه ســواد ... و بــه العــورات واملتــاع الغلــيظ ، وغــريهم ال جيــد لقمــة اخلبــز والثــوب الــذي يكــسهذا الظلم االجتماعي الذي جيعل قوًما يغرقون يف الرتف الفاجر . هذا الفقر البشع الذي يعانيه الشرق منذ أجيال عدة   .لنعلم من أين تأتينا هذه املفاسد، ونكون على هدى وحنن حناول اإلصالح  األطفال، حبيث يكونون بعيدين عـن أمهـام  من رعاية يف سبيل تربية - أيا كانت -فمهما بذلت الدولة "ــــ وهذا حق   )٣("غريها من النساء أن متــده بالعنــصر الواحــد الــذي ال تقــوم احليــاة بدونــه وال تــستقيم بغــريه األوضــاع ذلــك هــو احلــب برعايــة األم، األم بالــذات دون  جـسدية وبكـل توجيـه عقلـي وعلمـي ونفـسي ولكنهـا ال تـستطيع فاحملاضن تستطيع احملاضن أن متد الطفـل بكـل رعايـة"   رعاية األطفال ال ميكن أن تعطى الطفل ما تعطيه األم من احلنان  من املسلم به أنـه ال أحـد يـستطيع أن يكـون بـديًال عـن األم يف رعايتهـا ألبنائهـا خاصـة األطفـال مـنهم، وذلـك ألن دور   :رة أحد على القيام بدور المرأة في بيتهاالرد على الشبهة من خالل عدم قد) د(     .تلك الدول، والثقافات املتوارثة، وكذا بسبب اجلهل الكبري بأحكام اإلسالم وتعاليمه اليت حتفظ للمرأة كرامتها ومكانتها واالضطهاد للمرأة إن وجد يف بعض اتمعات الشرقية فليس بسبب شرائع اإلسالم، وإمنا بسبب السياسات القائمة يف اتمع، إن الدراسات أثبتت أن حرمـان الطفـل مـن رعايـة "وقد ورد يف تقرير هيئة الصحة العاملية عن رعاية األم والصحة العقلية   .فإا لن تستطيع أن تقوم بالدور العظيم الذي تؤديه األم يف هذا املضمار    )٤(" فيه أسباب العناية املادية دون العناية العاطفية والنفسية، أو كان يف أحضان أهله ولكنه ُمين بأم قاسية جتماعي، وقد تظهر عليه أعراض املرض البدين والعقلي مباشرة ، ولو كان يف ملجأ توفرت األمومة يعرقل منوه البدين والعقلي واال
  .بتصرف يسري /١٠٨/ دحض شبهات ومفرتيات حول اإلسالم ـ عبد املنصف حممود عبد الفتاح ) (4   .١٣٩ ، ١٣٨/املرجع السابق )(3   .١٤٢ ، ١٤١/املرجع السابق ) (2  .م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ــ ) ٢١(دار الشروق ـ ط . ط/ ١٣٨ ، ١٣٧شبهات حول اإلسالم ــ  حممد قطب ـــ ص) (1                                                 



ــ ١٩٠٠(أغنية شعبية أمريكية بني عام ) ١٨٠٠(املال، وروجعت األعمال اخلارجية خيسر زوجها وأوالدها بقدر ما تكسب من أن املـصلحني اــددين مثـل غانــدي، وفيـصل األول، وســعد زغلــول، وغـريهم قــد أمجعـوا علــى أن املـرأة الــيت تنــصرف إىل "  ):تربية البنات (فقد ورد يف كتاب   .كبري إذا خرجت املرأة للعمل  جيـد أـم يعرتفـون بتـأثر األسـرة بـشكل  ــ وعندما يستطلع الباحـث رأي املنـصفني مـن املـصلحني املـسلمني وغـري املـسلمني ــــيت تــــصور احلنــــني إىل حيــــاة األســــرة واألم والطفولــــة هــــي األغــــاين ) ١٩٥٠ ملعرفــــة أكثرهــــا رواجــــاً وجناحــــاً ، فتبــــني أن األغــــاين ال ـــ أن اإلســالم مل مينــع املــ  . الواقع  ــ ال يوجد أي شخص يستطيع القيام برتبية األبناء كبديل عن األم، وهذا ما أثبتته الدراسات االجتماعية كما أثبته   .هي وأبنائها  وضح الـدكتور إبـراهيم عـوض أن عمـل املـرأة يف بيتهـا لـه مقابـل، ألن الرجـل يعمـل ليـل ـار ليـوفر هلـا حاجاـا     ــ  .واإلبداع، بدليل وجود كثريات من الآليت يقمن يف بيون نبغن يف أنواع خمتلفة من العلوم يتـــشابه إىل حـــد كبـــري مـــع عملهـــا خـــارج بيتهـــا، كمـــا أن إقامتهـــا يف بيتهـــا لرتعـــى شـــئون أســـرا ال متنعهـــا مطلًقـــا مـــن القـــراءة  يتوقف على األمومة والزوجية فقط، وإمنا هو عمل متنوع،     ـــ بني الدكتور إبراهيم عوض أن عمل املرأة يف بيتها ال  من خالل ما سبق يتبني للباحث ما يلي  الخالصة  . األسرة ، وتربية األطفال من الناحية العاطفية والرتبوية ، وإن كانت نسبة هذا التأثر ختتلف من أسرة إىل أخرىلبيـت ، وأن خروجهــا ال بــد أن يـؤثر بالــسلب علــى اســتقرار ـــ وــذا يتبــني عـدم قــدرة أي أحــد علـى القيــام بــدور األم يف ا  )٣("بسلبه الزوجة من زوجها واألوالد من أقارمللـبالد فـإن نتيجتـه كانـت هادمـة لبنـاء احليـاة املنزليـة، ألنـه هـاجم هيكـل املنـزل، وقـوض أركـان األسـرة، ومـزق الـروابط االجتماعيـة ة يف املعامل مهما نشأ عنه مـن الثـروة إن النظام الذي يقضي بتشغيل املرأ: ")٢(ومن غري املسلمني يقول سامويل مسايلس  )  ١("املفضلة     . ــ بدون دار ـ وال تاريخ ٧١/احلرب الباردة ــ بدر بن علي بن طامي العتييب ) (3  .مل أقف على ترمجته ) (2  .ــ بتصرف يسري، مرجع سابق ٤٧، ١/٤٦/ية البنات خالد أمحد الشنتوت ترب) (1                                                   املطلب الثالث        .منها العمل على احنالل اتمع اإلسالمي أخالقًيا كما احنلت اتمعات الغربية وذا تسقط الشبهة، ويتبني أا ال تقوم إال على الظن والتخمني، أو على حقـد دفـني لإلسـالم واملـسلمني، وأن اهلـدف     .ع كبيان حكم اإلسالم يف عمل املرأة ، واألثر السئ خلروجها يف كثري من األوقات على األسرة واتميف البيت ال مينعها من اإلبداع، ولكن هناك جوانب أخرى كان ميكـن إضـافتها يف الـرد علـى هـذه الـشبهة وال ميكـن إغفاهلـا،  لكبري بني عمل املرأة يف بيتها وعملها خارجه، وأن وجودها واملالحظ أن الدكتور إبراهيم أحسن عندما بني التشابه ا  .مبا يناسبهن من أعمال  وأصحابه من بعده بذلك، فُسمح هلن باخلروج والقيام �وحتفظ اتمع من االحنراف، وقد التزم النساء يف عهد النيب رأة مــن العمــل خــارج بيتهــا، وإمنــا وضــع بعــض الــضوابط الــيت تــصوا وحتمــي كرامتهــا ـ



�[إن اهللا تبارك وتعاىل خالق اإلنسان وصانعه، وكل صاحب صنعة أدرى بصنعته من غريه، كمـا قـال تعـاىل     لمرأة والرد عليهاشبهة قبول شهادة الرجل في اللعان وعدم قبول شهادة ا �، فلكل من الرجل واملرأة طبيعة فسيولوجية خمتلفة، فاملرأة هلا ظروف وأحوال متر ا اليتعرض هلا الرجل؛ )١٣: امللك (    ]ٿ " !   ٺ  املـرأة ، ومـن تلـك الـشبهات وقد استغل أعداء اإلسالم ذلك أسوأ اسـتغالل، فأثـاروا العديـد مـن الـشبهات حـول شـهادة   .يف بعض املواطن على النصف من شهادة الرجل؛ وذلك صيانة للحقوق املتعلقة ذه الشهادات  هذه الطبيعة وتلك األحوال، فجعل للمرأة بعض االستثناءات، ومن هذه االستثناءات أنه جعل شهادا � لذلك راعى اخلالق ، واليت ورد فيها االدعاء بعدم قبول شهادة املرأة يف )٣(خول يف اإلسالم، ومن هذه املؤلفات املوسوعة الكاثوليكيةالغرب على الدإن كثــريًا مــن املؤَلفــات الغربيــة مــن كتــب وموســوعات يتعمــد كتاــا تــشويه اإلســالم بــشكل ملحــوظ حــىت ال يُقبــل أبنــاء   رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل كيفية اللعان ) أ(    :وفيما يلي بيان ذلك  .الرد على الشبهة من خالل ما يترتب على إجراء اللعان ) ب(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل كيفية اللعان ) أ(  :ويتلخص فيما يلي : ثانًيا الرد على الشبهة   . اإلسالمية كما سيتبني بإذن اهللا حياول أن يوهم القـارئ بعـدم اعتبـار اإلسـالم أى كـالم للمـرأة يف مـسألة اللعـان مهمـا كـان األمـر، وهـذا خمـالف ألحكـام الـشريعة لـشبهة وعند تأمل الشبهة فإا يبدو عليها املبالغة، وعدم املوضـوعية، والبعـد عـن الواقعيـة للوهلـة األوىل، حيـث إن مثـري ا  )٢("واللحظة ودون نقاش على عكس شهادة املرأة عليه فإا ال تقبل حبال عواه أنـه يف حالـة ارتكـاب أحـد الـزوجني للفاحـشة، فـإن شـهادة الرجـل علـى زوجتـه تقبـل للتـو ومن تزييفات الكاتب د"   :يقول الدكتور إبراهيم عوض  أن شهادة الرجل يف اللعان على زوجته مقبولة، أمـا شـهادة املـرأة عليـه فـال تقبـل، )١(ــ يدعي كاتب املوسوعة الكاثوليكية  أوًال عرض الشبهة   .اليت أثاروها حول هذا األمر الشبهة اليت حنن بصددها  وعلى هذا فال متييز هنا بني . معاقبة الطرف املتهم، ولكن بشرط أال يعود فيشهد أربع شهادات بأن متهمه كاذب فيما قال عنهأحــد الــزوجني اآلخــر بالفاحــشة فعندئــذ جيــب عليــه أن يكــرر شــهادته أربــع مــرات أمــام القاضــي حــىت يكــون لــشهادته قبــول وتــتم ، وهو أن يتهم " اللعان"ا يسمى بـ وهو كالم ال صدق فيه على اإلطالق، إذ من املعروف أن يف الفقه اإلسالمي بابًا مل"   :  يقول الدكتور إبراهيم عوض ــ حفظه اهللا معلًقا على الشبهة  ــ  .اللعان   .تب الفقه النبوية وكيستطيع أن يستوعب الـرد علـى هـذه الـشبهة اسـتيعابًا كافيًـا، ولعـل هـذا كـان منـه لوضـوح مـسألة اللعـان يف القـرآن الكـرمي والـسنة ـــ واملالحــظ هنــا أن رد الــدكتور إبــراهيم عــوض علــى هــذه الــشبهة قــد جــاء مقتــضًبا، ممــا جيعــل القــارئ غــري املتخــصص ال   )٤(ج وزوجه، بل مساواة تامة زو 
  .بتصرف يسري ٣٩١/إبراهيم عوض/ كتابات استشراقية ــ د) (4   .م٢٠٠٢م ، وجاءت الطبعة الثانية عام ١٩٦٧ هي مرجع عن تاريخ معتقدات الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ، طبعت بداية )(3   .٣٩١/إبراهيم عوض .كتابات استشراقية   د) (2  .م٢٠٠٢لطبعة الثانية عام م، وجاءت ا١٩٦٧هي مرجع عن تاريخ معتقدات الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، طبعت بداية عام ) (1                                                 
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نَـُهَما؟ قَالَ )٢(ْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْيٍر ـــ وعَ   .)١("واملغضوب عليه هو الذي يعلم احلق مث حييد عنه. وهلذا كانت اخلامسة يف حقها أن غضب اهللا عليها. فيما رماها بهفخصها بالغضب، كما أن الغالب أن الرجل ال ا فضيحة أهله ورميها بالزىن إال وهو صادق معذور، وهي تعلم صـدقه "  :  الرجل اللعن واملرأة بالغضب، فيقولويبني اإلمام ابن كثري سبب ختصيص  )٩ـ ٦:النور (    ] َفَمـا َدرَيْـُت َمـا َأقُـوُل، :  قَاَل ُسِئْلُت َعْن اْلُمَتَالِعنَـْيِن ِفي ِإْمَرِة ُمْصَعٍب أَيـَُفرُق بـَيـْ قَاَل .  ٌل، َفَسِمَع َصْوِتي قَاَل اْبُن ُجبَـْيٍر قـُْلُت نـََعمْ ِإنُه قَائِ : ِلْلُغَالِم اْسَتْأِذْن ِلي قَالَ : َفَمَضْيُت ِإَلى َمْنِزِل اْبِن ُعَمَر ِبَمكَة فـَُقْلتُ  أَبَـا : اْدُخْل فـََواللِه َما َجاَء ِبَك َهِذِه الساَعَة ِإال َحاَجٌة، َفَدَخْلُت، فَِإَذا ُهَو ُمْفَتِرٌش بـَْرَذَعًة ُمتَـَوسٌد ِوَساَدًة َحْشُوَها لِيٌف قـُْلتُ  نَـُهَما؟ قَالَ َعْبِد الرْحَمِن اْلمُ  يَـا َرُسـوَل : ُسْبَحاَن اللِه نـََعْم ِإن َأوَل َمْن َسَأَل َعْن َذلِـَك فُـَالُن بْـُن فُـَالٍن قَـالَ : َتَالِعَناِن أَيـَُفرُق بـَيـْ َكلـَم بِـَأْمٍر َعِظـيٍم َوِإْن َسـَكَت َسـَكَت َعلَـى ِمثْـِل اللِه َأرَأَْيَت َأْن َلْو َوَجَد َأَحُدنَا اْمَرأََتُه َعَلى فَاِحَشٍة َكْيَف يَـْصَنُع ؟ ِإْن َتَكلـَم تَ  ُتِليـُت بِـِه فَـأَنـَْزَل اللـُه :  فـََلْم ُيِجْبُه، فـََلما َكاَن بـَْعَد َذِلَك أَتَاُه فـََقالَ �َفَسَكَت النِبي : قَالَ . َذِلكَ  ِإن الِذي َسأَْلُتَك َعْنُه َقْد ابـْ
نـَْيا َأْهَوُن ِمْن َعـَذاِب اْآلِخـَرِة قَـالَ  َهُؤَالِء اْآليَاِت فِ � َعَذاَب الد َرُه َوَأْخبَـَرُه َأنَعَلْيِه َوَوَعَظُه َوذَك وِر، فـََتَالُهنَال : ي ُسورَِة الن َهــا، ثُــم َدَعاَهــا فـََوَعَظَهــا َوذَكَرَهــا َوَأْخبَـَرَهــا أَ  َيا َأْهــَوُن ِمــْن َعــَذاِب اْآلِخــَرِة َوالــِذي بـََعثَــَك بِــاْلَحق َمــا َكــَذْبُت َعَليـْ نـْ َعــَذاَب الــد ن نَـُهَماِإْن َكاَن ِمْن اْلَكاِذبِيَن، ثُم ثـَنى بِاْلَمْرَأِة، َفَشِهَدْت َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللِه ِإنُه َلِمْن اْلَكاِذبِيَن َواْلَخاِمَسُة َأن َغَضَب اللِه اللِه َعَلْيِه َال َوالِذي بـََعَثَك بِاْلَحق ِإنُه َلَكاِذٌب، فـََبَدَأ بِالرُجِل، َفَشِهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللِه ِإنُه َلِمْن الصاِدِقيَن َواْلَخاِمَسُة َأن لَْعَنَة : قَاَلتْ  َها ِإْن َكاَن ِمْن الصاِدِقيَن، ثُم فـَرَق بـَيـْ ـــ عندما يطـالع الباحـث كتـب الفقـه اإلسـالمي علـى اخـتالف مـذاهبها جيـد أـا حتفـظ للمالعنـة والبنهـا حقوقهمـا، كمـا  :الرد على الشبهة من خالل ما يترتب على إجراء اللعان ) ب(     . أو من غريه، وأعطى اإلسالم كذلك للمرأة احلق يف اخللع إن مل تستطع أن تكمل حياا مع زوجهامن زوجهاــــ وإمنا أعطى اإلسالم احلق يف اللعان للرجـل ملـا يرتتـب عليـه مـن إحلـاق ولـد، ومـرياث، أمـا املـرأة فالولـد منـسوب هلـا كـان   حىت يف عدد الشهادات اليت يشهدها كل منهما ن اإلســالم قـد أعطــى للـزوج احلــق يف اللعـان، وأعطــى للزوجـة احلــق يف تربئـة نفــسها، بـل إنــه سـوى بينهمــا ـــــ وــذا يتبـني أ   )٣(" َعَليـْ فمن كتب املالكية ما ورد يف الثمر الداين   ألن فيها غىن عن غريها ويكتفي الباحث بذكر بعض النصوص املدونة يف بعض كتب املذاهب األربعة فقط   "ـ يرى مجهور الفقهاء ومنهم املالكية والشافعية واحلنابلة، أن الزوج إذا العن سقط عنه حد القذف   :ـــ عدم مطالبة أحد من الزوجين بالحد أو الحبس١   :ا حتفظ لزوجها حقه، ويتبني ذلك من خالل ما يليأ:  

   .٩٧، ٩٦ /٥/١٠م) /١٤٩٣(ـ برقم ) انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها(ب ـ با) اللعان( أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه يف  كتاب ) (3  .م ١٩٧٠دار الرائد العرىب ــ بريوت ــ / ١ط/ ١/٨٢/  أبو إسحاق الشريازي   طبقات الفقهاء. /تويف سنة مخس وتسعني: أبو عبد اهللا سعيد بن جبري بن هشام، موىل والبة بن احلارث من بين أسد) (2  .٣/٣٢٣/عظيم ــ ابن كثريتفسري القرآن ال) (1                                                 



وإذا افرتقـا باللعـان مل يتناكحـا أبـًدا، والثالثـة الباقيـة سـقوط احلـد : "ويتعلق باللعان أربعة أحكام أحدها أشار إليـه بقولـه" سقوط احلـد عنـه، ووجـوب احلـد عليهـا، وزوال الفـراش، ونفـي الولـد، والتحـرمي إىل األبـد، : ويتعلق بلعانه مخسة أحكام "  :افعية ما ورد يف اإلقناع  ومن كتب الش    )١(" ونفي النسب وقطع النكاح وتقع الفرقة بينهما بتمام لعاما ـــ وجــوب الحــد علــى مــن امتنــع عــن اللعــان منهمــا٢  .ـ من خالل ما سبق يتبني سقوط احلد عن كل من الزوجني إذا ال عن كل منهما اآلخر  )٣(.الذي أوجبه القذف عنها وعنه"لتعزيرسقوط احلد أو ا:" ويثبت بتمام تالعنهما أربعة أحكام" :ومن كتب احلنابلة ما ورد يف منار السبيل   )٢(" ويسقط احلد عنها بأن تالعن يــرى مجهــور الفقهــاء مــن الــشافعية واملالكيــة واحلنابلــة و بعــض : ـ اللعــان : مث ذكــر عــن إبــراهيم  قــال.  رمحــه اهللا تعــاىل يوافقنــا أن يف حــال تــشاغلهما باللعــان ال تقــع الفرقــة بينهمــا)٤(فزفــر"  :فمن الفقه احلنفي ما ورد يف املبسوط   .حد الزنا عن اللعان يقام عليه احلد، فالرجل يقام عليه حـد القـذف، و املـرأة يقـام عليهـا األحناف إقامة احلد على من امتنع  من الزوجني " ذب املالعن عن نفسه جلد احلد وكان خاطًبا من اخلطـاب وبـه أخـذ أبـو حنيفـة وحممـد رمحهمـا اهللا تعـاىلتطليقة بائنة، وإذا أك املكتبـة / ـ٢٧٠ـــ ٢٦٨ / ٢) /يف اللعـان(ــ فـصل ) النكاح(ع ــ الشيخ مشس الدين حممد بن حممد اخلطيب ــ  كتاب اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجا ) (2  . بريوت –املكتبةالثقافية .ط/ ٤٧٩ ، ١/٤٧٨) /هـــ١٣٣٥: املتــوىف (الثمــر الــداين يف تقريــب املعــاين شــرح رســالةابن أيب زيــد القــريواين ـ صــاحل بــن عبدالــسميع اآليب األزهــري ) (1                                                   : حيث قال،)١(ومن الفقه احلنبلي ما ورد يف املغين البن قدامة    )٨(" التعن الزوج ونكلت رمجت بشروط ، وإن كان الناكل الزوج والتعنت الزوجة فإنه حيد حد القذف احد من املتالعنني نكل عن اللعان حيد فإن يعين أي و " وأيهما نكل ُحد، لكن حد الزوج يقف على كوا حيد قاذفها "  ":أسهل املدارك"ــ ومن الفقه املالكي ما ورد يف    )٧("ووجب حد الزنا عليها، فإن العنت سقط عنها حد الزنافــإن مل يالعــن حــد للقــذف، وال حــد عليهــا وال لعــان، وإن العــن الــزوج ســقط عنــه حــد القــذف "  احلــاوي ومــا ورد يف  )٦("فكان كل زوج قاذف ُيَالِعُن أو ُحيَد إْن كانت املقذوفة ممن هلا حد أو مل تكن "   :حيث قال  لإلمام الشافعي" األم"ومن الفقه الشافعي ما ورد يف كتاب    )٥( ، طبقات الفقهاء ٦/٣٨٧/الطبقات الكربى /غلب عليه ونسب إليهوكان قد مجع بني العلم والعبادة،وكان قد مسع احلديث ونظر يف الرأي ف. سنةزفر بن اهلذيل العنربي من أنفسهم ويكىن أبا اهلذيل، صاحب أيب حنيفة، ولد سنة عشر ومائة، ومات سنة مثان ومخسني ومائة وله مثان وأربعـون ) (4  .م١٩٨٩- هـ١٤٠٩ـ  )٧(املكتب اإلسالمي ــ ط. ط/ا ٢٧٢/ ٢) /شـروط اللعـان ثالثـة(ـــ  فـصل )  اللعـان(كتـاب )  هــ١٣٥٣: املتـوىف (منار السبيل يف شرح الدليل ــ ابن ضويان، إبراهيم بـن حممـد بـن سـامل ) (3  .م ٢٠٠٣التوفيقية ــ  دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، بـريوت، لبنـان ـــ . ط / ٧٨ /٧/املبسوط للسرخـسي ـــ مشـس الـدين أبـو بكـر حممـد بـن أيب سـهل السرخـسي  ) (5  .١٣٥/ـ الشيباين  ــــ  كتــاب )  هـــ١٣٩٧: املتــوىف(أبــو بكــر بــن حــسن بــن عبــد اهللا الكــشناوي » إمــام األئمــة مالــكشــرح إرشــاد الــسالك يف مــذهب «أســهل املــدارك ) (8  .١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ــ  ) ١(دارالكتب العلمية ــ ط/ ٧ /١١)/ هـ٤٥٠: املتوىف (احلاوي يف فقه الشافعي ـ املاوردي ـ  ) (7  . م ١٩٨٠ ه ١٤٠٠) ١(ط/ دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع   /١٣٣/ـــ٥) / هـــ ٢٠٤  - ١٥٠( د بــن إدريــس الــشافعياألم اإلمــام أيب عبــد اهللا حممــ) (6  .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١، ) ١(ط   ) .٢( لبنان ــ ط–دار الفكر، بريوت /  ١٧٧ /٢) /الطالق(



إن أقيم عليه بعضه فبذل اللعان وقال أنا أالعن فإن مل يكذب نفسه ولكن مل يكن به بينة وال العن أقيم عليه احلد ف"  عزير، ومل يثبت واستدلوا على رأيهم بأن املالعنة مل يثبت زناها، ولو ثبت لوجب حدها، فإذا العنت فال حد عليها وال ت  .باللعان، العنت بولد أو كانت غري ذات ولد، وأن ابن املالعنة عفيف حىت يأيت ما ينايف العفة، ومن قذفه فعليه احلد ، أن املالعنـــة عفيفـــة، فـــال جيـــوز قـــذفها وال تـــسقط عفتهـــا يـــرى مجهـــور الفقهـــاء، ومـــنهم ، املالكية،والـــشافعية، واحلنابلـــة  : ــ عفة المالعنة وولدها٣  ــ مما سبق يتبني املساواة بني الرجل واملرأة يف إقامة احلد على من امتنع منهما عن اللعان    )٢(" قبل منه ألن اللعان يسقط مجيع احلد  نعم، إذا قذف مالعنة التعنت بولد أو : غري ولد، أحيد قاذفها ؟ قالأرأيت رجًال قذف مالعنة معها ولد، وإمنا التعنت ب"  :ــ فمن أقوال املالكية ما ورد يف املدونة الكربى لإلمام مالك رمحه اهللا  ملا سئل أحيد قاذف املالعنة، قال  وهذه بعض أقوال الفقهاء على اختالف مذاهبهم   .عليها الزنا فكيف يتأتى القول بأا غري عفيفة  أحيـد القائـل لـه هـذا؟ . لـست ألبيـك: أرأيـت إن قـال لولـد املالعنـة: قلـت. بغري ولد، أو كـان معهـا ولـد أو مل يكـن، ضـرب احلـد لست ابن فالن اللعان بني الزوجني أحلف ما أراد قذف أمه وال حد، فإن أراد : ولو قال البن مالعنة : قال الشافعي"   :ــ ومن أقوال الشافعية ما نقل عن اإلمام الشافعي يف احلاوى    )٣(" إن قال له هذا يف مشامتة ضرب احلد، وإن كان إمنا خيرب خربًا، فال حد عليه: قال ، عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن أمحــد بــن قدامــة املقدســي اجلمــاعيلي احلنبلــي، أبــو الفــرج)  م١٢٨٣ - ١٢٠٠=  ه ٦٨٢ - ٥٩٧) * (ابــن قدامــة() (1                                                                                                                                                       :من خالل ما مت عرضه يتبني ما يلي   الخالصة    ألا مل يثبت عليها الزنا، وأن من قذفها أو قذف ولدها يقام عليه احلد   ا من العفيفات، وال يقع عليها أي ضرر من الناحية الشرعية، ال هي وال ولدها، ـــ مما سبق يتبني أن املالعنة تعامل كغريه  )٥( "هو ولد زنا فعليه احلد: قذف ابن املالعنة فقالولـدها ، ومـن رماهــا فعليـه احلــد رواه أبـو داود وألن حـصانتها مل تــسقط باللعـان وال يبــت الزنـا بـه ولــذلك مل يلزمهـا بــه حـد ومــن  قضى يف املالعنة أن ال ترمى وال يرمـى �اس أن النيب مالك و الشافعي ومجهور الفقهاء، وال نعلم فيه خالفًا، وقد روى ابن عبوحيد من قذف املالعنة  نص أمحد على هذا، وهو قول ابن عمر وابن عباس و احلسن و الشعيب و طـاوس و جماهـد و "  :ــ ومن أقوال احلنابلة ما نقل عن اإلمام أمحد يف املغين البن قدامة، حيث قال   )٤" ( الشافعيوهذا نص. احلد فـرق بـني املتالعنـني ونفـي النـسب ،وقـضى أال ترمـي وال يرمـى ولـدها، فمـن رماهـا فعليـه �أن النـيب : أمة، وقد روى ابن عباس فصارت على عفتها مع األجانب وإن ارتفعت عفتها مع الـزوج، فيحـد هلـا إن كانـت حـرة مـسلمة، ويعـزر هلـا إن كانـت ذميـة أو وليـست بينـة يف حـق غـريه، ، فإن أراد به قذف أمه حد هلا، وإن العـن الـزوج منهـا؛ ألن لعانـه بينـة يف حقـه ..قذف أمه حددناه ، ) ١( بــريوت ـــــ ط– ــــ  دار الفكــر ٣٥ /٩/املغــين يف فقــه اإلمــام أمحــد بـــن حنبــل الــشيباين ــــ  عبــد اهللا بـــن أمحــد بــن قدامــة املقدســي أبـــو حممــد ) (2  .٣/٣٢٩/الزركلى/ األعالم ) /  وهو الشرح الكبري للمقنع ىف فقه احلنابلة، املغىن)  ط-الشايف (مث عزل نفسه، له تصانيف، منها ) معلوًما( عاًمـــا ومل يتنـــاول عليـــه ١٢وهـــو أول مــن ويل قـــضاء احلنابلـــة ــا، اســـتمر فيـــه حنــو .فقيـــه، مــن أعيـــان احلنابلـــة، ولــد وتـــويف يف دمـــشق: مشــس الـــدين      .٢١٩ / ١٠/املغين ـــ ابن قدامة ) (5  /.١١/٩٠/احلاوي ـــ املاوردي ) (4  .ت ـ لبناندار الكتب العلمية بريو / ٥٠٢ /٤) /هـ١٧٩: املتوىف (املدونة الكربى ــ مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ) (3   .١٤٠٥



جـل بـاخللع مـا دامـت ال  أن يوضح أن اإلسالم أعطى املرأة كـذلك احلـق يف االنفـصال عـن الر -أيًضا–وكان من املمكن   .  لوضوح اآليات واألحاديث يف ذلكيــستند يف رده إىل القــرآن الكــرمي والــسنة النبويــة وكتــب الفقــه، ممــا جيعــل غــري املتخــصص ال يــستوعب هــذا الــرد، ولعلــه تــرك هــذا  حـد كبـري، وكـان مـن املمكـن أن مل يستدل الدكتور إبراهيم على ما ذهب إليـه يف هـذه الـشبهة، بـل جـاء رده خمتـصرًا إىل  . ما مل يثبت عليها الزناأعطى للمرأة احلق يف تربئة نفسها من الزنا، وإسقاط احلد، وأن تعيش حمصنة كأي امرأة عفيفة هي وولدها يف اتمع اإلسالمي ذا شــاهد امرأتــه يف حــال الزنــا، كمــا أنــه ــــ وضــح الــدكتور إبــراهيم أن اإلســالم أعطــى للرجــل احلــق  يف نفــي نــسب الولــد إ لرجل يف اللعان وهو ما أشـار إليـه الـدكتور إبـراهيم عـوض وبذلك تسقط الشبهة ويتبني أن شهادة املرأة مقبولة كشهادة ا  . عوقب قاذفها هي وولدهاوأن شـهادة املـرأة لــو كانـت غــري مقبولـة يف اللعــان كمـا يــدعي مثـري الــشبهة، ألقـيم احلــد عليهـا العنــت أو مل تالعـن، وملــا   .تقدر حبال من األحوال على استكمال حياا معه      . يف رده، وأن هذه الشبهة واهية ال تقوم على دليل معترب
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، وقطعـى الثبـوت ظـين الداللـة أو �ظين الثبوت والداللـة، فقطعـي الثبـوت والداللـة ال يعـد فقًهـا إمنـا هـو تـشريع ووحـى مـن اهللا ولكن منها ما هو قطعي الداللة، ومنها ما هو ظين الداللة، أما نصوص السنة فمنها ما هو قطعي الثبوت والداللة ومنها ما هو    النــصوص الــواردة يف القــرآن والــسنة هــى املــصدر الرئيــسي للتــشريع اإلســالمي، ونــصوص القــرآن كلهــا قطعيــة الثبــوت،   توطئة  من هذه الشبهات بالعرض والرد، الشبهات حول الفقه اإلسالمي  وحول الشريعة اإلسالمية ، ولقد تناول الدكتور إبراهيم عدًدا واخللــط بــني الفقــه والــشريعة خطــأ فــادح وقــع فيــه كثــريون، ممــا فــتح اــال للمــشككني والــذين يف قلــوم مــرض أن يثــريوا   . الشريعة الظنية الداللة أما الفقه فهو الفهم واالستنباط  لنصوص إذن هناك فرق بني الفقه والشريعة، فالشريعة هى النصوص واألحكام الثابتة،  .ظين الداللة والثبوت هو ما جيلس الفقهاء للنظر فيه، وهو الذى يسمى فًقًها  أم ال مثًال حمـرم يف مجيـع الـشرائع، والقتـل، وشـرب اخلمـر، ومـن احملرمـات كـذلك شـهادة الـزور، حيـث امتـدح اهللا عبـاد الـرمحن بـملا كان مصدر الشرائع السماوية واحًدا وهو اهللا، اتفقت الشرائع السماوية يف أصوهلا من حيث التحليل والتحرمي، فالزنـا     ادة الزور ضد المسلم فقط والرد عليهاشبهة تحريم شه  املطلب األول                .شبهة رفض اإلسالم للفن القصصي ألنه يقوم على الكذب  والرد عليها:  املطلب الثاين   .شبهة حترمي شهادة الزور ضد املسلم فقط والرد عليها : املطلب األول   :ومنها ما سيتناوله الباحث يف املطلبني التاليني    )٦٤:الفرقان ](ې Z ۉ X ۅ V   ۋ ٷ S ۈ _ ۆ F ۇ 2 � � ڭ �[ : " قــال تعــاىل )١(يـشهدون الــزور ســواء كــان بالــشهادة أو املـشاهدة واآليــة حتتمــل املعنيــني
  . م ٢٠١٥ه ـ ١٤٣٦املكتبة العصرية ـ بريوت ـ .ط/ ٣/١٥٨/انظر  تفسري ابن كثري ، وانظر التسهيل لعلوم التنزيل البن جزى  ) (1                                                 



اِإلْشـَراُك «:  يَـا َرُسـوَل اللـِه، قَـالَ بـَلَـى: َثالَثًـا، قَـاُلوا» َأَال أُنـَبُئُكْم بِـَأْكَبِر الَكبَـائِِر؟«: قَاَل النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ   غريه أيًا كان دينه أو جنسه  مـن شـهادة الـزور أخـرب أـا مــن كبـائر الـذنوب سـواء كانـت علـى املــسلم أو �سلم أو غـري املـسلم، كـذلك عنـدما حـذر النــيب املـ هذا الوصف دون تقييد، فهم ال يشهدون الزور سواء علـى )٢( املعاملة مع املسلمني فقط، وإمنا أطلقت)١(فاآلية مل تقيد لَْيتَـُه َسـَكَت : َفَمـا زَاَل ُيَكررَُهـا َحتـى قـُْلنَـا: ، قَـالَ » َأَال َوقـَـْوُل الـزورِ - َوَجَلَس وََكـاَن ُمتِكئًـا فـََقـاَل -بِاللِه، َوُعُقوُق الَواِلَدْيِن  ادة الـــزور ضـــد غـــري املـــسلمني، ومـــن ذلـــك مـــا ورد يف املوســــوعة ومـــع  ذلـــك وجـــدنا مـــن يـــتهم اإلســـالم بأنـــه أبـــاح شـــه   )٣(" هلـم ترى هل هناك شنآن كالذى كان بني اليهود واملسلمني، والذى ألبوا بسببه الوثنيني علـى أصـحاب التوحيـد، وأكـدوا   .دين، حىت لو كان بيننا وبني من نشهد عليه شنآن، أى بغض مستحكمجـوب تأديــة الـشهادة علــى وجههـا الــصحيح دون أى اعتبـار ألى شــئ، مـن غــىن أو فقـٍر أو قرابــة أو غرابــة أو هـذا عــن و  )٨: املائدة (]    ې L ې Z ۉ X ۅ V ۋ ٷ S ۈ _ ۆ F ۇ 2 � � ڭ � ۓ ے ے � ھ 	 ھ � �[ :أسوق له بعض اآليات القرآنية اليت تتعلق ذا املوضوعإلسـالم بالباطـل؟ ولكـى يـرى القـارئ بنفـسه مـدى التـدليس الـذى ميارسـه الكاتـب ا أرأيت كيف يتعمد الكاتب تشويه"   : هللا ــ فيقولوالدخول فيه، ومن هذه املؤلفات املوسوعة الكاثوليكية، وإىل هذا يشري الدكتور إبراهيم عوض ـ حفظه اإن كثريًا من املؤَلفات الغربيـة مـن كتـب وموسـوعات يتعمـد كتاـا تـشويه اإلسـالم رغبـة يف إبعـاد النـاس عـن اإلقبـال عليـه   : يم عوض على الشبهة من خالل ما ورد في القرآن الكريمرد الدكتور إبراه) أ(  :ــــ وفيما يلي بيان ذلك   .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل ما ورد في الكتاب المقدس) ب(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل ما ورد في القرآن الكريم ) أ(  :ويتلخص فيما يلي : ثانًيا الرد على الشبهة  . الزور على غري املسلمنيمما سبق يتضح أن مفاد الشبهة يتلخص يف أن املسلم يشهد  -   )٤(" ضد املسلم، ومعىن هذا بطبيعة احلال أن املسلم جيوز له أن مل يكن واجًبا عيله أن يشهد بالزور ضد غري املسلم مث انظر إىل الكاتب كيف يلوي احلقائق بدم بارد، فيذكر من بني احملرمات يف اإلسالم ، شهادة الزور " : ضد املسلم فقط فيقوليذكر الدكتور إبراهيم عـوض ـــ حفظـه اهللا ـــ أن املوسـوعة الكاثوليكيـة ورد فيهـا الـزعم بـأن شـهادة الـزور يف اإلسـالم حمرمـة  :عرض الشبهة : أوًال   .الكاثوليكية كما ترجم عنها الدكتور إبراهيم عوض  
 ² ± ې ې[:قـال تعـاىل : بـه بـني النـاس كافـة فيقـول �ــ مث يوضح فضيلته أن اهللا تعاىل أنـزل القـرآن  لـيحكم النـيب  )٥("أن وثنيتهم خري من توحيد اإلسالم ؟  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� H ڀ پ پ پ پ   P Q R ٻٱ     �  . بتصرف ٣٨٧، ٣٨٦/ املرجع السابق )(5  . ترمجة ودراسة للموسوعة الكاثولكية ٣٨٦/إبراهيم عوض/ كتابات استشراقية ــ د) (4  .٣/١٧١) /٢٦٥٤(برقم ) َما ِقيَل ِيف َشَهاَدِة الزورِ ( باب ) الشهادات(  أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب) (3  .٣/٣) /هـ٦٣١: املتوىف( اآلمدي - أصول األحكام اإلحكام يف/ هو اللفظ الدال على مدلول شائع يف جنسه: املطلق) (2  . لبنان- دمشق- املكتب اإلسالمي، بريوت-/٣/٤) /هـ٦٣١: املتوىف(احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي  أبـو -اإلحكـام يف أصـول األحكـام ./ دينـار مـصري: " طلـق بـصفة زائـدة عليـه كقولـكهو ما كان من األلفاظ داًال على وصف مدلوله امل: املقيد) (1                                                  "  ولكن هذا ليس غريًبا على دين يوصى أتباعه مبا يوصيهم به اإلسالم جتاه عدوهم فيقول هلم "  : ــ ويؤكد فضيلته على أن اإلسالم يوصي أتباعه حبسن التعامل مع غريهم ما داموا مساملني فيقول  )١٠٨ – ١٠٥: النساء (]9 1 ڇ چ چ چ چ / . - ڃ + 8 7 ڄ 5 4 3 ڦڤ ڤ ڤ    ڤ � ( ) ٹ & % $ ٿ " !   ٺ 




[  وحيذرهم من العدوان على أي إنسان أو أية مجاعة، وإن كان يسمح هلم بالرد على العدوان مبثله  )٩-٧: املمتحنة (   ]ہ � ۀ � ( J ڻ ] ں � � � ڱ � � � ڳک ک   ک ک گ گ گ گ  ڑ ڑ ژ ژ B ڈ @ ڎ < ڌ > ڍ : 9 1 ڇ چ چ چ چ /   . - ڃ + 8 7 ڄ 5 4 3 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ � ( ) ٹ[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ² ± ې ې L ې Z ۉ X[  .إيثار التسامح على االنتقام رغم مشروعيته، ما دامت الظروف تسمح بالتسامح دون أن يستتبع ذلك ضرر أشد مع   )١٩٠: البقرة (] ی ی    
 
 
 
ــ ممـا سـبق يتبـني أن اإلسـالم حيـث أتباعـه علـى حـسن التعامـل مـع اآلخـرين مـا دامـوا مـساملني ، ووجـوب إقامـة العـدل يف  )١ ) (١٢٦:لنحلا(] إن مل تكـن ومعـىن ذلـك أن شـهادة الـزور علـى الغريـب وغـري اليهـودي أمـر جـائز  )٢("ال َتْشَهْد َعَلى َقرِيبِـَك َشـَهاَدَة ُزوٍر "  :إن الكاتب ليعلم أن ما قاله عن اإلسالم ال وجود له يف اإلسالم، بل يف اليهودية، إذ نقرأ يف سفر اخلروج "  : يقول الدكتور إبراهيم عوض ــ حفظه اهللا ــ   .الكرمي يف هذا االإن مــنهج القــرآن الكــرمي يف التعامــل مــع اآلخــرين عــادل وواضــح، أمــا الكتــاب املقــدس فــال يتــصف مبــا اتــصف بــه القــرآن   رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل ما ورد في الكتاب المقدس) ب(     .ع اإلسالمي بني املسلمني بعضهم مع بعض، وبني املسلمني وغريهماتم َبْل لَِيُكِن اهللاُ َصاِدقًا وَُكل إِْنَساٍن َكاِذبًا ! َفَماَذا ِإْن َكاَن قـَْوٌم ملَْ َيُكونُوا أَُمَناَء؟ أَفـََلَعل َعَدَم أََمانَِتِهْم يـُْبِطُل أََمانََة اِهللا؟ َحاَشا"   :إىل متجيد اهللا  مشروع مـادام يـؤدي هذا ما يقول القرآن، ولكن انظر إىل هذا النص من رسالة بولس إىل أهل رومية، وفيه أن الكذب"  : جمد اهللا كما ورد على لسان بولس فيقولمث يوضـح فـضيلته أن العهـد اجلديـد ال خيتلـف كثـريًا عـن العهـد القـدمي يف هـذه القـضية، فيجيـز الكـذب إذا كـان يـزداد بـه   )٣(أمر واجًبا   . بتصرف٣٩٠ــ٣٨٦/دإبراهيم عوض –كتابات استشراقية ) (5  .٧ ،٣فقرة / اإلصحاح الثالث / رسالة بولس إىل أهل رومية ) (4   .٣٨٧/كتابات استشراقية)(3   .١٦فقرة  / ٢٠اإلصحاح / سفر اخلروج ) (2  .بتصرف يسري ٣٨٧/إبراهيم عوض /كتابات استشراقية ـ د)(1                                                     .وذا تسقط الشبهة ويتبني أا ال تقوم على دليل صحيح، وإمنا تقوم على الكذب واالفرتاء على اإلسالم واملسلمني   .فهل يعقل بعد هذا كله أن يقال إن اإلسالم أباح شهادة الزور ضد غري املسلمني  . ما أنصفووهم على املسلمني  مع غري املسلمني، وأم كثريًا  واخللفاء من بعده يف الشهادة�ــ أن الواقع العملي يشهد بتحقيق عدالة النيب   . من العدوان والظلمعليه، حىت ولو كان بيننا وبني من نشهد عليـه بغـض مـستحكم، وأنـه يوصـى أتباعـه بالتـسامح مـع اآلخـرين، وحيـذرهم تأديـة الـشهادة علـى وجههـا الـصحيح دون النظـر إىل ديـن مـن نـشهد لـه أو ــ أن القرآن الكـرمي يـأمر املـسلمني ب  :من خالل ما سبق يتبني ما يلي  الخالصة   .ــ من خالل ما سبق يتبني أن شهادة الزور على الغري يف الكتاب املقدس مباحة  إذا ترتب على ذلك إقامة جمد هللا  )٥)(٤("اَد ِبَكِذِيب ِلَمْجِدِه، فَِلَماَذا أَُداُن أَنَا بـَْعُد َكَخاِطٍئ؟فَِإنُه ِإْن َكاَن ِصْدُق اِهللا َقِد اْزدَ 



لوبًا مــن أســاليب الــدعوة   ، وجعلــه أســ�األنــواع مــن الفــن، الفــن القصــصي، فمــع اســتخدام القــرآن الكــرمي لــه، واســتعمال النــيب مل يكن اإلسالم يف يوم من األيام ضد أي لون من ألوان الفن اهلادف املنضبط بالضوابط الشرعية واألخالقية، ومن هذه   شبهة رفض اإلسالم للفن القصصي ألنه يقوم على الكذب والرد عليها  املطلب الثاين " أن الفن القصصي مرفوض يف اإلسالم لقيامه على الكذب"وحني يصل الكالم إىل فن األدب نفاجأ بالكاتب يَدِعي "  :سالم للفن القصصي فيقول ــ يذكر الدكتور إبراهيم عوض أن كاتيب املوسوعة الربيطانية يدعون رفض اإل  :أوال عرض الشبهة     .)١(ومن ذلك  ما ترمجه الدكتور إبراهيم عوض عن املوسوعة الربيطانية  . والرتبية، إال أن هناك من يدعى زورًا على اإلسالم بأنه عادى الفن القصصي وحرمه زات القصص قبل أن يعرض الباحث رد الدكتور إبراهيم عوض على هذه الشبهة، ينبغي أن يبني معىن القصة ، وأهم ممي  وفيما يلي بيان ذلك   . رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل موقف علماء اإلسالم من الفن القصصي) ج(  .راهيم عوض على الشبهة من خالل التفريق بين الفن القصصي والكذبرد الدكتور إب) ب(  .الرد على الشبهة من خالل استخدام القرآن الكريم والسنة النبوية لألسلوب القصصي ) أ(  ثانًيا الرد على الشبهة   )٢( تـــصدرها  باللغـــة اإلجنليزيـــة عامـــة موســـوعة هـــي "بريتانيكـــا"أو الــــ (Encyclopedia Britannica :باإلجنليزيـــة) وســـوعة الربيطانيـــةامل) (1                                                 قرآنية تشغل مساحة كبرية من القرآن الكرمي،  وكذلك اعتمد النيب  على األسلوب القصصي يف العديد من فالقصة المما جتدر اإلشارة إليه أن القـرآن الكـرمي نفـسه أورد سـري األنبيـاء والـسابقني معتمـًدا علـى األسـلوب القصـصي،   .الرد على الشبهة من خالل استخدام القرآن الكريم والسنة النبوية لألسلوب القصصي ) أ(   )٥("عب وعقبات على أن يكون ذلك بطريقة مشوقة تنتهي إىل غاية معينةمن صراع مادي أو نفسي وما يكتنفها من مصاإليها من جوانب متعددة ليكسبها قيمة إنـسانية خاصـة مـع االرتبـاط بزماـا ومكاـا وتسلـسل الفكـرة فيهـا، وعـرض مـا يتخللهـا  عمــل أديب يــصور حادثــة مــن حــوادث احليــاة أو عــدة حــوادث مرتابطــة، يتعمــد القــاص يف تقــصيتها والنظــر ": وقيــل إــا   )٤("هي فن أديب نثري يتناول بالسرد حدثًا وقع أو ميكن أن يقع / أما القصة يف االصطالح   )     ٣(الشأن واألمر وقصصت اخلرب قًصا من باب قتل أيضا حدثت به على وجهه واالسم القصص بفتحتني وقصصت األثر تتبعته والقصة "  :ــ ورد يف املصباح املنري   :يف القرآن والسنة املقـاالت يف املوسـوعة تـستهدف القـراء . اخلاصـة (Encyclopedia Britannica, Inc :باإلجنليزيـة) ربيطانيـة، احملـدودةاملوسـوعة ال شـركة وتعـــد مـــن أشـــهر وأدق املوســـوعات وأشـــدها ســـعة   مـــساهم خمـــتص٤٤٠٠ موظـــف بـــدوام كامـــل، وأكثـــر مـــن ١٠٠ني ويكتبهـــا املتعلمـــني واملثقفـــ ـــ أمحــد بــن حممــد بــن علــي الفيــومي مث احلمــوي، أبــو العبــاس )   (3    .ة   ترمجة ملا ورد يف املوسوعة الربيطاني٧٥/دإبراهيم عوض /كتابات استشراقية ــ د) (2  .يةاألسكتلند إدنربة يف مدينة م ١٧٧١و م 1768 صدرت ألول مرة بني عامي. واطالًعا " بــاب /٢/٥٠٥) /هـــ٧٧٠حنــو : املتــوىف (املــصباح املنــري يف غريــب الــشرح الكبــري ــ   .م٢٠١٧ ــ ٩ــ ١٠تاريخ الدخول /  مقال بعنوان الفن القصصي موقع الدكتورة عائشة احلكمي ــ) (5  .م٢٠٠٢ونيو اهليئة العامة لقصور الثقافة ــ ي/ ٣٠/فن كتابة القصة ــ فؤاد قنديل ) (4  . بريوت  –املكتبة العلمية )/ ق ص ص (مادة "  القاف



بـاملرء إىل وحني تتحدث القصة النبوية عن جوانب الشر ال تقصد بذلك إجـازة االحنـراف ، وإمنـا لرتتقـي :" األستاذ حممد قطب والقصة يف القرآن والسنة عندما تتحدث عن اجلانب السليب فإا تركز على حلظـة التوبـة والعـودة إىل اهللا، ويف هـذا يقـول         )١(" لعقل، وترفع عنهم تكاليف احلياة وتضللهم عن مقاييس افهي تقدم للمحرومني العاجزين تعويًضا خيالًيا ومهًيا عن مجيع حاجام اهلامة، فتقتل فيهم احلافز القوي، ومتيت فـيهم الـضمري، وأخطـر مـا تواجهـه القـصة هـو اخلـروج مـن عـامل الواقـع إىل عـامل لـيس موجـوًدا يف احلقيقـة، : " يقول األستاذ أنـور اجلنـدي  . الواقع ما هو واقعي، وقد يكون هلذا تأثري على كثري من األشخاض، حيث يبعدهم القصص اخليايل عن معايشةفالقصة يف القرآن والسنة ال جتنح إىل عامل اخليال لتستمد منه موضوعاا، أما القصص األديب فمنه ما هو خيايل، ومنـه   :ـــ الواقعية والصدق  :يزات متيزه عن غريه من أمهها ما يليويتصف القصص اإلسالمي بعدة مم  .والسنة يعد نوًعا من اإلعجاز البيايناألحاديـــث النبويـــة الـــشريفة؛ لـــذا فـــإن األســـلوب القصـــصي يف اإلســـالم لـــه دور ال ينكـــر، بـــل إن القـــصص يف القـــرآن  ممــا يتميــز بــه قــصص القــرآن الكــرمي والــسنة النبويــة عــن القــصص األديب، أن أســلوبه عفيــف ال يــذكر فيــه ألفــاظ خادشــة   :ــــ عفة األسلوب     )٢(" ومن مث فإا تركز دائًما على حلظة اإلفاقة وتسلط الضوء عليها... املستوى اإلنساين الالئق به ،  َها َمْقعَ "   يف قصة الكفل التائب�ومن السنة قول النيب    َورَاَوَدْتُه الِيت ُهَو ِيف بـَْيِتَها َعن نـْفِسِه َوَغلَقِت األَبـَْواَب َوقَاَلْت َهْيَت َلك"    تعاىل  عندما قص دعوة امرأة العزيز نيب اهللا يوسف عليه السالم الرتكاب الفاحشة انظر إىل قول اهللا  للحياء  أمــا القــصص األديب فإنــه يف كثــري مــن األحــوال ال يهــتم ــذه العفــة ، ال ســيما مــا تــدعوا إليــه  املــذاهب املعاصــرة فــإم   )٣("َد الرُجِل ِمْن اْمَرأَتِهِ فـََلما قـََعَد ِمنـْ اختصار بعض ألفاظ املعاين ليأيت الكالم وجيزاً من غري حذف لبعض االسم، وال عدول عن لفظ املعىن الذي وضع له " وية املطهرة، ويعيناإلجياز من أهم ما مييز األسلوب القصصي يف القرآن الكرمي والسنة النب  : اإليجاز -  )٤" (ال شأن لألخالق يف األدب" يقولون  الغة، أتـى ـا يف أكثـر مـن تلـك األلفـاظ، وأكثـر قـصص الكتـاب العزيـز مـن هـذا القبيـل، كقـصة موسـى عليـه مثل طبقته من البومثاله أن يقتص املتكلم قصة حبيث ال يغدر منها شيئاً، يف ألفاظ قليلة موجزة جداً، حبيث لو اقتصها غريه ممن مل يكـن يف ...  لغاية الدينية ، أما القصص األديب فكثريًا ما ال يهتم ذا األمر ، بل رمبا دعـا فقصص القرآن والسنة يلتزم بالوصول إىل ا  :ــ االلتزام بالهدف الديني )٥." (، فإن معانيها أتت بألفاظ احلقيقة تامة غري حمذوفة، وهي مستوعبة يف تلك األلفاظ"طه " السالم يف    .إىل نقيضه
: املتوىف(يم بن الواحد بن ظافر ابن أيب اإلصبع العدواين عبد العظ-حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن)      (5  .م١٩٧٨ –) ١(املطبعة السلفية ـ ط/٣٨١/القصص يف احلديث النبوي ــ حممد حسن الزير ) (4  .ضعيف.٢/٢٣) /٤٧٤٧(برقم ) مسند عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب (أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده يف باب) (3  .دون  –) ٢(ط/ ٢٤١/منهج الرتبية اإلسالمية ــ حممد قطب ) (2  .م١٩٧٤ –) ١(دار الكتاب اللبناين ــ بريوت ــ ط/ ٣٢٢/ أنور اجلندي–أخطاء املنهج الغريب الوافد )       (1                                                    دون .  جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي- الس األعلى للشئون اإلسالمية -اجلمهورية العربية املتحدة / ٤٥٩)/هـ٦٥٤



القصص النبوي ملتزم دفه الديين ال  حييد عنه، وهذا االلتزام ينتفي يف كثري من القصص األديب الذي يربز االحنراف "   . اهللا عليه  بفـضل � عنهم، واعرتافـه �طأ وتوبتهم وعفوه  مع إخوته أظهر اعتافهم باخل�وتوبتها ، ويف اية قصة نيب اهللا يوسف ونـدم امـرأة العزيـز  �  أظهـر القـرآن الكـرمي تربئـة سـيدنا يوسـف �ففـي ايـة قـصة امـرأة العزيـز مـع نـيب اهللا يوسـف  بـاألخالق الـسيئة مثـل انتحـار  ويدعوا إىل اإلحلاد، واملروق من الدين، ويسخر من الدين وعلمائه، ويدعوا إىل الرضـا - أحيانًا– ل والواقع أن هذا الكالم ال يدخل العقل، فالكذب هو تعمد حكاية ما جرى على غري وجهه الذي وقع به بغية تضلي"   :إبراهيم عوض ــ حفظه اهللا ــ / وإمنا للتسلية وضرب األمثال   يقول الدكتوري، فالكذب خمالفة اخلرب للواقـع  لتحقيـق هـدف سـيء ،أمـا الفـن القصـصي فـال يكـون لغـرض سـيء، بني الكذب والفن القصص إن هناك فرقًـا واضـًحا رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل التفرقة بين الكذب والفن القصصي) ب (  .مما سبق يتبني أن القصص يف اإلسالم يتميز عن القصص األديب يف موضوعاته، وأساليبه، وأهدافه   ) ١"(البطل إذا فشل  أما الفن القصصي فليس فيه تعمد كذب، بل يقصد به التسلية وضرب املثل واستخالص العربة واستعراض املهارة اللغوية   .السامع لغرض من األغراض السيئة  تلف اختالفًا واضًحا عن الكذب، وأن له ارتباطًا وثيًقا بالبحث عـن احلقيقـة، وأنـه ــــ مما سبق يتبني أن الفن القصصي خي  )٤(" الوجدانية لألشخاص، والتأثر باألحداث واالنفعال باملواقف دلـــت التجربـــة الرتبويـــة علـــى أن أشـــد املـــواعظ نفـــاًذا إىل القلـــوب مـــا عـــرض يف أســـلوب قصـــصي حيمـــل علـــى املـــشاركة "   : ر أن األسلوب القصصي من أكثر املواعظ تأثريًا يف القلوب فقالـ وأكد البعض اآلخ       )٣(" منظورة كانت أو غري منظورة من ناحية أخرى والقــص وســيلة لنقــل احلقــائق املتمثلــة يف أفعــال النــاس وعالقــة بعــضهم بــبعض مــن ناحيــة وعالقــتهم بــالقوى املتحكمــة يف حيــام لبحــث عــن احلقيقــة الــيت يــسعى اإلنــسان إىل اكتــشافها يف دروب الكــون ومتاهــات احليــاة، فــإن القــص مــرتبط بقــضية ا"   :ــ وأوضح بعض الباحثني أن القص يرتبط ارتباطًا وثيًقا بالبحث عن احلقيقة فقال )٢ (..."والفنية سلمني القــدامى احلــديث عنــه يف كتــبهم، مل يكــن الفــن القصــصي بــاألمر املــستحدث يف اإلســالم، وإمنــا تنــاول علمــاء املــ  رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل موقف علماء اإلسالم من الفن القصصي ) ج(     .أن تسلط الضوء على ما يتعلمه القرئ أو املستمع من ذلك   رمبا تفـسد األخـالق، كققـص الـيت تتحـدث عـن اجلـرائم دون يوجد مع ذلك بعض القصص اليت ال تبين قيًما، وال تريب نشأ، بلمنها املستمع، ويستخدم يف املواقف الرتبوية والدعوية ملا يتمتـع بـه مـن تـأثري يف القلـوب، ولكـن يربز قيًما إنسانية خاصة يستفيد     .٧٥/ إبراهيم عوضكتابات استشراقية ـ د)(5  .م١٩٧٤ــ) ١(ط/الشركة التونسية للتوزيع / ٤٤/سيكولوجية القصة يف القرآن ــ التهامي نقرة) (4  .بدون . مكتبة غريب ـ الفجالة / ٣/نبيلة إبراهيم / فن القص يف النظرية والتطبيق د) (3   .٧٥/دإبراهيم عوض /كتابات استشراقية ــ د)      (2  .بالقاهرة رسالة دكتوراة ــ كلية أصول الني /  بتصرف ١٦١ -١٥٩ص/عبده إبراهيم بلبول/ د–القصص القرآين )      (1                                                  )٥ (.شيًئا من مثل هذا بتاتًااول بعض كبارهم الكالم يف هذا الفن، كاجلاحظ وأيب اهلالل العسكري وابن األثري وغريهم ومل يقل أي منهم  بل لقد تن  .والنقاد واملفسرين والفقهاء من كل لون وشكل ومذهبوليس من املعقول أن يكون علماؤنا القدامى كلهم ذه العقلية السطحية الساذجة، وفيهم فطاحل املفكرين والفالسفة "  : إىل هذا  فيقول-حفظه اهللا-ويشري الدكتور إبراهيم عوض 



ممـا يفهـم منـه ذم القـصاص كـان رفـًضا ) تنبيـه الغـافلني للـسمرقندي(ــ ويوضح ــ فـضيلته ـــ أن مـا وجـد يف كتـب الـرتاث، كـــ ويستدرون ما عندهم باملناكري والغريب واألكاذيب من القصاص على قدمي الزمان فإم ُمييلون وجوه العوام إليهم : ومنها  ....منها الزنادقة واجتياهلم لإلسالم وجينه بدس األحاديث املشنيعة واملستحيلة :إن احلديث يدخله الشوب والفساد من وجوه ": " تأويل خمتلف احلديث"مًثال يف )٢(فقد قال ابن قتيبة   .....لغات وإفساد الدينرفًضا للخرافات واملباولكي تتضح الصورة ويعرف القارئ أن ذلك املوقف من القصاص مل يكن تعبريًا عن رفض القصص بوصفه فًنا أدبيًا بل  " .البيان والتبيني"مثًال يعلي من شأن القصاص املخلصني كما نقرأ يف كتابه )١(وعلى العكس من ذلك جند اجلاحظ  ....� أا من أحاديث النيب الدين ذاته، مومهني الناسالقصاصني كانوا عوام الفكر يعتمدون يف وعظهم على اخلرافات واملبالغات اليت ال يقبلهـا العقـل ناسـبني خرافـام ومبالغـام اىل فهذا املوقف حيال القـصاص ال يعـود إذن اىل كراهيـة أو احتقـار لفـن القـصص يف حـد ذاتـه، بـل إىل أن كثـريًا مـن طائفـة  . دينهمالطريقة على العامة أمرالكــاذب واملبالغــات الفاســدة والروايــات الــيت لــيس هلــا أصــل، لكــن مبعــث هــذا اهلجــوم هــو أن أولئــك القــصاص يفــسدون ــذه صــحيح أن يف بعــض كتــب الــرتاث زرايــة علــى قــصاص املــسجد مــن الــذين يتــصدون لــوعظ اجلمــاهري بأســلوب التهويــل "   :ه، وليس رفًضا للفن القصصي فيقول ملبالغات بعضهم وكذب عن القص، وأنـه � يف املستطرف، حيث بني ي النيب )٥(ره األبشيهي ما ذكفمن الكتب التي ورد فيها ذم القصــ   على ألسنتهم مدح القص، مث يرجح بينهما  يـذكر الباحـث أقـوال بعـض العلمـاء الـوارد علـى ألـسنتهم ذم القـص،  وأقـوال بعـض العلمـاء الـوارد ــــ وزيادة في اإليضاح  )٤) (٣ (....األحاديث ، لــه  قتلتــه جملــدات مــن الكتــب وقعــت عليــه ،أهــل البــصرة وأحــد شــيوخ املعتزلــة وقــدم بغــداد فأقــام ــا مــدة، وتــوىف  ســنة مخــس ومخــسني ومــائتنيعمرو بن حبر بن حمبوب أبو عثمان اجلاحظ املصنف احلسن الكالم لبديع التصانيف كان مـن  ) م٨٦٩ - ٧٨٠=  ه ٢٥٥ - ١٦٣(اجلاحظ ) (1                                                   :أن معظم البالء يقع من القصاص لعدم حتريهم الصحاح فيقول  ويوضح ابن اجلوزي    )٦(". بالكالمقلت َفَمْن امللوك ؟ قال الزهاد، قلت َفَمْن الغوغاء ؟ قال القصاص الذين يستأصلون أموال الناسَمـْن النـاس؟ قـال العلمـاء، قلـت فمـن األشـراف؟ قـال املتقـون، : كان القصص حني كانت الفتنة، وقال ابن املبارك سألت الثـوري والعهد أيب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم، وإمنا  وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما مل يقص أحد على عهد رسول اهللا،فقــد ُروي عــن رســول اهللا أن بــين إســرائيل ملــا قــصوا هلكــوا وروي أن كعًبــا كــان يقــص فلمــا مســع احلــديث تــرك القــصص، "  : مل يكن يف زمن أحد من اخللفاء فقال / الزركلـي/ باختصار ، األعالم ٢١٩ـــ ١٢/٢١٢/تاريخ بغداد/ويسمى أخالق امللوك، " التاج" و " سحر البيان " و " البيان والتبيني " ، و "احليوان"   تصانيف كثرية، منها ،  األعــالم ٥/٣٧٨/تــاريخ بغــداد ./ وعــشرين وثــالث مائــة، وتــويف مبــصر وهــو علــى القــضاء ِيف شــهر ربيــع األول ســنة اثنتــني وعــشرين وثــالث مائــةصنفة، ووىل اْبــن قتيبــة قــضاء مــصر، ســنة إحــدى أمحــد بــن عبــد اهللا بــن ُمــسِلم بــن قتيبــة أبــو جعفــر الكاتــب ولــد ببغــداد، وروى عــن أبيــه كتبــه املــ) (2  .٥/٧٤ أديــب، واعــظ ولــد : حممــد بــن أمحـد بــن منــصور األبــشيهي احمللـي، ــاء الــدين، أبــو الفـتح)  م١٤٤٨ - ١٣٨٨=  ه ٨٥٢ - ٧٩٠(األبـشيهي ) (5  . بتصرف ٧٦، ٧٥/كتابات استشراقية ) (4  .م١٩٧٢ – ١٣٩٣ بريوت ، - دار اجليل/٢٧٩/تأويل خمتلف احلديث ــ عبداهللا بن مسلم بن قتيبة أبو حممد الدينوري ) (3  .١/١٥٦/ املـــستطرف مـــن كـــل فـــن : (، مـــن آثـــاره. ه٨٥٠عـــد ســـنة بأبـــشويه، ودخـــل القـــاهرة، وحـــضر دروس اجلـــالل البلقيـــين، وويل خطابـــة بلـــده، وتـــويف ب   .م ١٩٨٦ بــريوت ـ الطبعــة الثانيــة، –دار الكتــب العلميــة /٢٢٥/املــستطرف يف كــل فــن مــستظرف ـ شــهاب الــدين حممــد بــن أمحــد أيب الفــتح األبــشيهي) (6  ٩/٢٢/، معجم املؤلفني ٥/٣٣٢/األعالم ) / مستطرف، أطواف األزهار على صدور األار يف الوعظ



فتوسـط احللقـة وجعـل ينتـف شـعر إبطـه فقـال  األعمـش حـدثنا ويقـول يقـص ودخل األعمـش جـامع البـصرة فـرأى قاًصـا"  :  مع بعض القصاص الكاذبني فيقول)٢(موقًفا لألعمش ــــ وينقل اإلمام الغزايل  )   ١(" .حاديث تثقف وترقق والصحاح يقل فيها هذاومعظم البالء منهم جيري، ألم يزيدون أ  . قسمان أحدمها القصاصقوم شق عليهم احلفظ فضربوا نقد الوقت ورمبا رأوا أن احلفظ معروف فأتوا مبا يغرب مما حيصل بـه مقـصودهم فهـؤالء  "  ضعون من القصص ما ال أصل له وال أساس من وخالصة هذا األمر أن جمال القص قد استهوى بعض الناس فراحوا ي"   :ــــ ويشري بعض علماء األزهر إىل أن الذم الوارد يف كتب العلماء للقص املقصود به اإلسرائيليات فيقول     )٣(.... "  أكثر الناس كذبًا القصاص :  وقال اإلمام أمحد  .  سنة وأنت يف كذب أنا األعمش وما حدثتكالقاص يا شيخ أال تستحي فقال ِملَ أنا يف ...  ، فتتلقفــه أيــادي العامــة �وأخطــر مــا يف املوضــوع أن خيتلــق هــؤالء قصــًصا ال أصــل لــه مث ينــسبونه إىل رســول اهللا   .الصحة، ليستمنحوا عطايا الناس أو يستدروا عطفهم أو غري ذلك  وأمــا حــديث ": يف البيــان والتبيــني فقــالالجــاحظ، وعــدم رفــضه مــا ذكــره ومــن العلمــاء الــذين نقــل عــنهم مــدح القــص     ) ٤("قصص األخبار اليت ال تتعـارض مـع عقـل أو نقـل فـال ضـري فيمـا يـورده مـن فإذا حترى الداعية صدق الرواية، وحرص على انتقاء .واالختالف، وهو ما اصطلح على تسميته باإلسرائيليات فــــإذا مــــا ورد يف الــــسنة أو كــــالم األئمــــة مــــا يفيــــد ذم القــــص أو القــــصاص فهــــو حممــــول علــــى مــــا يتطــــرق إليــــه الــــشك "  رح والتعديل على أن هذا اال هو أخصب ااالت لوضع األحاديث  ويذيعونه على الناس ثقة فيمن قاله، ومن مث نبه أئمة اجل املكتبـة الـسلفية ـــ املدينـة املنـورة ـ /٤٤/ ١) /٥٩٧ - ٥١٠( كتاب املوضوعات ــ للعالمة اإلمام أىب الفرج عبـدالرمحن بـن علـى بـن اجلـوزي القرشـى )(1                                                   :يقول ابن اجلوزي   . من إفساد دين العوام بسبب كثرة ما يذكره بعض القصاص من املبالغات والكذب؛ لذا فقد ذمه البعضث هذه األقوال جيـد أن علمـاء اإلسـالم مل يرفـضوا الفـن القصـصي لذاتـه، وإمنـا ملـا كـان يرتتـب عليـه ــ وعندما يتأمل الباح    )٦("ما يشتمل عليه القرآن، ويصح يف الكتب الصحيحة من األخبار على اهللا تعاىل من حيث اليدرى، فبعد االحرتاز عن هذين احملذورين فالبأس بـه، وعنـد ذلـك يرجـع إىل القـصص احملمـودة، وإىل وإن عصيت اهللا تعاىل فقد عصاه من هو أكرب مين ويفيده ذلك جراءة املشايخ وبعض األكابر، فكلنا بصدد املعاصي فال غرو، تغطى عليها، فإن العامي يعتصم بذلك يف مساهالته وهفواته، وميهد لنفسه عذرًا فيه، وحيتج بأنه حكى كيت وكيت عن بعـض أو مــساهالت يقــصر فهــم العــوام عــن درك معانيهــا، أو عــن كوــا هفــوة نــادرة مردفــة بتفكــريات متداركــة حبــسنات  إىل هفــوات، فيما يتعلق بأمور دينهم، وكان القاص صادقًا صحيح الروايـة، فلـست أرى ـا بأًسـا، فليحـذر الكـذب وحكايـات أحـوال تـومىء قال أمحـد بـن حنبـل رمحـه اهللا مـا أحـوج النـاس إىل قـاص صـادق، فـإن كانـت القـصة مـن قـصص األنبيـاء علـيهم الـسالم "  :مام أمحد بن حنبل يف اإلحياء فقال  عن اإلأبو حامد الغزاليوما نقله اإلمام   )     ٥(" والرقة فإين مل أر أحًدا يعيب ذلكالقصص  األعمش عالمـة اإلسـالم  تـويف يف ربيـع األول : ، وقال حيىي القطان.وحفظ عنه وروى عن بن أيب أوىف وعكرمة ،له حنو من ألف وثالمثائة حديث أصـله مــن بـالد الـري رأى أنــس بـن مالــك :األعمـش احلـافظ الثقــة شـيخ اإلسـالم أبــو حممـد ســليمان بـن مهـران األســدي الكـاهلي مـوالهم الكــويف) (2  ) .م١٩٦٦ –ه ١٣٨٦)  (١(ط م ـ مكتبـة ٢٠٠٢ــ ) ١(بتـصرف ـ ط٣٤، ٣٣/طلعـت حممـد عفيفـي  /ــ د) دراسـة حتليليـة تربويـة (خمتارات من القصص الصحيح يف السنة النبوية ) (4  . بريوت ـ بدون–ط دار ااملعرفة  /١/٦٨/حممد بن حممد الغزايل أبو حامد إحياء علوم الدين ــ ) 3   .٣/١٣٥/الم ، األع١١٦،/١/الذهىب /تذكرة احلفاظ./سنة مثان وأربعني ومائة، وله سبع ومثانون سنة رمحه اهللا تعاىل    ـ١/٧٠/إحياء علوم الدين  ــ  حممد بن حممد الغزايل أبو حامد )   (6  .م ١٩٦٨، )١( بريوت  ــ ط–دار صعب  / ٧٠) / البيان والتبيني ــ اجلاحظ)(5  .اإلميان ــــ القاهرة 



فَاْقُصِص { :  وقال} ُ نـَُقص َعَلْيَك َأْحَسن اْلَقَصصِ َحنْن{:  قال�والقصاص ال يذمون من حيث هذا االسم ألن اهللا  " وـذه النظـرة أصـبح القـاص مطالبًـا بـأن يـستمد موضـوعاته مـن أحكـام القـرآن ثابتة، ورفض ما يقع بسببه الـضرر للفـرد واتمـع،  ومما سبق يتبني أن اإلسالم قدم موقًفـا واضـًحا مـن الفـن القصـصي، حيـث قبـل منـه مـا خيـدم أغراًضـا دينيـة واجتماعيـة ــ     )١(".اعتمد على ما أكثره خمالف، أما إذا كان القصص صدقًا ويوجب وعظًا، فهو ممدوح ، وإمنا ذم القصاص ألن الغالب منهم االتساع بذكر القصص دون ذكر العلم املفيد، مث غالبهم خيلط فيما يورد، ورمبا }اْلَقَصصَ  ، وهـو مـا مدحـة ـــ أن القرآن الكرمي استخدم األسلوب القصصي، ولكنه يستخدمه  يف أسلوب وعظـي تربـوي  .الفين القصصي واستخدام القرآن والسنة لهولقد كان رد الدكتور إبراهيم على هذه الشبهة موفًقا، لكنه جاء خمتصرًا،  وكان مـن املمكـن أن يـضيف فوائـد   .عض القصاص ألا تفسد على الناس دينهم املبالغات واألكاذيب اليت كان يروجها ب أن علماء اإلسالم مل يرفضوا الفن القصصي لذاته، كمـا يـدعي مثـري الـشبهة، وإمنـا رفـضوا -فضيلته –ـــ وضح   .ـــ ذكر الدكتور إبراهيم عوض أن الفن القصصي خيتلف اختالفًا واضحاً عن الكذب   :من خالل ما سبق يتبني ما يلي  الخالصة                    . وسري الصاحلني �الكرمي وسنة النيب    .م ٢٠٠١/ هـ١٤٢١، )١(دار الفكر للطباعة والنشر، بريزت، لبنان ــ ط/ ١١١، ١١٠) /هـ٥٩٧: املتوىف (تلبيس إبليس ـ ابن اجلوزي )  (1                                                                           .وذا تسقط الشبهة ويتبني أا ال تقوم على دليل صحيح ، وإمنا تقوم على سوء فهم، أو سوء نية ممن يثريها   .علماء املسلني 



شــبهة االدعــاء بــأن صــالة الكــسوف واخلــسوف مــن موروثــات : املطلــب األول     :وفيه ثالثة مطالب                            شبهة االدعـاء بـأن اإلنفـاق علـى احلـج إهـدار لألمـوال  العامـة : املطلب الثالث     .املسلمني يف املدينة للحرب والرد عليهاشــبهة االدعــاء بــأن فريــضة الــصيام جــزء مــن خطــة حممــد لتهيئــة : املطلــب الثــاين     .عليها اجلاهلية والرد  ى بـأن هنـاك فقد حرص اإلسالم كل احلرص على أال يتأثر املسلم بغريه باألخص يف جمـال العبـادة، ولكـن مـع ذلـك ُوِجـد َمـن يـدع، كما أنه، كذلك ال جمال لألخذ عن غري املسلمني، )١("َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمرِنَا َهَذا َما لَْيَس ِفيِه فـَُهَو َرد"  �فيها قال رسول اهللا  جمـال لالجتهـاد أن يضعوا ألنفسهم ما يتعبـدون بـه إىل خـالقهم، فـال يُعبـد اهللا إال مبـا شـرع، ألن العبـادات يف اإلسـالم توقيفيـة، الجاءت العبادات يف اإلسالم من عند اهللا العليم احلكيم، فقد شرعها اهللا لعباده ليتقربوا ا إليه، وال يستطيع العباد بعقوهلم   من موروثات الجاهلية والرد عليهاشبهة االدعاء بأن صالة الكسوف والخسوف   املطلب األول        .والرد عليها   ٣/١٨٤) /٢٦٨٩(برقم ) إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود(باب ) الصلح(أخرجه اإلمام البخارى ىف صحيحه ىف ك ) (1                                                 
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" أي أا خرافة من اخلرافات اليت ورثها اإلسالم وحـافظ عليهـا " من آثار املعتقدات القبلية "انتقام السماء منهم، فهذه الصالة ن قوم عاد ومثود عاشوا يف جزيرة العرب، وكان هالكهم علـى أيـدي ظـواهر جويـة خـوارق، نتيجـة عالمات غضب اهللا، وخاصة أ وأصــحابه كــانوا ينظــرون إليهمــا علــى أمــا مــن �فهــو يفــسر صــالة الكــسوف واخلــسوف علــى أســاس أن الرســول "  : ذلك صالة الكسوف واخلسوف عند املسلمني فيقولالــدكتور إبــراهيم عــوض أن خليــل عبــد الكــرمي يــزعم أن اإلســالم يعتمــد علــى اخلرافــات يف بعــض تــشريعاته، ومــن ـــــ يــذكر   أوًال عرض الشبهة      . هلذه الشبهة بالعرض والرد كما سيتبني مبشيئة اهللا -حفظه اهللا-من أهل اجلاهلية، ولقد تعرض الدكتور إبراهيم عوضعبادات يف اإلسالم ُأخذت عـن غـري املـسلمني، ومـن هـذه العبـادات صـالة الكـسوف واخلـسوف، والـيت يـزعم الـبعض أـا مـأخوذة  هذا كله خبط عشوائي فيه من سوء النية ما يعادل ما فيه من جهل، فليس يف هاتني الصالتني ما يشري إىل شيء من "   :بصدد احلديث عنها، ويف هذا املعىن  يذكر الدكتور إبراهيم عوض ــ حفظه اهللا ــ فيقولة، ومن القضايا اليت اتسم كالمهم فيها بالعشوائية تلك الشبهة اليت حنن عقلي متزن، وإمنا يعتمدون على العشوائية وخبث الطويإن كثــريًا مــن املستــشرقني وأعــداء اإلســالم ال يعتمــدون يف أغلــب شــبهام علــى قواعــد علميــة واضــحة، وال علــى منطــق   رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل بيان جهل مثير الشبهة وسوء نيته ) أ(  :ــ وفيما يلي بيان ذلك  .ينالرد على الشبهة من خالل أقوال بعض المنصفين من المستشرق) ج(  . الرد على الشبهة من خالل الحكمة في الكسوف) ب(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل بيان جهل مثير الشبهة وسوء نيته) أ(  :ثانًيا الرد على الشبهة   .وف واخلسوف من آثار اخلرافات واملعتقدات القبليةــ مما سبق يتبني أن مثري الشبهة يدعي أن صالة الكس  )١( كــانوا يف اجلاهليــة يعتقــدون أن الكــسوف : -رمحــه اللــه تعــاىل-قــال اخلطــايب ". يقولــون مطرنــا بنــوء كــذا وكــذا" "االستــسقاء"يف  اآليت ويف هذا احلديث إبطال ما كان أهل اجلاهلية يعتقدونه من تأثري الكواكـب يف األرض، وهـو حنـو قولـه يف احلـديث"  :ــ وتأكيًدا ملا ذهب إليه الدكتور إبراهيم عوض  فقد ورد يف شرح سنن النسائي   )٣("إبراهيم، وأكد ما ظنه بعض الصحابة من أن ذلك مشاركة من السماء للرسول يف أحزانهيوم موت ابنه  يلعـب علـى أوتـار اخلرافـات والـشعبذات، أو علـى األقـل يـؤمن ـا النتهـز فرصـة كـسوف الـشمس �ولو كان الرسول   .ختضع هلا، وليست هلا أية عالقة مبا يقع يف اتمع من أحداث  أن يكــون ظــاهرة طبيعيــة هلــا قوانينهــا الــيت �لــة متاًمــا علــى أن األمــر ال يعــدو يف نظــر الرســول وهــو كــالم ســاطع الدال  ) ٢(" رَأَيـُْتُموُهَما َفَكبـُروا، َواْدُعوا اَهللا َوَصلوا َوَتَصدُقواِإن الشْمَس َواْلَقَمَر ِمْن آيَاِت اِهللا، َوِإنـُهَما َال يـَْنَخِسَفاِن ِلَمـْوِت َأَحـٍد، َوَال ِلَحَياتِـِه، فَـِإَذا  "�وكل ما ورد عن النيب   . ه االعتقادات هذ  أنـه اعتقـاد باطـل، وأن الـشمس والقمـر خلقـان مـسّخران �يوجب حدوث تغري يف األرض مـن مـوت، أو ضـّر، فـأعلمهم النـيب 
    .٥٠/اليسار اإلسالمي )(3  .٥١٠ /٦ /٣م)/٩٠١(ــ برقم )صالة الكسوف (ــ باب ) الكسوف(يف ـ كتاب  أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه )(2   .١٧٠/حممد والصحابة /نقًال عن شدو الربابة بأحوال جمتمع الصحابة السفر األول /٤٩/ إبراهيم عوض /اليسار اإلسالمي د) (1                                                 



حدث لعـاد ، وأنه ال عالقة لصالة الكسوف واخلسوف مبا �ال تعدو أن تكون ظاهرة طبيعية هلا قوانينها يف نظر النيب   اخلرافات يف تشريعاته، وأن ظــــــــاهــــرة الكســـوف واخلســـوف  خليل عبد الكرمي  يعتمد على اجلهل وسوء النية يف إثارته هلذه الـشبهة، وأن اإلسـالم ال يعتمـد علـى ــــ مما سبق يتبني أن   )   ٣(" واالستغفار والصالة والتصدق على احملتاجنييف عمل اخلري ،وهذا موجود يف عمل الرسول الكرمي للمسلمني عند مشاهدم ظاهريت الكـسوف واخلـسوف، إذ أمـرهم بالـدعاء حرصه على ربط أتباعه وهم يف مجيـع الظـروف واملناسـبات واسـتغالل كـل سـاحنة لتحبيـبهم إن املالحظ يف اإلسالم هو "  :ــــ ويؤكد أن اإلسالم شرع صالة الكسوف واخلسوف حرًصا منه على ربط أتباعه باهللا يف مجيع الظروف فيقول  )٢ (."والزلزلة فقد دمرم الرجفة كما هو معروف لكل من يتلوا القرآن الكرمي، فلو كان تفسري شيخنا صحيًحا لشرع اإلسالم صالة العاصـفة  د  إنه ال عالقة بني ظاهرة الكسوف واخلسوف وما حدث لعاد ومثود، فقد كان هالك عاد بريح صرصـر عاتيـة، وأمـا مثـو   .القوم واستقامة أمور اإلسالم مع العلم ومنطقه وقوانينه هذه الظاهرة إىل األرواح الشريرة وظن أا نـذير بنهايـة العـامل، وهـذا هـو الفـرق بـني خرافـة اجلهـل يف أديـان بل ونسب كثري منهم وحنن نرى عند الكسوف أحيانًا أن أتباع الـديانات يفزعـون إىل الـصالة رغـم عـدم معـرفتهم بعـاد ومثـود ومـا جـرى هلمـا، "  :لكل حادثة كونية يُتوقع أن يكون هلا تأثري سليب على البشرية  فيقولعـاد ومثـود ، ولـو كـان األمـر كمـا يـدعي مثـري الـشبهة، لـشرع اإلسـالم صـالة الكسوف كاملسلمني علـى الـرغم مـن عـدم معـرفتهم بــ مث يبني فضيلته أنه ال عالقة لصالة الكسوف بعـاد ومثـود، وأن بعـض أتبـاع الـديانات األخـرى يفزعـون إىل الـصالة عنـد   )  ١(" اخلوف من ربه مـن الـشفقة علـى أمتـه، وشـدة �وال ُقدرة على الدفع عن أنفـسهما، وفيـه مـا كـان عليـه النـّيب ، لله، ليس هلما سلطان يف غريمها لـى كـل شـيء قـدير، فتعـود الكسوف لتخرج الناس من غفلتهم ولتبني هلم أن اهللا موجود وأنـه وحـده املتـصرف يف الكـون، وأنـه عطاعــة اهللا والبعــد عــن املعاصــي، فلمــا تعــود النــاس علــى رؤيــة الــشمس كــل صــباح غفلــوا عــن كوــا مــن آيــات اهللا، فتــأيت ظــاهرة ابتة، تدفع النفس إىل التوحيد اخلالص من كل شبهة، والعمل علـى إن املتأمل يف ظاهرة الكسوف يقف على حقائق ث"   : )٤(يقول عبداهللا الطيار   .�اهللا  ، كما أنه يوقظ القلوب الغافلة ويدفعها إىل طاعة �إن تقلب الظواهر الكونية يدفع العبد إىل توحيد اهللا، والثقة قدرته   الرد على الشبهة من خالل الحكمة في الكسوف ) ب (   . ومثود دار آل بروم للنشر  / ١٦/٣٨٦/ــ حممد بن علي بن آدم بن موسى اإلثيويب الَولِوي . »ذخرية العقىب يف شرح اتىب«شرح سنن النسائي املسمى ) (1                                                   : من أن يكون كسوفهما لقيام القيامة فيقولتقوم ومها منكوسان، فُأِمر املسلمون بالصالة خوفًاأن اختـصاص ظـاهريت الكـسوف واخلـسوف بالـصالة دون غريمهـا مـن آيـات اهللا ألن القيامـة  ــ ويوضـح  بـدر الـدين العيـين  )٥(" العقول الضالة إىل رشدها والقلوب الغافلة إىل انتباهها فرتاقب اهللا وتتقرب إليه البنــوك اإلســالمية بــني النظريــة والتطبيــق ، (األخــرى، مث عــني وكــيًال لــوزارة األوقــاف والــدعوة واإلرشــاد ، لــه مــا يزيــد علــى ســبيعني مؤلًفــا، مــن أمههــا ىت عني عميًدا لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باإلحساء ، مث عميـًدا لعـدد مـن الكليـات حىت حصل على الدكتوراه، مث تدرج ىف الوظائف حه ، نشأ يتيًما، حيث توىف والده وعمره أربعـة أشـهر، ختـرج بكليـة الـشريعة بالريـاض، وأمت دراسـته ١٣٧٣عبد اهللا بن حممد بن أمحد الطيار ، ولد ) (4  .٥١/املرجع السابق )(3  .٥١، ٥٠/إبراهيم عوض /اليسار اإلسالمي ــ د) (2  . م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ــ  ) ١(والتوزيع ــ ط   .م ١٩٩٨ ه ـ ١٤١٨مطبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ــ /  بتصرف٣٠٨/ الصالة ـــ عبداهللا حممد الطيار) (5  .   ١٠/٤/٢٠١٨تاريخ الدخول /املوقع الرمسي للمكتبة الشاملة ) ./ ، الصالة التكافل االجتماعي ىف الفقه اإلسالمي



النور، فلما أعلمهم بذلك أمرهم عند رؤية الكسوف بالصالة والتوبـة خوفًـا مـن أن يكـون أن القيامة تقوم ومها منكوسان وذاهبا  � وقدرته، وخص الكسوفني إلخباره عن ربه �يف الكسوفني أما آيتان، وأجيب بأن هذه احلوادث آيات دالة على وجوده ومنها ما قيل أليس يف رؤية األهلة وحدوث احلر والربد وكل ما جرت العادة حبدوثه من آيات اهللا تعـاىل فمـا معـىن قولـه " أما يوجـدان علـى حـال التمـام فريكـسان مث يلطـف مـا فيعـادان إىل مـا كانـا عليـه فيـشار بـذلك إىل خـوف : الخامس   )٩: لقيامة ا(     ]2 � �[: أن يرى الناس منـوذج مـا سـيجري يف القيامـة مـن قولـه ومجـع الـشمس والقمـر كمـا يف قولـه تعـاىل: الرابع   إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة عن مسكن الذهول: الثالث  تبيني قبح شأن من يعبدمها :  الثاني   ظهور التصرف يف الشمس والقمر: ألول ا :أبو الفرج فيه سبع فوائدما احلكمة يف الكسوف واجلواب ما قاله "  :وجيمع يف موضع آخر العديد من احلكم لصالة الكسوف واخلسوف فيقول    )١(" الكسوف لقيام الساعة ليستعدوا هلا ود هيبة، فأتى ـذه اآليـة وسـنت أن الصلوات املفروضات عند كثري من اخللق عادة ال انزعاج هلم فيها وال وج: السابع   أن يفعل ما صورة عقاب ملن ال ذنب له: السادس   املكر ورجاء العفو ـــ رمحـه اهللا ـــ أن معرفـة أهـل احلـساب مبوعـد الكـسوف واخلـسوف ال ينـايف ختويـف اهللا عبـاده )٣(ـــ ويضيف ابـن دقيـق العيـد  )       ٢(" هلما الصالة ليفعلوا صالة على انزعاج وهيبة ل مـا يـشاء إذا وقـع بعضها عن بعـض، وإذا ثبـت ذلـك فالعلمـاء بـاهللا لقـوة اعتقـادهم يف عمـوم قدرتـه علـى خـرق العـادة وأنـه يفعـحــسب العــادة، وأفعــاًال خارجــة عــن ذلــك، وقدرتــه حاكمــة علــى كــل ســبب، فلــه أن يقتطــع مــا يــشاء مــن األســباب واملــسببات ايف قولـه خيـوف اهللا مـا عبـاده ولـيس بـشيء، ألن هللا أفعـاًال علـى ينـرمبا يعتقد بعـضهم أن الـذي يـذكره أهـل احلـساب "   :بوقوعهما فيقول العادة إىل أن يشاء اهللا شيء غريب حدث عندهم اخلوف لقوة ذلك االعتقاد وذلك ال مينع أن يكون هناك أسباب جتري عليها  ، وأن صــالة الكــسوف واخلــسوف شــرعت �قــدرة اهللا يف الكــون تــدفعان النــاس إىل اليقظــة مــن غفلــتهم، وتربطــان النــاس بــرم  أن الكسوف واخلسوف يقومان على حقائق كونيـة ثابتـة يف غالـب األمـر، وأمـا عالمتـان مـن عالمـات ـــ مما سبق يتبني   )٤("إن كان حًقا يف نفس األمر ال ينايف كون ذلك خموفًا لعباد اهللا تعاىل خرقها، وحاصله أن الذي يذكره أهل احلساب  واعيـد كـسوف الـشمس وخـسوف القمـر ال تنـايف احلكمـة خوفًا من أن يكون كسوفهما لقيام الساعة، وأن معرفة أهل احلـساب مل   : الرد على الشبهة من خالل أقوال بعض المنصفين من المستشرقين) ج(     . ختويف اهللا عباده ذه اآليات  من
إحكــام (لــه تــصانيف، منهــا ). رةبالقــاه( هـــ فاســتمر إىل أن تــويف ٦٩٥ســنة اثنــني وســبعمائة، وهــو عــامل هــذه ، وويل قــضاء الــديار املــصرية ســنة مبدينة قوص، مث متذهب مبذهب الشافعي على الشيخ عز الدين بن عبد السالم، وبرع يف علـوم ال سـيما علـم احلـديث، مـات حـادى عـشر صـفر وص واشـتغل علـى والـده مبـذهب مالـك ودرس فيـه الدين بن دقيق العيد، أحد علماء وقته بل أجلهم وأكثرهم علًما ودينًـا وورًعـا وتقـشًفا، نـشأ بقـ،اإلمـام العالمـة شـيخ اإلسـالم قاضـى القـضاة تقـى الـدين أبـو الفـتح ابـن الـشيخ اإلمـام القـدوة جمـد .حممد بـن علـى بـن وهـب أىب الطاعـة القـشريى) (3  .٦٦ /٧/املرجع السابق ) (2  . مرجع سابق /٦٦ /٧) /الصالة يف كسوف الشمس (عمدة القاري ـ بدر الدين العيين  ـ باب ) (1                                                  العقـد املـذهب يف طبقـات محلـة املـذهب ــــ ابـن امللقـن سـراج الـدين أبـو حفـص عمـر بـن علـي بـن أمحــد ) /األحكـام، و اإلملـام بأحاديـث االحكـام    .١٣٧٩ بريوت ، -دار املعرفة / ٥٣٧ /٣/  فتح الباري  ــ  ابن حجر  )(4  .٦/٢٨٣/عالماأل/  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، )١( ط لبنان ــ–دار الكتب العلمية، بريوت / ١/١٧٥/ ) هـ٨٠٤: املتوىف(الشافعي املصري 



إخل، ومــن املواقــف الــيت حــاز فيهــا علــى إعجــاب املستــشرقني موقفــه مــن ظــاهرة ...ب عدلــه، وثالثــة حلــسن خلقــه ،وأخــرى بــسب علـــى إعجـــاب كثـــري مـــن املستـــشرقني والغـــربيني يف مناســـبات عديـــدة، تـــارة بـــسبب تـــأثريه يف اتمـــع، �لقـــد حـــاز النـــيب  وقــــف بعــــض املستــــشرقني ممــــن كتــــب يف هــــذه القــــصة منهــــا موقــــف اإلجــــالل واإلعظــــام، ومل يــــستطيعوا كــــتم إعجــــام "  :  إىل هذا فيقول)١(الكسوف واخلسوف، ويشري الدكتور أبو شهبه ومـن هـؤالء املستـشرقني :"  فيقـول)٤(عـن درمـنغم" حممـد رسـول اهللا"يف كتابـه ) ٣(ــ ويف هذا املعىن ينقل األسـتاذ حممـد رضـا   )٢("م للنيب وإعالن عرفام بصدق إنسان مل يرض يف أدق املواقف إال الصدق وإعالن احلق وإكباره   . على اخلرافة واجلهل يف تقريره هلذه الظاهرة �ابنه إبراهيم، وأكدوا عدم اعتماد النيب  عند كسوف الشمس يوم وفاة �ء الغرب مل يستطيعوا أن خيفوا إعجام مبوقف النيب ــ أن املنصفني من علما  .الشمس أو خسوف القمر لقيام الساعة، حيث إا تقوم ومها منكوسان يف الكـون، ممــا يــدفع النـاس إىل االســتيقاظ مــن غفلــتهم وعبـادة اهللا وحــده والتقــرب إليــه، واخلـوف مــن أن يكــون كــسوف كسوف اخلسوف وصالما داللة على قدرة اهللا يف خلقه، وأنه وحده املتصرف ـــ أن من ِحَكِم اهللا يف ظاهرة  ال  : بعض الردود األخرى منها مايلي- فضيلته-وكان من املمكن أن يضيف  .بعدم وجود صالة ألي من الظواهر الطبيعية األخرىأي أسس علمية، واستدل على ماذهب إليه السنة النبويـة املطهـرة ، كمـا أنـه أحـسن عنـدما اسـتدل علـى بطـالن الـشبهة  تقـوم علـى جاء رد الدكتور إبراهيم على هذه الشبهة مقنًعا إىل حد كبري ، حيث بني أن الشبهة مـن أساسـها ال  .طبيعية، بدليل قيام العديد من أهل الديانات األخرى للصالة عند الكسوف، وهم ال يعرفون ما حدث لعاد ومثود  أن صـــالة الكـــسوف واخلـــسوف ال عالقـــة هلـــا بـــأن عـــاًدا ومثـــود هلكـــوا بظـــواهر ــــــ أوضـــح الـــدكتور إبـــراهيم عـــوض  .أو ميالده  قضى على ما كان يعتقده أهل اجلاهلية يف كـسوف الـشمس وخـسوف القمـر ملـوت عظـيم �هلا قوانينها ، بل إن النيب ــ ذكر الدكتور إبـراهيم عـوض أن ظـاهرة الكـسوف واخلـسوف يف نظـر اإلسـالم ال تعـدو أن تكـون ظـاهرة طبيعيـة   :تبني للباحث ما يلي من خالل ما سبق ي  الخالصة   .   مل يعتمد على اخلرافة يف تقريره هلذه الظاهرة�ـــ مما سبق يتبني أن من علماء الغرب من شهد بأن النيب   )٥(" بقوله إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وهذه كلمات ال يقوهلا خمادع  كـان واسـع العقـل فـرد علـى هـذه اخلرافـة اجلميلـة �ن حممـًدا إ:"مبناسـبة هـذا احلـادث " حياة حممد "الذي قال يف كتابه  درمنغم 
مـــن كتبــــه /  أســـيوط، وصــــاحب املؤلفـــات العلميـــة القيمـــة يف احلـــديث، وعلومـــه، ورجالـــهاملكرمـــة حاليـــا، وعميـــد ومؤســـس كليـــة أصـــول الـــدين يفحممد حممد أبو شهبة، أستاذ التفسري واحلديث يف الدراسات العليـا يف جامعـة األزهـر سـابقا، ويف كليـة الـشريعة مبكـة )   م١٩٨٣=  هـ ١٤٠٣)  ((1                                                  / منهج النقد يف علوم احلديث ــ الـدكتور نـور الـدين عـرت) /، السرية النبوية ىف ضوء الكتاب والسنة ) اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري( .أحد املدرسني مبدرسة اجلمعية اخلريية اإلسالميةا، شغل منصب أمني مكتبة اجلامعة بالقاهرة، وكان حممد رضا هو أديب مصري، ولد يف مصر ونشأ فيها، تعلم اللغة العربية وآداا وبرع فيه) ٣(  م١٩٩٨ه ـ ١٤٠٨ــ ) ٨(ط/  ــ دار القلم ـ دمشق ٥٨٢ /٢/السرية النبوية يف ضوء الكتاب والسنة ـ  حممد أبو شهبة ) (2  . ملتقى أهل احلديث / ملف غري مطبوع / ٢١٢/  الوفيات واألحداث  م،١٩٨١- هـ ١٤٠١، )٣ط.( سورية–دار الفكر، دمشق / ٧ حممد (له مؤلفات عديدة يف التاريخ اإلسالمي، والفلسفة، والرتبية، من هذه املؤلفات: ، مؤلفاته .املوقع الرمسى للمكتبة الشاملة) ١٩٥٠ هـ ــ١٣٦٩تويف بالقاهرة سنة : وفاته) رسول اهللا ــ أبو بكر الصديق ـ التجارب ىف األخالق وهـو مـن ادق ) ١٩٢٩بـاريس ) (حيـاة حممـد: (مستشرق فرنسى، عمـل مـديراً ملكتبـة اجلزائـر، مـن آثـاره :E.Dremenghem إميل درمنغم ()(4  عـدداً مـن األحبـاث يف اـالت الـشهرية ، ونـشر ) ١٩٥٥باريس ) (حممد والسنة االسالمية(ما صّنفه مستشرق عن النىب صلى اهللا عليه وسلم، و  / ١-جنيــب العقيقــي – املستــشرقون - ..اخل... (نــشرة الدراســات العربيــة(، و ) حوليــات معهــد الدراســات الــشرقية(، و ) الــة االفريقيــة: (مثــل   .م ١٩٩٧ه ـ ١٣٩٥دار الكتب العلمية ــ بريوت ــ . ط/٣٤٥/حممد رسول اهللا ــ حممد رضا ) (5  .٢٩٧



رافــات وــذا تــسقط الــشبهة، ويتبــني أــا ال تقــوم إال علــى اجلهــل وســوء النيــة، وأن صــالة الكــسوف ليــست مــن آثــار اخل م  ١٩٩٦ فربايــر٧بتــاريخ " صــحيفة األهــايل "يف الــصفحة العاشــرة مــن أمــا بالنــسبة للــصيام فقــد كتــب خليــل عبــد الكــرمي   :، ومن أجل ذلك شرع الصيام كجزء من خطة حممد لتأهيل جمتمع املدينة للحروب والغزوات فيقول  ـــــ يذكر خليل عبد الكرمي أن املسلمني بعد اهلجرة عملوا على إنشاء دولة قريش   أوًال عرض الشبهة   . عرض والرد، وفيما يلى بيان ذلكباللتــدريب املــسلمني علــى حتمــل اجلــوع والعطــش لكثــرة احلــروب الــيت يقومــون ــا، وقــد تعــرض الــدكتور إبــراهيم عــوض هلــذه الــشبهة فهم ال يؤمنون برسالته، ومن مث يفسرون كل ما جاء به تفسريًا سياسًيا، ومن ذلك تفسريهم عبـادة الـصيام أـا وسـيلة مـن حممـد يس علـى أنـه مرسـل مـن عنـد اهللا،  على أنه رجل سياسـة، ولـ�إن كثريًا ِمَن املستشرقني وَمْن تأثر م، ينظرون إىل النيب      في المدينة للحرب والرد عليها  شبهة االدعاء بأن فريضة الصيام جزء من خطة محمد لتهيئة المسلمين  املطلب الثاين              .واملعتقدات القبلية، وهذا ما قرره الدكتور إبراهيم عوض  ، أو ســرية، أو بعــث، أو فرقــة   مـن أجــل هــذا كـان جمتمــع يثــرب مبثابــة معـسكر حــرب ختــرج منـه كــل شــهر ونــصف غـزوة  )٥:التوبة (]ۇ 2 � � ڭ � ۓ ے ے � ھ[كحد السيف أخذت تطلق السرايا، وتشن الغزوات للسيطرة على جزيرة العرب، وذلك عرب أسلمة القبائل، حيث جاءت األوامر حامسة قاطعة  ، "دولـة قـريش"شاء دولـة حـصرًا هـي الصورة جذريًا، ومل يعد املسلمون مستضعفني خيافون أن يـتخطفهم النـاس، بـل شـرعوا يف إنـ إىل املدينـة تغـريت �عنـدما هـاجر رسـول اهللا " جـاء فيـه مـا نـصه" الـصيام فريـضة اتمـع املعـسكر: جمـرد اجتهـاد "مقاًال بعنـوان  ، واتمع املعسكر له موجباته اخلاصة، منها أن يتمرن أفـراده املـدنيون علـى حتمـل آالم اجلـوع والعطـش إذا ..ألداء مهمة خاصة     .٥٨، ٥٧/إبراهيم عوض/ اليسار اإلسالمي ــ د)(1                                                   : ــ  وفيما يلي بيان ذلك   . رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل فرض الصيام على األمم السابقة) ه(  لى الشبهة من خالل أسبقية اإلذن بالقتال على فرض الصوم رد الدكتور إبراهيم عوض ع) د(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل حكمة مشروعية  الصوم ) ج(  .رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل بعض أحكام الصيام والجهاد) ب(  . رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل عالمية اإلسالم) أ(  :تلخص في النقاط التالية ثانًيا الرد على الشبهة وي  فرضه النيب على أصحابه لتهيئتهم للقتال، وبالتايل فال داعي ألدائه  علـى املـسلمني، وإمنـا �مما سبق يتبني أن مثري الشبهة يعمل على إقناع القارئ بـأن الـصيام لـيس مفروًضـا مـن قبـل اهللا    )١("الغزوات والسرايا والبعوث وفرق املهمات اخلاصة  وجنود  لتأهيل جمتمع املدينة عامة،�، فإن الصوم حبالته اليت نراها اليوم، كان جزًءا من خطة رمسها رسول اهللا ..أحاط م عدو



دم دعــوى الكاتــب هــدًما مــن القرشــيني، وهــو مــا يهــ) كلــه ىف البدايــة مث معظمــه بعــد ذلــك وقيادتــه (فقــد كــان معــسكر األعــداء باملقارنة بأهل املدينة األصليني من األوس واخلزرج واليهود، وكذلك املهـاجرين املـسلمني مـن غـري قـريش، أمـا علـى اجلانـب اآلخـر  كــان القرشــيون جمــرد جــزء منهــا ، وهــو بالتأكيــد جــزء صــغري  فالدولــة الــيت أقيمــت يف املدينــة مل تكــن دولــة قــريش، وإمنــا  . والتدليس واجلهللكننا نلفت نظر القارئ الكـرمي إىل احلقـائق التاليـة الـيت تـربهن أقـوي برهـان أن هـذه الـدعوى ال تـستند إال إىل املغالطـة "   : أقام دولة قريش يف املدينة فيقول� ــ خطأ ادعاء مثري الشبهة بأن النيبيذكر الدكتور إبراهيم عوض ــ حفظه اهللا  :رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل عالمية اإلسالم ) أ( " قـائًال هلـم .. ، ولكنه أكـد هلـم أنـه معهـم إىل آخـر العمـر ...ولقد ظن األنصار أنه بعد الفتح سيبقى يف مسقط رأسه   إلسالم اقرشية ملا هاجر من مكة، أو ملا عاد على األقل إىل املدينة بعد فتح مكة ودخول من مل يكـن قـد دخـل مـن قـريش قبـل ذلـك يف ولـو كـان النـيب يريـدها دولـة :" لو أرادها دولة قرشية ملا عاد إىل املدينة بعد فتح مكـة فيقـول�ــ ويوضح فضيلته أن النيب     )١(تاًما ـــ ويؤكــد أن الــصيام لــو فــرض إلعــداد املــسلمني حلــرب العــرب، لتوقــف املــسلمون عــن أدائــه بــدخول لعــرب يف   )٣( ")٢(معاذ اهللا احمليا حمياكم واملمات مماتكم اإلســالم ـــ ْبِلـيُأْعِطيـُت َخْمـًسا لَـْم يـُْعَطُهـن َأَحـٌد " :  يقـول�والنيب   )٢٨:سبأ  (   ]� ۓ ے ے � ھ 	 ھ � � � ہ �[ للناس كافة �فاهللا سبحانه وتعاىل أرسل النيب   ـــ أن القرآن الكرمي والسنة النبوية أقرا منذ الوهلة األوىل بأن الدعوة اإلسالمية لن تتوقف عند حدود العرب  : يلي ـــ ومما يمكن أن يضيفه الباحث لما سبق ما   )٤("  هي إلغاء هذا الفرض، إذ قد متت الغاية منه، ومل تعد مثة حاجة إليه �أواخر حياة الرسول لو كان الصيام فرًضا على املسلمني لتهيئتهم حلرب العرب لكانت النتيجة الطبيعية لدخول العرب مجيًعا يف اإلسالم يف "  :فيقول َعـُث ِإلَـى قـَْوِمـِه نُـِصْرُت بِالرْعـِب َمـِسيَرَة َشـْهٍر، َوُجِعلَـْت لِـي : ِمـَن األَنِْبيَـاِء قـَ اهلجرة ، وعنـد اجتمـاع األحـزاب  بامتداد دولة اإلسالم إىل الفرس والروم يف أحلك الظروف أثناء � ولذلك بشر النيب               )٥("اصًة، َوبُِعْثُت ِإَلى الناِس َكافًة، َوُأْعِطيُت الشَفاَعَة خَ اَألْرُض َمْسِجًدا َوَطُهورًا، َوأَيَما رَُجـٍل ِمـْن ُأمتِـي َأْدرََكْتـُه الـصَالُة فـَْليُـَصل، َوُأِحلـْت لِـي الَغنَـاِئُم، وََكـاَن النبِـي يـُبـْ   وقيل يف قطعة من عظم وقيل يف خرقة    وقيل أبا بكر فكتب يل يف رقعة من أدم   فأكرمين فأمر عامر بن فهرية يــا حممــد إىن ألعلــم أنــه ســيظهر أمــرك يف العــامل ومتلــك رقــاب النــاس، فعاهــدين أين إذا أتيتــك يــوم ملكــك : قــال ســراقة"   : احللبية  ومن ذلك ما ورد يف السرية  . عليه يف املدينة كما جاء يف كتب السري
  .١/٩٥)/٤٣٨(برقم )  جعلت يل األرض مسجًدا وطهورًا �قول النيب ( ـــ باب)الصالة (أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب ) (5  .٦٤/املرجع السابق ) (4  .٥٩/ المي اليسار اإلس) (3  .، إسناده صحيح . ١٩٩١ – ١٤١١الطبعة األوىل ،  -  بريوت –دار الكتب العلمية / ط٦/٣٨٢) /١١٢٩٧(برقم ) قوله تعاىل جاء احلق وزهق الباطل(أخرجه اإلمام النسائي يف سننه يف باب ) (2  .٥٩، ٥٨/اليسار اإلسالمي ) (1                                                 



هرية أوًال، فطلب سراقة أن يكون أبو بكر هو الذى يكتب، فأمره رسـول  أقول وحينئذ ميكن أن يكون كتب عامر بن ف وأنفذ أبو بكـر جـيش أسـامة بعـد مراجعـة   جيًشا ملالقاة الروم قبل وفاته، �وزيادة على ما سبق تأكيده، فقد أعد النيب       )١(" نعم: كسرى بن هرمز، قال: ؟ قالله كيف بك ياسراقة إذا تسورت بسوارى كسرى :  وملا أراد االنصراف قال  . خمالفة بكتابــة ذلــك، فأحــدمها كتــب يف الرقعــة مــن األدم واآلخــر كتــب يف العظــم أو اخلرقــة أو املــراد باخلرقــة الرقعــة مــن األدم فــال �اهللا  راد مـن الـصيام يف اإلسـالم مطالبة باجلهاد لكنها مطالبـة بالـصيام، كمـا أن إجيـاب الكفـارة علـى غـري املـستطيع تنفـي أن يكـون املـإن مـن يتأمـل أحكــام الـصيام واجلهــاد يتـيقن أن الـصيام مل يفــرض إلعـداد املــسلمني للجهـاد، حيـث إن هنــاك فئـات غــري   لدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل بعض أحكام الصيام والجهادرد ا) ب(     .سبحانه ا عباده املؤمنني يف اإلسالم ويف سائر الرساالت السابقة ألنه سبيل إىل صالح القلوب واستقامة السلوكيفرض حملاربة العرب وإعداد الدولة القرشية كما يدعي مثري الشبهة ، وإمنا فرض باعتباره من أمسى وأرقى العبادات الىت كلف اهللا  رشــية، وأن الــصوم مل ـــــ ممــا ســبق يتبــني أن إعــداد النــيب للدولــة يف املدينــة كــان إعــداًدا لدولــة إســالمية عامليــة ولــيس لدولــة ق    )٢ (.عنهم، فأغار على تلك البالد وغنم وسىب وكر راجًعا ساملًا مؤيًدا ختوم البلقاء من أرض الشام، حيث قتل أبوه زيد وجعفر بن أىب طالب وعبد اهللا بن رواحة رضى اهللا فساروا حىت بلغوا"   .�واهللا ال أحل راية عقدها رسول اهللا : كثرية من الصحابة له يف ذلك، وكل ذلك يأىب عليهم ويقول أو شـرب ناســًيا يــوم آخــر بــدل اليــوم الــذي أفطــره لكونــه مل احلـر دائًمــا، وأن يــؤخر الفطــر ويعجــل الــسحور، وأن يــصوم مــن أكــل لو كان املقصود بالصيام يئة املسلمني عسكريًا  لتوخيت فيه املشقة بكل سبيل، وروعي فيه مثًال أن يكـون يف فـصل "   :خالف ذلك، وأنه ال دليل يف القرآن أو السنة ميكن أن يفهم منه مثل هذا االدعاء فيقول الواقــع ـــ ويوضــح ـــــ فـضيلته ـــــ أن الــصيام لـو فــرض لتهيئــة املـسلمني عــسكريًا لروعــي فيـه حتقيــق املــشقة علـى الــدوام، ولكــن  )٣("والشيوخ واملتفرغني للتفقه يف الدين الذين مل يكونوا خيرجون للغزو والقتال ؟  بسقي العطشى ومداواة اجلرحى إن فعلـن ؟، وِملَ فُـِرَض علـى العميـان والعرجـان غري واجب عليهن ومل يُكن يشاركن فيه اللهم إاللو كان املقصود بالصوم يئة املسلمني للحروب اليت كان عليهم أن خيوضـوها، فلِـَم فُـِرض علـى النـساء أيـًضا ؟ والغـزو "   : التهيئة للجهاد، ويشري الدكتور إبراهيم عوض ــ حفظه اهللا ــ إىل هذا فيقول ، فقـــال الرســـول قولتـــه ذات ...ويف غـــزوة أخـــرى قـــام املفطـــرون وحـــدهم بأعمـــال املعـــسكر ألن الـــصائمني كـــانوا جمهـــدين   .   مث أفطر معهم)٤( "تـَُقوْوا ِلَعُدوُكميفطروا قائًال  أتباعـة  يف سـفرهم لفـتح مكـة أن � بل العكس هو الصحيح، فقـد أمـر الرسـول ،...من أجل يئة املسلمني عسكريًا للغزو أحتدى أي إنسان أن يأيت بنص من القرآن أو من األحاديـث ميكـن أن يفهـم منـه ولـو بالتأويـل املتمحـل أن الـصوم شـرع   . تتحقق فيه احلكمة من يئة الفرد لتحمل مشاق احلروب والغزوات صــالة ( وباملناســبة فلــيس هــذا التخفيــف يف أثنــاء الغــزو خاًصــا بالــصيام وحــده، بــل هــو أمــر ملحــوظ يف الــصالة أيــًضا     )٥("اليَـْوَم بِاَألْجرِ َذَهَب الُمْفِطُروَن "املغزى  دار املعرفـة ـــ ـــ .ط/ ٣٢١ /٢ ) /١٠٤٤/  ٩٧٥( ــ علي بن برهان الـدين احللـيب ) السرية احللبية(إنسان العيون يف سرية األمني املأمون املشهور بـ ) (1                                                     )١(".وكذلك يف احلج إذا أحصر املسلم) اخلوف   .٣٥ /٤) / ٢٨٩٠(برقم  ـ )فضل اخلدمة يف الغزوـ(باب ) اجلهاد والسري(أخرجه إلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب )  (5  .إسناده صحيح ــ املرجع نفسه والصفحة نفسها : تعليق الشيخ األرنؤوط ك / ٢٣٦٥/٤/٤٥ـــ بـرقم ) الصائم يصب عليه املاء من العطـش ويبـالغ يف االستنـشاق(باب ) الصيام (يف سننه يف كتاب أخرجه اإلمام أبو داوود ) (4  .٦٢/إبراهيم عوض /اليسار اإلسالمي ــ د) (3  .ه١٣٩٦ ـــ  لبنان–دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع  ـــ بريوت  / ٦١٦ /٤/السرية النبوية لإلمام أىب الفداء إمساعيل بن كثري ) (2  .هـ١٤٠٠بريوت ــ ط 



ْليَـُقلْ الصَياُم ُجنٌة َفَال يـَْرُفْث َوَال َيْجَهْل، َوِإِن اْمُرٌؤ قَاتـََلُه َأْو َشاَتمَ "  " وفي الحديث  )١٨٣: البقرة(    ]5 4 3 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ � ( ) ٹ & % $[وعلى أية حال فقد نـص القـرآن واحلـديث علـى احلكمـة مـن فـرض الـصوم ففـي القـرآن"   :براهيم عوض ــ حفظه اهللا ــ فيقولإ/حسن اخللق وحتقيق التقوى، ويف هذا املعىن يذكر الدكتورباإلضــافة إىل مــا ســبق، فــإن القــرآن الكــرمي والــسنة النبويــة املطهــرة قــد أوضــحا احلكمــة مــن الــصيام والغايــة منــه، أال وهــى  : رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل حكمة مشروعية  الصوم)ج (    .ه عقل وال شرع وال واقعالصحة على اإلطالق، وال يؤيدـــ مما سبق يتبني أن القول بأن الصوم قد فرض لتهيئة املسلمني للحـرب وإعـدادهم للقتـال والغـزو ادعـاء ال أسـاس لـه مـن   )٣. ("للجيش واإلنفاق على اجلنود بدًال من إعطائه للمساكني ؟  ، وعلـــى أيــة حــال فلِــَم مل يوجــه مــال الكفــارة إىل شــراء الـــسالح ...إذ إن احلكمــة مــن وراء فرضــيته قــد تعطلــت وانتهــى األمــر ولو كان الصيام قد فرض لتهيئة املسلمني للحرب ملا فرضت كفارة على من ال يستطيعون أداءه، :"ويضيفـ فضيلته ـــ قائًال     )٢(.إخل......... مث ال حيسب له هذا الصيام بسبب عدم امتناعه عن الغيبة والنميمة وقول الزور شهوات البطن والفرج،واجلماع، بيد أن األحاديث النبوية تتـضافر علـى اجلانـب األخالقـي والنفـسي فيـه، حبيـث إن املـسلم قـد يـصوم طـوال رمـضان عـن لو كان الصيام قد شرع لتهيئة املسلمني ملقاتلة سائر العرب، النصب االهتمام فيه على االمتناع عن الطعام والشراب "    :ألخالقية فيقول ـــ  ويؤكد على أن الصيام لو فرض لتهيئة املسلمني للحرب ملا اهتم فيه مبراعات اجلوانب ا ـــ رمحــه اهللا  )٥(". ومن الواضح أن الغاية من فرض الصيام، هي مساعدة املسلم على إرضاء ربه والتخلق خبلق التقوى      ) ٤( ."ِإني َصاِئٌم َمرتـَْينِ : ُه فـَ ـــ وتأكيــًدا ملــا أشــار إليــه الــدكتور إبــراهيم عــوض يــذكر الــدكتور حممــد ســيد طنطــاوي ـ مــن  أن الــصيام وقايــة -ـــــ يف املعاصي، ووقاية من عذاب اآلخرة، ووقاية من وقاية ، إذ يف الصوم وقاية من الوقوع : أي " الصوم ُجنة : " يف شأن الصوم  قـد قـال � وال شك أن هذه الفريضة ترتفع بصاحبها إىل أعلى عليني مىت أداها بآداا وشروطها، ويكفـى أن الرسـول   .من اهللا، وبذلك تكونون ممن رضى اهللا عنهم ورضوا عنه تنـالون درجـة التقـوى واخلـشية فرضنا عليكم الصيام كما فرضناه على الذين من قبلكم ، لعلكم بأدائكم هلذه الفريـضة: املؤمنني  يقــول لعبــاده - ســبحانه -مجلــة تعليليــة جــيء ــا لبيــان حكمــة مــشروعية الــصيام، فكأنــه } َلَعلُكــْم تـَتـُقــوَن { : وقولــه "  :املعاصي، ومن عذاب اآلخرة، ومن العلل واألمراض فيقول أي أن ــذب ســلوكنا فنبتعــد عــن املعاصــي، واملعاصــي يف الــنفس إمنــا تنــشأ مــن شــره } َلَعلُكــْم تـَتـُقــوَن { : قــول احلــق "  :َمْن مل يستطع الزواج من الشباب بالصيام فيقول � النيب هذا الشره ، ولذلك أمرــــ ويوضح الشيخ الشعراوي ــ رمحه اهللا ــ أن ارتكاب املعاصي يكون بسبب شره املادية يف اجلسم، وأن تقليل الطعام يقلل        )٦( ".العلل واألمراض الناشئة عن اِإلفراط يف تناول بعض األطعمة واألشربة ِا وتسلطها يف اجلسد ، ولذلك . ماديتها إىل أمر ما  ُه َلُه ِوَجاءٌ " : للشباب املراهق وغريه �يقول والصيام كما نعلم يضعف شره املادية وحدْوِم فَِإنَعَلْيِه بِالص ْلَيتَـَزوْج، َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع فـَ مــن اســتطاع مــنكم البــاءة فليتــزوج، ألنــه أغــض للبــصر وأحــصن «: �قــول النــيب (بــاب ) النكــاح(أخرجــه اإلمــام البخــاري يف صــحيحه يف كتــاب )(7  .١/٢/٤٩٦م /حممد سيد طنطاوي/ التفسري الوسيط ــ د ) (6  .٦٤/راهيم عوضإب/اليسار اإلسالمي ــ د) (5  . ٣/٢٤ )/ ١٨٩٤( برقم ) فضل الصوم ( باب )  الصوم( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب ) (4  .٦٣/املرجع نفسه ) (3  .٦٢/ إبراهيم عوض/  د–اليسار اإلسالمي )  (2  . بتصرف٦٣ــ ٦٠/اليسار اإلسالمي ـ دإبراهيم عوض ) (1                                                                                                                                                        ) ٧( ".يَا َمْعَشَر الشَباِب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم الَباَءَة فـَ   .٣ / ٧)/٥٠٦٥(ــ برقم )وهل يتزوج من ال أرب له يف النكاح » للفرج



ل وقود املادة ، فيقـل الـسعار الـذي يـدفع وإن تقليل الطعام يعين تقلي. وكأن الصوم يهذب ِشرة املادية يف جسم الشاب  والـــصيام يف رمـــضان يعطـــي اإلنـــسان االســـتقامة ملـــدة شـــهر، ويلحـــظ اإلنـــسان حـــالوة االســـتقامة . اإلنـــسان الرتكـــاب املعاصـــي  يقول الكاتب إن املسلمني قد شرعوا يف إنشاء دولة إلدخال سائر العرب قسرًا  يف اإلسالم واستشهد باآلية اليت تقول "  :اهلجرة فيقول ــــــ ويبــني فــضيلته فــساد اســتدالل مثــري الــشبهة بآيــة ســورة التوبــة، حيــث إن ســورة التوبــة مل تنــزل إال يف الــسنة التاســعة مــن    )٤(مًعا ؟  كان الصيام قد فـرض علـى املـسلمني مـن أجـل يئـتهم عـسكريًا، أفمـا كـان ينبغـي أن يقـرتن اإلذن بالقتـال وفـرض صـوم رمـضانإن اإلذن بالقتال قـد نـزل بعـد بيعـة العقبـة الثانيـة، علـى حـني مل يـشرع الـصيام يف رمـضان إال بعـد اهلجـرة بعـامني، ولـو  "   : إبراهيم عوض ــ  حفظه اهللا ــ فيقول/ يقول الدكتور  .وإال لكان ذلك االستعداد عبثًا، ولقد سبق اإلذن بالقتال فرضية الصيام يف التشريع ومما ميكن أن يضاف أيًضا أنه من املستبعد عقًال أن الغاية تسبق االستعداد للوصول إليها، وأن تسبق النتائج املقدمات،    الشبهة من خالل أسبقية اإلذن بالقتال على فرض الصوم رد الدكتور إبراهيم عوض على) د(     .شعور املوسرين باملعسرين بني أفراد اتمعكما أنه مفيد لإلنسان من الناحية الصحية، حيث إنه يعاجل العديـد مـن أمـراض املعـدة ، وحيقـق كـذلك مـن الناحيـة االجتماعيـة  س، وتدريبها على ترك املعاصي وااللتزام بالطاعة، والتمسك حبسن اخللق ،  ـــــ مما سبق يتبني أن الصيام شرع لتهذيب النف   )٣" (.املعسر، ويُلزم أفراد األمة النظام الدقيق يف مواعيد أكلهم ؛ إذ يتناوله املاليني منهم يف وقت واحد فوائــده االجتماعيــة أنــه يــساوي بــني امللــوك والــسوقة وبــني األغنيــاء والفقــراء، ويُــذكر الواجــد املوســر حباجــة العــادم وأعظــم   .تصلب الشرايني الذي يوهن القوى ويعجل اهلرم وغــريهم مــن معتــادي االمــتالء مــن الطعــام والــشراب، وإفنــاء الفــضالت واملــواد الراســبة الــيت هــي ســبب أمــراض كثــرية ، والســيما ده من حيث هو رياضة بدنية إزالة مرض متدد املعدة أو ختفيفه، وهو مرض قلما يسلم منه أحد من املرتفني وأعظم فوائ"  : بعض الفوائد الصحية واالجتماعية للصيام فيقول)٢(ويضيف الشيخ حممد رشيد رضا  )       ١(".فيستمر ا بعد ه زمنًيــا بــني فرضــية الــصوم ونــزول اآليــة املــذكورة الــيت امتلخهــا الكاتــب مــن ســياقها لغــرض يف نفــسه يبلــغ ســبعة أعــوام ؟، إن هــذفما رأيه إذا قلنا إن سورة التوبة اليت منها هذه اآلية مل تنزل إال يف أواخـر الـسنة التاسـعة مـن اهلجـرة، أي أن هنـاك مـدًى   )٥:التوبة (]ۇ 2 � � ڭ � ۓ ے ے � ھ[ : ، إمنا تتحدث عن املـشركني الـذين كانـت بيـنهم وبـني املـسلمني عهـود، فخانوهـا وقتلـوا بعـض مـن  ..اآليات وما قبلها وما بعدها  حممــد رشــيد بــن علــي رضــا بــن حممــد مشــس الــدين بــن حممــد َــاء الــدين بــن علــي خليفــة القلمــوين، ) م١٩٣٥ -١٨٦٥= هـــ١٣٥٤ -١٢٨٢) ((2  .بتصرف يسري٢/٢/٧٦٥م/فسري الشعراوي ت) (1                                                   .  وأصحابه�كان يف حلف الرسول  األدب والتــاريخ مــن الكّتــاب، العلمــاء باحلــديث و . وأحــد رجــال اإلصــالح اإلســالمي) املنــار(صــاحب جملــة : البغــدادي األصــل، احلــسيين النــسب وتعلـــم فيهـــا ويف طـــرابلس، وكتـــب يف بعـــض الـــصحف، مث رحـــل إىل مـــصر ســـنة ) مـــن أعمـــال طـــرابلس الـــشام(ولـــد ونـــشأ يف القلمـــون . والتفـــسري مـن كـان راجًعـا ـا ) سـيارة(يف =      =هـ فالزم الشيخ حممد عبده وتتلمذ له تنقل بني عدد من البلدان واستقر مبصر إىل أن تـويف فجـأة ١٣١٥ / األعـالم /  ، ومل يكملـه) املنـار(تفـسري القـرآن الكـرمي  ( جملـًدا، و ٣٤أصـدر منهـا ) املنـار(أشهر آثـاره جملـة . ودفن بالقاهرة. السويس إىل القاهرة حقيقـة الـصيام "ـــ  مقـال بعنـوان ٢٢/٣٤٤/و غريه من كتاب الة ) هـ١٣٥٤: املتوىف ( حممد رشيد بن علي رضا  ــ) جملدا٣٥كاملة (جملة املنار ) (3  .بتصرف ١٢٦ / ٦   .٦٢/إبراهيم عوض/ اليسار اإلسالمي ـ د) (4  .وحكمه وفوائده



أما املشركون الذين مل خيونوا ومل يغدروا فهؤالء مل يكن أحد ليمسهم بسوء، فأين اإلكراه على الدخول يف اإلسالم هنـا؟    اإلسالم، فأين الدولة اليت تعامل أعداءها الغدارين  ذه الرمحة وهذا التسامح ؟ دخلوا يفإن مثل هذا الغدر جزاؤه القتل، ومع ذلك فإن القرآن قد أعطاهم فرصة عظيمة حني قال هلم إن حيام مصونة إن هم  ، يعـين الـذين نقـضوكم وظـاهروا "فـاقتلوا املـشركني: "شري وتأكيًدا على ما ذكره الدكتور إبراهيم عوض يقـول اإلمـام الزخمـ  )١(".  ُوُهْم " عليكم ، أو حرم " َحْيُث َوَجدمت وقيـدوهم وامنعـوهم " ، واحـصروهم "األسـري : واألخيـذ . وأسروهم " َوُخُذوُهْم " من ِحل كـــل ممـــّر جمتـــاز " ُكـــل َمْرَصـــٍد " َحـــْصُرهم أن ُحيـــال بيـــنهم وبـــني املـــسجد احلـــرام : �مـــن التـــصرف يف الـــبالد، وعـــن ابـــن عبـــاس  فـأطلقوا " َفَخلـواْ َسـِبيَلُهْم  ) . " ١٦: األعـراف ( ألقْـُعـَدن َهلُـْم صـراطك املـستقيم  " ترصدوم به، وانتصابه على الظرف كقوله  وإدراك هـــذه احلقيقـــة يزيـــل كـــل لـــبس أو شـــبهة ، فالتوجيـــه لـــيس عاًمـــا كمـــا يتـــصور ....  ملـــدة عـــشر ســـنوات  �معهـــم الرســـول موضوع احلديث وسياقه يدوران حـول مـشركي قـريش الـذين كـانوا قـد نقـضوا  صـلح احلديبيـة عهـد األمـان الـذي عقـده "   :ين على اآلية الكرمية فيقول ويعلق بعض الباحثني املعاصر   )      ٢(". عنهم بعد األسر واحلصر، أو فكفوا عنهم وال تتعّرضوا هلم 
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شركون كانــت احلكمــة مــن اإلذن بــه واضــحة يف اآليــات الــيت نزلــت بــذلك غايــة الوضــوح ، أال وهــي رد الظلــم ايل طاملــا أوقعــه املــومل يــرد فيــه أي شــيء يــدل علــى أن اهلــدف منــه هــو إكــراه أحــد علــى اعتنــاق الــدين اجلديــد، بــل  ... لقــد شــرع القتــال "   : إشارة إىل إكراه أحد على الدخول يف اإلسالم فيقولـــ ويؤكد الدكتور إبراهيم أن آية اإلذن بالقتال مل يرد فيها أي  )   ٣(" فهل تعين هذه الصورة بأن هناك أمرًا عاًما مبطاردة غري املسلمني وقتلهم   )٦:التوبة (     ] � H ڀ پ پ پ پ P Q R ٻٱ :[قال تعاىل   .  وصحابته واحتمله هؤالء سنني عدًدا�بالنيب    �  .٦٦/املرجع السابق ) (5  .مرجع سابق. ٦٦، ٦٥/اليسار اإلسالمي ـ د إبراهيم عوض ) (4  ).م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠)(٣(دار الشرق   ــ ط. ط/٢٥٨/ـــ فهمي هويدي ) موقع غري املسلمني يف جمتمع املسلمني (مواطنون ال ذميون  )  (3  .١٤٠ ، ٢/١٣٩/الكشاف ــ الزخمشري ) (2  .٦٥، ٦٤/إبراهيم عوض/اليسار اإلسالمي ــ د) (1                                                   . ــ ويضيف الباحث بعض نصوص العهدين القدمي واجلديد، اليت تبني وجود الصيام على األمم السابقة           ))٥."كما تبني اآليات القرآنية منذ العهد املكي واألحاديث املشرفة اإلسالمي ؟ أى حقد هذا يا إهلـى ؟، مث هـل حنـن حباجـة إىل أن نقـول إن اإلسـالم مل يـأت للعـرب وحـدهم، وإمنـا للعـاملني مجيًعـا  ديــان تقريًبــا، فلمــاذا ال يعــزى تــشريعه إىل أســوأ البواعــث إال إذا كــان الكــالم علــى الــصوم ولقــد شــرع الــصوم يف كــل األ"   :الدكتور إبراهيم عوضاألمــم لتهيئــتهم للجهــاد، ولــيس مــن املنطقــي أن ُخيــص املــسلمون بغايــة لتــشريع عــام علــى األمــم الــسابقة دوــم، ويف هــذا يقــول  الصيام مل يفرض على املسلمني وحـدهم، وإمنـا فـرض كـذلك علـى األمـم الـسابقة، ومل يـدع أحـد أنـه فـرض علـى هـذه إن  رد الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل فرض الصيام على األمم السابقة ( ه(     .مما يؤكد عدم فرضية الصيام لتهيئة املسلمني للحروب كما يدعى مثري الشبهةا سبق يتبني أن القتال مل يشرع إلكراه أحد على الدخول يف اإلسالم، وأن اإلذن بالقتال سابق على فرضـية الـصيام، ــ مم      )٤(". فهل يرى القارئ يف هذا النص شيًئا مما يدعيه الكاتب ؟   )٤٠، ٣٩: احلج  (   ]> ڍ : 9 1 ڇ چ چ چ چ / . - ڃ + 8   7   ڄ   5   4   3   ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ  � ( ) ٹ &  % $ ٿ " !   ٺ 



َهــ"أســتري صـوم الــشعب أيــام )أ(  : ففي العهد القديم ا أَْمــُر اْلَملِــِك َوُســنُتُه، َكانـَـْت َمَناَحــٌة َعِظيَمــٌة ِعْنــَد َوِيف ُكــل ُكــوَرٍة َحْيُثَمــا َوَصــَل ِإلَيـْ َوبـَلَـَغ .  َفآَمَن أَْهُل نِينَــَوى بِـاِهللا َونَـاَدْوا بِـَصْوٍم َولَبِـُسوا ُمـُسوًحا ِمـْن َكبِـريِِهْم ِإَىل َصـِغريِِهمْ ( صوم أهل نينوى )ب(  )  ١" (اْليَـُهوِد، َوَصْوٌم َوُبَكاٌء َوحنَِيبٌ  َونُـوِدَي َوِقيـَل ِيف نِينَــَوى َعـْن . ْمُر َمِلَك نِينَـَوى، فـََقاَم َعْن ُكْرِسيِه َوَخلَـَع رَِداَءُه َعْنـُه، َوتـََغطـى ِمبِـْسٍح َوَجلَـَس َعلَـى الرَمـادِ األَ  َعلَـى نـَْهـِر أَْهـَوا ِلَكـْي نـَتَـَذلَل أََمـاَم ِإهلِنَـا لَِنْطلُـَب ِمْنـُه َطرِيًقـا َونَاَديْـُت ُهنَـاَك بِـَصْوٍم (صـوم الـشعب أيـام عـزرا )جــ(  )٢( " أَْمِر اْلَمِلِك َوُعَظَمائِِه قَاِئل َلًة، َجاَع َأِخريًا(وأربعني ليلة أربعني يوًما  �  يسوع صيام )أ (  : أما بالنسبة للعهد الجديد  )٣(" ُمْسَتِقيَمًة لََنا َوَألْطَفالَِنا َوِلُكل َمالَِنا َنَما ُهْم َخيِْدُموَن الرب َوَيُصوُموَن، قَاَل الروُح اْلُقـُدسُ قبل القداسات  صيام الرسل )ب(    )٤(" فـَبَـْعَد َما َصاَم أَْربَِعَني نـََهارًا َوأَْربَِعَني لَيـْ أَفْـرُِزوا ِيل بـَْرنَابَـا «:َوبـَيـْ  َأْطَلُقوُمهَا.»ِذي َدَعْوتـُُهَما ِإلَْيهِ َوَشاُوَل لِْلَعَمِل ال وا َوَوَضُعوا َعَلْيِهَما األَيَاِدَي، ُمثـا َحــَصَل َصـْوٌم َكثِـٌري، ِحيَنئِـٍذ َوقَــَف لرومـا  بــولس الرسـول خـالل رحلـة الـصوم فـي وقـت الخطــر) ج (   )٥ (."، َفَصاُموا ِحيَنِئٍذ َوَصلفـََلم ب حتتاج  يصوم يوم عاشوراء يف اجلاهلية، ومل تكن هناك دولة عسكرية أو غري عسكرية، أو حرو �قد كان الرسول "   : كان يصوم يوم عاشوراء يف اجلاهلية فيقول�ـــ ويوضح فضيلته أن النيب   .)٦(َكاَن يـَْنَبِغي أَيـَها الرَجاُل َأْن ُتْذِعُنوا ِيل، َوَال تـُْقِلُعوا ِمْن ِكرِيَت،«:بُوُلُس ِيف َوْسِطِهْم َوقَالَ  ــَرْيٌش ِفــي اْلَجاِهِليــِة، وََكــاَن  :"ــــ ويؤيــد هــذا مــا روي عــن عائــشة ــــ رضــي اهللا عنهاـــ قالــت  )٧("إىل االستعداد هلا بالصوم  َكــاَن َعاُشــورَاُء يـَْوًمــا تَــُصوُمُه قـُ َوتـَـَرَك ِمِه، فـََلما افْـُتِرَض َرَمـَضاُن َكـاَن َرَمـَضاُن ُهـَو اْلَفرِيـَضُة  َيُصوُمُه فـََلما َقِدَم اْلَمِديَنَة َصاَمُه َوَأَمَر الناَس ِبِصَيا�َرُسوُل اللِه  ــَرَأى اليَـُهــوَد �قَــِدَم النبِـي :  مــثًال قَــالَ �  ابــن عبـاسدينـة وأمــر أصـحابه بــصيامه كمـا يف روايــات أخـرى كروايــةامل � هلذا اليوم يف مكة وبني سؤال اليهود عنه بعد قدومه �ــ ورمبا يرد إشكال بني هذه الرواية اليت ذُِكر فيها صيام النيب   )٨(" َفَمْن َشاَء َصاَمُه َوَمْن َشاَء تـَرََكهُ َعاُشورَاَء،  َقــالَ  الَمِدينَــَة، فـَ ــى اللــُه بَِنــي ِإْســَرائِيَل ِمــ: ، قَــاُلوا»َمــا َهــَذا؟«: تَــُصوُم يـَــْوَم َعاُشــورَاَء، فـَ ِهْم، فَــَصاَمُه َهــَذا يـَــْوٌم َصــاِلٌح َهــَذا يـَــْوٌم َنجْن َعــُدو   :ــ ويزول هذا اإلشكال مبا ذكره اإلمام ابن حجرــ رمحه اهللا ــ  حيث قال  )٩(" ، َفَصاَمُه، َوَأَمَر ِبِصَياِمهِ »فَأَنَا َأَحق ِبُموَسى ِمْنُكمْ «: ُموَسى، قَالَ 
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ملا قدم املدينة، وجدهم يصومون يوم عاشوراء، فليس فيه أن يوم قدومه : " رمحه اهللا ــ فقال )٢(وما ذكره اإلمام ابن القيم  )١(" ربيع األول واجلواب عن ذلك أن املراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم املدينةاًما يـوم عاشـوراء، وإمنـا قـدم املدينـة يف  حني قدومه املدينة وجـد اليهـود صـي�وقد استشكل ظاهر اخلرب ال قتضائه أنه "  ، فهو قول يبعث على القهقهـة حـىت ...ن ألنه شهر القيظ الالهب اختار شهر رمضا�أما قول املؤلف إن الرسول "  :ـــــــ ويؤكد ــ فضيلته ـ على جهل مثري الشبهة واستخفافه بعقول العوام فيقول    )٣(" ثاين عشرة، ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة يف العام الثاين الذى كان بعد قدومه املدينة  ونه، فإنه إمنا قدم يوم االثنني يف ربيع األول وجدهم يصوم ، فتارة يأيت يف أول الصيف أو أوسطه أو آخره وتارة يف الشتاء وثالثة يف اخلريف ورابعة ..الصباح، ذلك أن رمضان شهر قمري  ء ولقد حالف الدكتور يف رده على هذه الشبهة توفيق من اهللا، حيث تعـرض يف رده إىل جوانـب عديـدة، فجـا  .املسلمني وحدهم ـــــ أن ادعــاء فــرض الــصيام لتهيئــة املــسلمني وحــدهم للقتــال باطــل ألنــه فــرض علــى األمــم الــسابقة، ولــيس علــى   . سورة التوبة نزلت متأخرة كثريًا على مشروعية القتال استدالل باطل؛ ألنه يتناىف مع سياق اآليات، كما أنكيف تأيت النتيجة قبل املقدمات، وأن االستدالل بآية سورة التوبة للتأكيد على إرغام الناس على الدخول يف اإلسالم ـــ  أن اإلذن بالقتال كان قبل فـرض الـصوم، وبالتـايل يـسقط القـول بفـرض الـصوم لتهيئـة املـسلمني للحـرب، إذ    .للحرب ــــ أن تــشريعات الــصيام والــرخص الــيت رخــصها اهللا للــصائمني تتنــاقض مــع ادعــاء فــرض الــصيام لتهيئــة املــسلمني    مل يؤسس دولة قريش يف املدينة، وإمنا أسس دولة إسالمية عاملية � أن النيب -  : من خالل ما سبق يتبني للباحث أن الدكتور إبراهيم عوض بني ما يلي  الخالصة   . عائهكان لتهيئتهم عسكريًا مما يدل على التناقض الواضح يف اد ، ومع ذلك فلم يشر مثري الشبهة إىل أن صيامهم  �ــــ مما سبق يتبني أن الصيام شرع على األمم السابقة قبل أمة حممد    )٥(".، هو كالم فارغ عار عن الصحة مجلة وتفصيًال ...املعسكر  الــصوم إمنــا شــرع ليــوائم جمتمــع يثــرب مــن هــذا كلــه يتجلــى لكــل ذي بــصر أن َجــْزم خليــل يف مقالتــه تلــك العــصماء بــأن   )٤( " يف الربيع  لـداء والـدواء، وزاد املعـاد ىف هـدى خـري العبـاد إعالم املوقعني ، وبدائع الفوائد، وا(مجيع العلوم وفاق األقران واشتهر يف اآلفاق ،وله من التصانيف وتسعني وستمائة، ومسع من ابن تيمية ودرس بالصدرية وأم باجلوزية وأخذ الفرائض عن أبيه وأخذ األصول عن الصفى اهلندى وابن تيمية وبرع يف  إحــدى ٦٩١لعالمــة الكبــري  ولــد ســنة حممــد بــن أىب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد بــن جريــر الزرعــى الدمــشقى مشــس الــدين ابــن قــيم اجلوزيــة احلنبلــى ا) (2  .٤/٢٢٧/فتح الباري ـ ابن حجر ) (1                                                           . وذا تسقط الشبهة ويتبني أا ال تقوم على دليل، وإمنا تقوم على سوء نية مثريها وحقده على اإلسالم واملسلمني  . رده كافًيا إىل حد كبري  ـــ حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد مشــس الــدين ابــن قــيم اجلوزيــة ) (3  .١٣٨، ١٣٧/ ٢/ البدر الطالع / ، وغري ذلك، مات يف رجب سنة إحدى ومخسني وسبعمائة  ) مؤســسة . ط /٢/٦٩) /هـــ٧٥١: املتــوىف (زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد ـ   .٦٧، ٦٦/املرجع السابق ) (5  .٦٣/ اليسار اإلسالمي)(4  .م ١٩٩٤/هـ ١٤١٥، ) ٢٧( مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت ــ ط-لة، بريوت الرسا



  :فيقول من باب اإلسراف، ويلمح إىل أا سبب ديون مصر ــ يزعم خليل عبد الكرمي أن األموال اليت ينفقها املسلمون يف احلج  ـ:عرض الشبهة: أوًال   .يقول إن احلج فيه إهدار للمال العام، ولقد تعرض الدكتور إبراهيم عوض هلذه الشبهة بالعرض والردهم بعـض العبـادات يف اإلسـالم بأـا ختلـو مـن الفائـدة واحلكمـة، بـل يـرون أـا مـضرة، كمـن ولكنه مع ذلك ُوِجد مـن يـت  )١("العبث، فليست من الشريعة وإن أوغلت فيها بالتأويلوحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحةِ إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة ، وعن احلكمة إىل مصاحل العباد يف املعـاش واملعـاد، وهـى عـدل كلهـا ورمحـة كلهـا، ومـصاحل كلهـا، إن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم و :" اهللا ـ واملصلحة، وحاشاه سبحانه أن خيلق شيًئا عبثًا، أو أن يشرع لعباده ما ليس فيه مصلحة أو حكمـة، وكمـا قـال ابـن القـيم ـ رمحـه  لعباده ال خيلو مـن احلكمـة �، وما شرعه �ن واإلنس ليعبدوه ، وال تكون العبادة إال مبا شرعه اهللا  خلق اجل�اهللا     شبهة االدعاء بأن اإلنفاق على الحج إهدار لألموال العامة والرد عليها  املطلب الثالث                                          
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يف كل عام خيرج ما ال يقـل عـن مائـة ألـف يف أداء احلـج ومـثلهم للقيـام بـالعمرة، ومتوسـط تكـاليف رحلـة الواحـد مـنهم " لــى وثيقـة ملغفــرة الــذنوب، باعتبــار أــم يعــودون هـؤالء جيــدون يف القيــام مــا، وخاصــة احلـج طريقــة مــضمونة للحــصول ع  . إخل .....وبائعي اخلمور، واملرابني، ومستحلي عرق العاملني لديهم ومستوردي البضائع املغشوشة، واللصوص، والنشالني والقوادين، والشواذ، ومؤجري الـشقق املفروشـة، وأصـحاب املالهـي الليليـة، حة مــن جتــار الــصنف، والوفــاء ــذين الطقــسني حيقــق أهــدافًا متنوعــة ملختلــف الطوائــف الــيت تؤديهــا، فهنــاك نــسبة واضــ"   :املضيق عليهم يف الرزق فيقولــ ويضيف بأن أداء احلج والعمرة ضمان ملغفرة الذنوب لكل الفاسدين ومرتكيب املعاصي على اختالف أنواعها، واألميني   )١ (."ديوا العاملية يــوازن ربــع مليــارات مــن اجلنيهــات ســنويًا، وهــو مــا١٠ جنيــه كحــد أدين، أي أن مــصر املديونــة ختــرج مــن ماليتهــا العليلــة ٥٠٠٠ ق واملعــدومي التعلــيم يــذهبون إىل األراضــي وقــد تبــدو للوهلــة األوىل أــا مفارقــة، ولكــن هــؤالء املــضيق علــيهم يف الــرز . احملــدودة  باملائة من احلجاج هم مـن األميـني مـن أصـحاب الـدخول ٦٠ولكن األمر ذا الداللة البالغة أن اإلحصائيات تقطع بأن   ...بعدها كيوم ولدم أمهام  ". الذبائح اليت تعد مبئات األلوف، وتركها يف مىن ال يستفيد منها أحد مـن الفقـراء، ويكـون مـصريها الفـساد، وانتـشار األمـراض  أنكــم أشــد النــاس تبــذيرًا وإســراًفا أال تــرون مــا تفعلونــه يف احلــج مــن كثــرة إن ديــنكم ينهــى عــن اإلســراف والتبــذير مــع"   : ــ ويزعم غريه أن الذبائح اليت تذبح يف احلج من باب اإلسراف فيقول  )٢("، وبالتايل فال قيمة للمتاعب اليت حتاصرهم يف دنياهم الفانية ...املقدسة وبأيديهم شهادة ضمان مؤكدة لدخول اجلنة    :بأن احلج سبب ديون مصر فيقولــ يذكر الدكتور إبراهيم عوض ــ حفظه اهللا ــ أن مثري الشبهة جيايف احلقيقة وخيالف الواقع ، بل يغالط نفسه عندما يـدعي   ى الشبهة من خالل بيان ما فيها من تناقض رد الدكتور إبراهيم عوض عل) أ(  :ـــ وفيما يلي بيان ذلك   .الرد على الشبهة من خالل منافع الحج) د(  .الرد على الشبهة من خالل توزيع لحوم الهدي) ج(  .الرد على الشبهة من خالل ما ورد في الكتاب المقدس) ب(  . الدكتور إبراهيم عوض على الشبهة من خالل بيان ما فيها من تناقضرد ) أ(   : ويتلخص الرد على هذه الشبهة في النقاط التالية  :ثانًيا الرد على الشبهة     . تكفر سيئاماليت يذحبها املسلمون هناك، واستغالل الفاسدين ومرتكيب املعاصي هلذه الفريضة؛ لتماديهم يف الفساد، وارتكاب املعاصي؛ ألا ل مـن خـالل اإلنفـاق علـى فريـضة احلـج والـذبائح ــ مما سبق يتبني أن الشبهة تتلخص يف اام املسلمني باإلسراف يف املا  )٣(
. ط/٢٠٨/ ـــ الــشيخ حممــد ياســني ) ســؤال وجــواب يف الــرد علــى أهــل الكتــاب٥٠٠(ردود علمــاء املــسلمني علــى شــبهات امللحــدين واملستــشرقني ) (3  ١١٧/شدو الربابة  ــ خليل عبد الكرمي )  (2   .١١٩ــ ١١٦/ شدو الربابة  ــ خليل عبد الكرمي ) (1                                                      ٢٠٠٩) ٢ط(مكتبة اإلميان 



قــر هــو نفــسه بــأن أغلبيــتهم مــن هــذه مغالطــة ســخيفة جــًدا والــذين أوقعــوا مــصر يف الــديون لــيس هــم احلجــاج الــذين ي"  كلم إال عـن نفقـات احلـج فقـط، وال يتحـدث عـن   ــ ويبني فضيلته أن كالم مثري الشبهة واضـح التنـاقض، حيـث إنـه ال يـت )١(" .تلك الديون اليت يعرف خليل عبدالكرمي قبل كثريين غريه َمن املتسببون فيها، وبأي الطرق أوقعوا مصر يف شباكها  !األميني أصحاب الدخول احملدودة فما دخل هؤالء بديون مصر؟ مليـار دوالر ١٠٢ثـر الـدول إنفاقًـا علـى الـسياحة، حيـث بلـغ إنفـاق الـصينيني فيهـا الصني الشيوعية االشـرتاكية تعـد أك"   :إىل الكعبة املشرفة ومع ذلك فال يتكلم أحد عن إهدار هذه األموال فيقول  يف كـل عـام أكثـر مـن عـدد احلجـاج )٣(لألموال يف جمال السياحة ليس من بينها دولة إسالمية، وأن عدد احلجـاج إىل ـر اجلـانجمـا يـدل علـى أن العـشر دول األوىل إنفاقًـا " البيـان"ـــ وتأكيًدا ملا ذهب إليـه  الـدكتور إبـراهيم عـوض ، فقـد نـشر يف جملـة  )٢( ."حرام ُحرِم صاحبها من األجر حرماناً وال يتــأرق إال بــسبب رحلــة احلــج الــيت مل يوجبهــا اإلســالم إال علــي القــادر مــع تأكيــده يف ذات الوقــت أــا لــو متــت مبــال  !تكلم خليل عبد الكرمي عنها مجيًعااجلنسية احلرام، فما السر يا تري يف أن ال يمث إن الرحالت السياحية ال تكف يوًمـا عـن االنطـالق مـن مـصر إيل مجيـع بـالد العـامل، ومنهـا رحـالت مـن أجـل املتعـة "  : كثري من النفقات الىت تنفق ألغراض أخرى دون احلاجة إىل إنفاقها فيقول
كالـصني والواليـات املتحـدة مث اليابـان، فأملانيـا، فاململكـة ! اليـة وال إسالمية، بل كلهـا دول إحلاديـة علمانيـة، إمـا اشـرتاكية أو ليرب   وبينهـا وبـني أمريكــا تنـافس يف هـذا املــضمار، وـذه املناسـبة، فــإن قـوائم الـدول األكثــر إنفاقًـا يف الـسياحة لــيس فيهـا دولـة عربيــة ! وقـد .... ـ ففرنسا، فإيطاليا، فكوريا اجلنوبية، فالربازيل، فاهلند، فكندا، فاسرتاليا، فروسيا ، وإسبانيا ، وهوالنـدا ) إجنلرتا(املتحدة  أحـدهم مـن قيمـة التبـغ وكل هذه شبهات يدعيها أعداء اإلسالم وهم متناقضون فيها، أما تناقضهم فألن ما يـستهلكه "  :نفقات احلج بأضعاف كثرية وال يتحدث أحد عن هذه النفقات فيقولــ ويتضح يف ذلك املقال أن األموال اليت تنفق يف فضول احلاجات األخرى كاملشروبات غري الضرورية، تزيـد كـذلك علـى    )٤( "!تتفاوت هذه الدول حبسب جهة التصنيف لكنها ليس فيها دولة إسالمية  بينمـا !وحـدها لـو مجعـت لكانـت كفيلـة بـأن حيـج ـا أحـد أولئـك الـذين يـروم مهـدرين للمـال مـرات ! ورمبا األصناف األخـرى  ة األرضــية ولــئن كــان احلــج مكلًفــا فمــا واحــدة مــن الفــضول الــيت يتلــبس ــا الناقــد لــه إال وهــدرها للمــال علــى ســطح الكــر   !احلج فريضة مرة واحدة يف العمر  ، هــل تعلــم أن أربــاح شــركة كوكــاكوال وحــدها يف العــام الواحــد تتجــاوز ســت مليــارات !خــذ مــثًال علبــة املــشروب الغــازي  ! أضعاف ما يهدره احلج  إليه باعتباره راً مقدساً ويعبـدون  اهلندوس ،جيرى بشمال اهلند وشرق الباكستان، وينبع من جبال هيمااليا، ينظر) كم٢٥١٠(هو ر طوله حنو ) (3  . بتصرفاملرجع نفسه والصفحة نفسها) (2  ٥٤/إبراهيم عوض/اليسار اإلسالمي ــ د)(1                                                   )٦(!"السياحة ما يضاهيها أو يزيد عليها كانت السعودية تستقبل يف عامها كلـه حنـو عـشرة ماليـني مـابني حـاج ومعتمـر، فمـصر، واإلمـارات، واملغـرب تـستقبل يف مواسـم علـى موقعـه، وإذا  حنـو مخـسة ومخـسون دولـة حبـسب بيانـات البنـك الـدويل املنـشورة ) يقصد السعودية (أما عاملًيا فأمامها   .إن إيراد السعودية من احلج أقل من إيرادات بعض الدول يف الشرق األوسط كمصر واإلمارات وغريمها من السياحة "   :رادات كثري من الدول اإلسالمية  والغربية من السياحة  فيقولــــ وتؤكد الة أن إيرادات السعودية من احلج أقل من إي  )٥ (!"، أما الدخل فأضعاف ذلك يوازي دخل احلج يف عام أو يزيد !دوالر ــــ حتـــت عنـــوان ) (4  .١١/٣٢٦/أبوسعيد املصري / املوسوعة املوجزة يف التاريخ اإلسالمي/ اإهلاً ميثله هو اإلله غانغ ــــ بتـــاريخ ٣٢٨إبـــراهيم عبـــد الـــرازق ـ عـــدد)  احلـــج وترهـــات امللحـــدين ( جملـــة البيـــان  ـ   .املرجع نفسه ) (6  .املرجع السابق نفس العدد بتصرف )(www.albayan.co.  5 موقـــع جملـــة البيـــان / ٢٤/٩/٢٠١٤ ـ



ء يف كتـابكم املقـدس مـن اسـتخدام إسرافًا، وال تعتربون ما جا)يعين اإلنفاق على احلج وذبح اهلدي ( هل تعتربون هذا "  :يقول بعض الباحثني املعاصرين  ويف هـذا �ــ عندما يطالع الباحث الكتاب املقدس جيد فيه كثـريًا مـن وجـوه اإلسـراف خاصـة يف بنـاء هيكـل سـليمان   د على الشبهة من خالل ما ورد في الكتاب المقدس الر )ب(    .أمجعخملصني يف دعوم لتوفري النفقات للفئات األكثر احتياًجا لتحدثوا عن كل األموال الـيت تنفـق بـدون ضـرورة علـى مـستوى العـامل الــيت تنفــق يف احلــج عنــد املــسلمني، علــى الــرغم مــن إهــدار أضــعافها يف جمــاالت أخــرى عنــد املــسلمني وغــري املــسلمني، ولــو كــانوا  إال عـن األمـوال ــــ مما سبق يتبني مدى التنـاقض الواضـح  وسـوء النيـة عنـد مـن يثـري تلـك الـشبة، حيـث إـم ال يتحـدثون َواُق قُداَم َوالر .  َواْلبَـْيُت الِذي بـََناُه اْلَمِلُك ُسَلْيَماُن لِلرب ُطوُلُه ِستوَن ِذرَاًعا، َوَعْرُضُه ِعْشُروَن ِذرَاًعا، َوَمسُْكُه َثالَثُوَن ِذرَاًعا"    الذهب، واوهرات يف بناء اهليكل، وعمل مراحيض من النحاس إسرافًا ؟ اَم اْلبَـْيــتِ  َوَألْجــِل اْلِمْحــرَاِب ِعــْشُروَن ..........َهْيَكــِل اْلبَـْيــِت ُطولُــُه ِعــْشُروَن ِذرَاًعــا َحــَسَب َعــْرِض اْلبَـْيــِت، َوَعْرُضــُه َعــَشُر أَْذرٍُع قُــد َوَغشى ُسَلْيَماُن اْلبَـْيَت ِمْن . اُه ِبَذَهٍب َخاِلٍص، َوَغشى اْلَمْذَبَح بَِأْرزٍ َوَغش . ِذرَاًعا ُطوًال َوِعْشُروَن ِذرَاًعا َعْرًضا َوِعْشُروَن ِذرَاًعا َمسًْكا اَم اْلِمْحـرَابِ . َداِخل ِبَذَهٍب َخـاِلصٍ  بِـَسَالِسِل َذَهـٍب قُـد اُه بِـَذَهبٍ . َوَسـداْلبَـْيـِت، . َوَغـش اُه بِـَذَهٍب ِإَىل َمتَـاِم ُكـليـُع اْلبَـْيـِت َغـش َومجَِ َوَلما انـْتَـَهى ُسَلْيَماُن ِمَن الصَالِة، نـَزََلِت " ومنها قوله )٢(وحمرقات عشرات املرات " حمرقة"ويف الكتاب املقدس أيًضا كلمة    )١(" ُكل اْلَمْذَبِح الِذي لِْلِمْحرَاِب َغشاُه ِبَذَهبٍ َو  بَائِ  َماِء َوَأَكَلِت اْلُمْحَرَقَة َوالذاُر ِمَن السوقوله   )٣( "حَ الن:   بْعِب َذَحبُوا َذبَاِئَح أََماَم الـرالش وَُكل ِإن َوَذبَـَح اْلَملِـُك ُسـَلْيَماُن َذبَـاِئَح ِمـَن اْلبَـَقـِر اثـْنَــْنيِ َوِعـْشرِيَن أَْلًفـا، َوِمـَن اْلغَـَنِم ِمئَـًة . ُمث وََكاَن اْلَكَهَنُة َواِقِفَني َعَلى َحمَارِِسِهْم، َوالالِويوَن ِبآَالِت ِغَناِء الرب الِيت َعِمَلَها . َت اهللاِ َوِعْشرِيَن أَْلًفا، َوَدشَن اْلَمِلُك وَُكل الشْعِب بـَيْ   بِإَىل األَبَِد َرْمحََتهُ «َداُوُد اْلَمِلُك َألْجِل َمحِْد الر ُفُخـوَن » َألن ِيف األَبـْـَواِق ُمَقـابَِلُهْم، وَُكـل ِإْسـرَائِيَل ِحـَني َسـبَح َداُوُد َِـا، َواْلَكَهنَـُة يـَنـْ ، ألَنُه قـَرَب ُهَناَك اْلُمْحَرقَاِت َوَشْحَم َذبَاِئِح السَالَمِة،  .َواِقفٌ  بِيت أََماَم بـَْيِت الراِر ال َس ُسَلْيَماُن َوَسَط الدِذي َعِمَلُه ُسَليْ   َوَقدَحاِس الَمْذَبَح الن ْحمَ  َألنْقِدَماِت َوالش٤(."َماُن ملَْ َيْكِف َألْن َيَسَع اْلُمْحَرقَاِت َوالتـ(    َا احلج يف اإلسالم عن احلج يف بين إسرائيل فيقولــ ويوضح ال  .أن الكالم على اإلسالم وإثارة الشبهات حول شعائره حالل وعلى غريه حرام؟ فيها من اهلدي ؟ وقد أحل اهللا هلم األكـل منـه واالسـتفادة بـه يف إطعـام الفقـراء واملـساكني، وهـو املعمـول بـه اآلن وهللا احلمـد، أم ال، وتثـري الغبـار حـول فريـضة احلـج عنـد املـسلمني ومـا يـذبح ملَْ تسلط الضوء على هذا، وتـتكلم عمـا فيـه مـن إسـراف يفـوق اخليـوتشري هذه النصوص بوضوح إىل املصري احملتوم للذبائح اليت تقدم قربانًا يف اهليكل وهو احلرق، وأقول هنا ملثري الشبهة ِمل ذا وأول هذه الفوارق أن احلج يف بين إسرائيل إمنا كان وسيلة لتدعيم سلطان اهليكل وكهانه، وكان يف أهم مناسـكه فرصـة "  : بعض اآلخر أهم الفوارق اليت يتميز م كما رووها يف العهد القدميلتدعيم أولئك الكهان بالضرائب واإلتاوات والقرابني، وقد صرحتمأثورا")٥(  
ـــ كليــة ٤٠٥/ ناصــر حممــد الــسيد /د) دراســة نقديــة (بــادات مــن خــالل دائــرة املعــارف اإلســالمية شــبهات املستــشرقني حــول الع) (5           ٧٤فقرة / ٧ أخبار األيام الثاين اإلصحاح )(4  .١فقرة / ٧أخبار األيام الثاين اإلصحاح ) (3  . وما بعدها٢٠٩/ردود علماء املسلمني على شبهات امللحدين واملستشرقني) (2   . ٢٢، ٢١ ، ٢٠ ، ٣، ٢فقرات / ٦/ سفر امللوك األول اإلصحاح ) (1                                                  ـــ رســالة دكتــوراه ـ   م ٢٠٠٣الدعوة اإلسالمية بالقاهرة ـ ط
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� H ڀ پ پ پ پ P Q R ٻ   ٱ  �ـــ وممــا ســبق يتبــني أن الكتــاب املقــدس    ))١"فهو إحياء للحنيفية احلقة، وإقصاء لكل ما علق ا من شوائب الوثنية واجلاهلية   ٣٢(ــ ٢٧:احلج  (   ]5 4 3 ڦڤ ڤ ڤ  ڤ � (   ) ٹ & % $ ٿ " !   ٺ  حيتــوي علــى العديــد مــن النــصوص الــيت تــدل علــى اإلســراف يف اســتخدام املــال، ـ َناُكْم َعْن ُلُحوِمَها َأنْ : "�التشريق الثالثة واليت قال عنها النيب إن األنعام اليت يذحبها  املسلمون يف احلج ال تذبح كلها يف وقت واحد ويوم واحد، وإمنا ميتـد وقـت الـذبح فيهـا إىل أيـام   :الرد على الشبهة من خالل توزيع لحوم الهدي) ج(    .اخليال حدود الذي ال تنطق بكلمة واحدة على ما سجله الكتاب املقدس من إسراف وتبذير يف بعض الطقـوس الـيت تفـوق الوصـف وتتجـاوز كانــت تــأيت نــار مــن الــسماء فتحرقهــا، ومــع ذلــك تنطلــق األلــسنة احلاقــدة علــى اإلســالم بــالطعن يف شــرائعه وشــعائره، يف الوقــت ح يف اهليكل مل  يـستفد ـا أحـد وإمنـا  بينما احلج يف اإلسالم سياحة روحية، وإحياء للحنيفية احلقة، وأن الذبائح اليت كانت تذب، كما أن احلج يف الكتاب املقدس لتدعيم سلطان اهليكل ورجـال الـدين ، ومجـع اإلتـاوات، �وخاصة يف بناء هيكل سليمان  َقـْد َجـاَء اللـُه ِإنا ُكنا نـََهيـْ اء يف شـىت بقـاع الــأرض اللحوم حىت ال تفسد ويستخدموا بعد ذلك، ويف الوقت احلاضر حتفظ يف الثالجات وتـوزع علـى الفقـر الدرجة الـيت جتعلهـم يرتكـون مـا يتبقـى مـن هـذه اللحـوم ليفـسد ويرمـي بـه، فقـد كـانوا يعيـشون عيـشة كفـاف، وكـانوا جيففـون هـذه ومل يصل الغىن بـالعرب قـدميًا إىل سلمني على قدر استطاعته، ــ فاملسلم مأمور بأن يوسع على نفسه وأهله وعلى فقراء امل  )٢( " �بِالسَعِة َفُكُلوا َوادِخُروا َواتِجُروا، َأَال َوِإن َهِذِه اْألَياَم أَياُم َأْكٍل َوُشْرٍب َوِذْكِر اللِه  تَْأُكُلوَها فـَْوَق َثَالٍث ِلَكْي تَـَسَعُكْم، فـَ متاًما، وتصبح جافة ويقطعوا قطًعا صغرية، ويرشوا بامللح، ويربطوا، ويعلقوا يف اجتاه شروق الشمس إىل أن خيرج منها املاء ، فـــالعرب كـــانوا يـــذحبون الـــذبائح يف مـــىن، مث يـــسلخوا، ...وهـــذه الـــذبائح ال تـــرتك لتفـــسد كمـــا يـــدعي مثـــريو الـــشبهة "  :بعض الدعاة وىف هذا يقول  ، َوَال )٥(ُكلَها، ُلُحوَمَها َوُجُلوَدَها وجاللهـا  )٤( َأَمَرُه َأْن يـَُقوَم َعَلى بُْدنِِه، َوَأْن يـَْقِسَم بُْدنَُه �َأن النِبي " �فعن علي     ليقسم بدنه كلها كما ورد يف  صحيح البخاري � علًيا � وأمر النيب ــــ  )٣(".  خريية تقوم باإلشراف على هذه الذبائح، واالحتفاظ ا يف الثالجات مث تقوم بتوزيعها على فقراء املسلمني يف أحناء العامل ، أما اآلن فتوجد مجعيات وهيئات ...مثل قوالب الطوب، وهذه الطريقة كانت حتفظ اللحم من التعفن ليستخدموه طوال العام  صـــحيح ) /صـــحيح(   ـــــ ٤/٤٣٦) /٢٨١٣(بـــرقم) يف حـــبس حلـــوم األضـــاحي(ـــــ بـــاب ) الـــضحايا(أخرجـــه اإلمـــام  أبـــو داوود يف ســـننه يف  كتـــاب )(2  .املرجع نفسه والصفحة نفسها) (1                                                    يأمر علًيا بتقسيمها لرميها للكالب أو لرتكها لتفسد �ــ فهل كان النيب      )٦(".يـُْعِطَي ِفي ِجَزارَتَِها َشْيًئا الدابــة مــا تلبــسه : البــسط واألكــسية وحنوهــا وقــصب الــزرع إذا حــصد ويــضم ويفــتح وبالــضم وبــالفتح : ضــد الــدق و مــن املتــاع : ل بالكــسر  واجلــ)(5  ١/٤٤" /بدن"مادة ) الباء( ناقة أو بقرة تنحر مبكة قربانا ــ املعجم الوسيط ــ باب) البدنة )( (4  .مرجع سابق.٢٠٩، ٢٠٨/ردود علماء املسلمني على شبهات امللحدين واملستشرقني ـــ الشيخ حممد ياسني ) (3  .٣١٣ /٦/وضعيف سنن أيب داوود    ١٧٢/ ٢)/١٧١٧(ـ برقم)ما يأكل من البدن وما يتصدق  (ــ  باب ) احلج (أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف  كتاب )(6  .جالل: لتصان به وقد جللتها وجللتها ج 



وعن أيب حنيفة رمحه اهللا . عبادة دينية ودنيوية ال توجد يف غريها من العبادات َنكر املنافع ألنه أراد منافع خمتصة ذه ال"  :كان يفضل احلج على سائر العبادات كما ذكر اإلمام الزخمشري ــ رمحه اهللا ــ حيث قالكما ذكر أهل العلم واملفسرون،  منها ما يعد من منافع الدنيا ومنها ما يُعد من منافع اآلخرة، بـل إن اإلمـام أيب حنيفـة    )١٩٨: لبقرةا (] چ چ/ . - ڃ + 8 7[  )٢٨:احلج (]لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهمْ [  :إن منافع احلج عديدة ولقد أكد اهللا سبحانه وتعاىل على ذلك يف كتابه الكرمي فقال  :الرد على الشبهة من خالل منافع الحج ) د (    .وتعاون بني املسلمني  يف هــذا أي نــوع مــن أنــواع إهــدار املــال، وإمنــا تكافــل يف ســائر أحنــاء املعمــورة، وال تــرتك لتفــسد كمــا يــدعي مثــري الــشبهة، ولــيســـــــــ مما سبق يتبني أن حلوم اهلدي يتم تقسيها وتوزيعهاعلى الفقراء يف مكة، وما يتبقى يتم حيفظ ويتم توزيعه على الفقراء   : وفيــه تنبيــه علــى أن الغــرض . ذا حنــروا أو ذحبــوا عــن النحــر والــذبح بــذكر اســم اهللا، ألن أهــل اإلســالم ال ينفكــون عــن ذكــر امســه إأنه كان يفاضل بني العبادات قبل أن حيـج، فلمـا حـّج فـضل احلـج علـى العبـادات كلهـا، ملـا شـاهد مـن تلـك اخلـصائص، وَكـىن منافع الدنيا واآلخرة؛ أما منافع اآلخـرة فرضـوان اهللا، وأمـا منـافع الـدنيا : قال } ُهمْ لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع لَ { : قال ابن عباس"  :يف التجارات فقالــ ونقل ابن كثري ــ رمحه اهللا ــ عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن من هذه املنـافع، مـا يـصيبه النـاس مـن ذبـح البـدن والـربح      )١(". األصلي فيما يتقرب به إىل اهللا   : اهلدايا، وما يتأدب به يف التعامل مع سائر املخوقات يف احلرم فيقولـــــ ويضيف الشيخ الشعراوي رمحه اهللا بعض املنافع األخرى، كإعداد احلاج نفسه روحًيا لتلك الرحلة، وما جيلبه ألهله من    )٤( ..."َهلمْ   لَِيــــــــــــــشَهُدوا َمَنــــــــــــــاِفَع : (وهـــــــــــــذه تكــــــــــــــون إحــــــــــــــدى منـــــــــــــافع احلــــــــــــــج املاديــــــــــــــة الـــــــــــــيت اشــــــــــــــتمل عليهــــــــــــــا قولـــــــــــــه تعــــــــــــــاىل  .األقاليم اإلسالمية يف نقص من املوارد، وآخر يف الكثري منهاالفـائض، ويـسدون الـنقص، وهـو مـا يـسمى يف لغـة العـصر احلاضـر التبـادل التجـاري؛ فـيعم اخلـري، وال يكـون إقلـيم مـن ويتبادلون املختلفــة، ويعــرف أهــل كــل إقلــيم مــا عنــد اآلخــرين مــن فاضــل الــرزق الــذي خترجــه أرض اهللا، ومــا ينقــصهم مــن أســباب احليــاة، التبادل اجلماعي، ومنو االقتصاد بني األقاليم اإلسالمية؛ فأهل اخلربة بشئون املال من احلجاج يتصل بعضهم بـبعض مـن األقـاليم قـط، بـل يـشمل العمـل علـى وإباحة طلب املال يف احلـج اليقتـصر علـى االجتـار اآلحـادي، أو طلـب املـال مـن اآلحـاد ف"  :التبادل التجاري اجلماعي بني األقاليم اإلسالمية مما حيقق النمو االقتصادي لكل منها فيقولأن املنفعة التجارية ال تتوقف على اإلجتار الفردي للحجيج، وإمنا تشمل ) زهرة التفاسري(يف  ) أبو زهرة(ــ ويوضح اإلمام   )٣(".  ينفعهم يف دينهم ودنياهمليحصلوا على منافع دينية هلم بأداء فريضة احلج ، ومنافع دنيوية بالتعارف مع إخوام املسلمني، والتـشاور معهـم فيمـا "  :يف تفسري اآلية الكرمية" املنتخب يف التفسري "معهم يف أمور دينهم ودنياهم، ويف هذا ورد يف والتشاور ـــــ ومــن املنــافع الــيت حيــصل عليهــا احلجــيج كــذلك يف احلــج حتقيــق غايــة مــن غايــات اهللا يف خلقــه بالتعــارف علــى إخــوام    )   ٢(" والتجارات) ٣(فما يصيبون من منافع الُبْدن والربح 
  . بتصرف٦٢٠، ٦١٩ /٢/زهرة التفاسري ) (4  .٤٩٢/ املنتخب يف تفسري القرآن الكرمي )(3  .٢٦٤ /٣ /تفسري ابن كثري)(2  .٣٠ /٣/الكشاف ــ للزخمشرى ) (1                                                 



ــــرى عمليـــة َصـــْقل خاصـــة: النـــاس، إذن أْن يُعيد حساباته من جديد، وُيصلح من نفسه ما كان فاسًدا، وينتهي َعما كان يقع فيه مـن معـصية اهللا، ويُـصِلح مـا بينـه وبـني ذ أْن ينوي أداء هذه الفريضة ويُِعد نفسه هلا إعداًدا ماديًـا، وإعـداًدا نفـسًيا معنويًـا، فيحـاول ومن منافع احلج أن احلاج من  أليست هذه كلها من املنافع؟....معظم وقته يف األسواق، وكأنه لن يكون حاًجا إال إذا عاد ُحمّمًال ذه اهلدايااحلجاج معهم ألهليهم وذويهم، خاصة املصريني منهم، فرتى بعضهم ينـشغل َجبْمـع هـذه األشـياء قبـل أْن يُـؤدي نُـُسكه ويقـضي  جيلبها ال يتم احلج إال حبركة حياة واسعة، فيها نـَْفع لك وللناس من حيث ال تدري، ولك أْن تنظَر يف اهلدايا اليت: إذن   .وتنفع التاجر الذي باع لك، واملريب الذي رىب هذا اهلَْدي ، واجلزار الذي ذحبه، والفقري الذي أكل منه األخرويـة، فحـني تـشرتي اهلَـْدي مـثًال تـؤدي نُـُسكاً املنافع املادية يف احلج كثـرية ومتـشابكة، متداخلـة مـع املنـافع الدينيـة "  م ــ أن احلج يف بين إسرائيل كان وسيلة لتدعيم سـلطان رجـال الـدين ومجـع الـضرائب واإلتـاوات، أمـا يف اإلسـال  . املقدس بشأن بناء اهليكل وتقدمي القرابني والذبائح لتحرق بعد عرضها وتقدميهارية، وأن اإلســـراف احلقيقـــي مل يـــشر إليـــه ُمـــدعي الـــشبهة، إمنـــا يوجـــد فيمـــا حتـــدث عنـــه الكتـــاب واملـــساكني يف دول كثــــــــ أن مـــا يذحبـــه املـــسلمون يف احلـــج مـــن األنعـــام ال إســـراف فيـــه، وإمنـــا يـــستفيد بـــه املـــسلمون يف إطعـــام الفقـــراء   :املمكن أن يضيف بعض الردود األخرى منها مايليفى الدكتور إبراهيم عوض يف الرد على هذه الشبهة ببعض الـردود العقليـة والواقعيـة النافعـة، وكـان مـن ولقد اكت  .يف السياحة وغريها وهو أضعاف أضعاف ما ينفقه املسلمون يف احلج لإلنفاق عليه، كما ال يشريون جمرد إشارة من قريب وال من بعيد إىل ما ينفقه غري املسلمني يف حجهم، وال ما ينفقونه ن جمرد إشـارة إىل األمـوال الـيت ينفقهـا املـسلمون يف الـسياحة وغريهـا ممـا ال ضـرورة ينفقها املسلمون يف احلج، وال يشريو ــ أوضح فضيلته سوء نية املثريين هلـذه الـشبهة وعـدم إخالصـهم، حيـث إـم ال يتحـدثون إال عـن األمـوال الـيت   .من الديون كما يزعم مثري الشبهة تور إبراهيم عوض أن النفقات اليت ينفقها املصريون يف فريضة احلج ال عالقة هلا مبا يقع على مـصر  ــ بني الدك  :من خالل ما سبق يتبني للباحث ما يلي   الخالصة      .ــ مما سبق يتبني أن احلج كله منافع للحاج ولغريه من إخوانه، وليس إهدارًا للمال كما يدعي مثري الشبهة    )١(".ويف احلج يتأدب احلاج مع احليوان، فال يصيده وال يقتله، ومع النبات فال يقطع شجراً    منها؟فيها من الذنوب، فكيف يكتسب املزيد منها وقد أتى من بالد بعيدة ليتطهرهذه األحكام، وأحتدى أي إنسان ينوي احلج ويأخذ يف اإلحرام به، مث يفكـر يف معـصية؛ ألنـه يُعِـد نفـسه ملرحلـة جديـدة يتطهـر  يْقرُب طيبـاً، والعجيـب أن احلـاج سـاعة يـدخل يف اإلحـرام حيـرص كـل احلـرص علـى على شعرة من شعره، أو ظُْفر من أظافره والويتعلم كيـف يتـأدب مـع نفـسه، ومـع كـل أجنـاس الكـون مـن حولـه، مـع نفـسه فـال يُفّكـر يف معـصية، وال متتـّد يـده حـىت   .مالبسه اليت يزهـــــــــــــو ــــــــــا، ومكانته اليت يفتخر ا بني الناس، وكيف أن اإلحرام ُيسوي بني اجلميع سوف يتنازل عن ِهْندامه و ومن اإلعداد للحج أْن يتعّلم احلــــــاج مـا لـه ومـا عليـه، ويتـأدب بـآداب احلـــــــج فيـــــــــــــــــــــــــعرف حمظوراتـه ومـا حيـُرم عليـه، وأنـه   .والطواف به  ُحتولـــه إىل إنـــسان جديـــد يليـــق ـــذا املوقـــف العظـــيم، ويكـــون أْهـــًال لرؤيـــة بيـــت اهللا ُجيـــــــــ ـــ أن مجيــع الطوائــف مــن مــرتكيب املعاصــي ممــن ذكــر مثــري الــشبهة خاصــة الكبــائر مــع اإلصــرار عليهــا ال يُقبــل   .ــــ أن املسلم حيصل على الكثري من املنافع من أداء فريضة احلج   .فهو وسيلة للتزكية النفسية والروحية ومغفرة للذنوب    .  بتصرف٩٧٨٨ ــ ٩٧٨٦/ ١٦ /١٦/تفسري الشعراوي ) (1                                                   .حجهم وال تُغفر ذنوم ـ



يتبني أا ال تقوم على دليل معترب، وأن احلج ليس إهـدارًا لألمـوال كمـا يـدعي مثـري الـشبهة، وهـذا وذا تسقط الشبهة و    الدكتور إبراهيم عوض ما له   المطلب األول                        الدكتور إبراهيم عوض ما عليه: املطلب الثاين       الدكتور إبراهيم عوض ما له:  املطلب األول       : وفيه مطلبان                                       .ما قرره الدكتور إبراهيم عوض
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حفظــه -  مــن التقــصري أو الوقــوع يف اخلطــأ إال األنبيــاء علــيهم الــسالم، والــدكتور إبــراهيم عــوض وال يتمتــع أحــد مــن البــشر بالعــصمة  )٧٠:اإلسراء (   ]ڻ ] ں � � � ڱ � � � ڳک ک ک گ گ گ گ [ :األقوال قال تعاىلخلــق اهللا اإلنــسان، وفــضله علــى ســائر املخلوقــات، وميــزه بالعقــل ، وجعلــه مــسئؤًال عمــا يقــوم بــه مــن األعمــال، ومــا يــتلفظ بــه مــن  الدفــــــــاُع عـن اإلسـالم : ن فضيلته يتمتع  ببصريٍة نافذٍة، وعزميٍة قوية ، وعمٍر مبذوٍل يف سبيل اهللا، حيث كان من شغله الـشاغل  ــ أ  :أوًال ما يحسب له   .يؤخذ عليهوسوف يشري الباحث يف هـذه الـسطور إىل مـا حيـسب للـدكتور إبـراهيم عـوض كعـامل معاصـر تـصدى للـدفاع عـن هـذا الـدين ، ومـا   . كسائر البشر خيطئ ويصيب- اهللا ــــه ـ  ــــ رين  ـ متخـــصص يف النقـــد األديب، إال أنـــه واجـــه كثـــرياً مـــن شـــبهات املستـــشرقني واملبـــشحفظـــه اهللاواملـــسلمـــــــني، فعلـــى الرغـــــــــم مـــن أـن االت عــدد مــن املستـــشرقني ـــــ إتقانــه للغتــني اإلجنليزيـــة والفرنــسية وســعيه إلتقـــان االملانيــة، ممــا أتـــاح لــه ترمجــة العديـــد مــن كتــب ومقـــ  .ــــ اإلملام الواسع بعلوم اللغة العربية على اختالف فروعها، والتبحر يف علوم الشريعة اإلسالمية   .والعلمانيني واليساريني واملالحدة وغريهم من أعداء اإلسالم   ـــ الثروة العلمية اهلائلة اليت متيز، فقد ألف عشرات الكتب اليت يفند فيها تلك الشبهات واليت يدافع فيهـا عـن القـرآن الكـرمي، والنـيب   .    وغريهم 
أــ عرض شبهات أعداء اإلسالم عرًضا أمينًا، فأحيانًا ينقلها نًصا من كتـب قائليهـا، وأحيانًـا     أخـرى يعـرض مفهومهـا            : يف مواجهته لشبهات أعداء اإلسالم، وميكن أن نبني أهم مالمح منهجه فيما يلي- حفظه اهللا- ـــ تنوع منهجه  خالل لقائه ومؤلفاته ـــ ـــ نقاء سريرته ــ كما يبدو للباحث من  .  ــ حسن معاشرته، وخفة ظله، وتواضعه الشديد، مما جيعل امللتقني به يرغبون يف تكرار لقائه وجمالسته  .ــــ تشجيعه الدائم لطالب العلم، وتقدمي شىت سبل العون هلم ماديًا ومعنويًا قدر استطاعته  . وجه احلق يف قضايا إسالمية عديدة وأصحابه، وعقائد اإلسالم ، وشرائعه، من خالل مؤلفاته الكثرية  وترمجاته العديدة اليت بني فيها�   : ح ـ استند يف تفنيد شبهات املستشرقني اليت عرض هلا على ما يلي  . م الواثق املطمئن وإىل كشف عوار اآلخر  يف معرتك األفكار من مرحلة الدفاع والتربير إىل اهلجو االنتقالو ـ   . هـ ـ دقة عزوه لنصوص القرآن والسنة، ونصوص الكتاب املقدس والنقول املختلفة  .   الفائقة يف انتقاء الشواهد وتوظيفها - حفظه اهللا-د  ـ قدرته   . خيلو من املوضوعية واملنهجية العلمية يف معظم األوقات  من التهكم والطرفة أحيانًا يف نقد األفكار اخلاطئة واآلراء املخالفة، إال أنه ال خيلواستخدام األسلوب الالذع الذي ال . ج  . يدخل يف الرد مباشرة ب ـ يبــدأ يف الــرد علــى الــشبهـة  أحيانًــا مــن خــالل نقــاط حمــددة واضــحة للقــارئ قبــل الــدخول يف التفاصــيل، وأحيانًــا   . وبه اخلاص ومؤداها بأسل

  .نصوص القرآن الكرمي  •
 . نصوص السنة النبوية املطهرة  •
 نصوص الكتاب املقدس  •
 أحداث السرية النبوية  •
 . أقوال بعض املستشرقني املنصفني  •
ــــــــوال بعــــــــض العلمــــــــاء واملفكــــــــرين  •  .  من آرائهم   الــــــــذين ســــــــبقوه يف معاجلــــــــة هــــــــذه الــــــــشبهات واالســــــــتفادةأق



 .اعتمد يف الكثري من مناقشاته على العقل ومسلماته  •
 .  ابتكر ىف الرد على بعض الشبهات طريقة التحليل األسلوىب •
كمــا اعتمــد علــى نقــد منــاهج أعــداء اإلســالم يف عرضــهم لــشبهام وبيــان افتهــا، ومــن مث بيــان افــت  • ــ  حفظـه اهللا إبـراهيم عـوض ـ /       مع هذا اجلهد املشكور ال خيلـو األمـر مـن مالحظـات تؤخـذ علـى الـدكتور  الدكتور إبراهيم عوض ما عليه  المطلب الثاني    . وهذا مما حيسب له ـحفظه اهللا ـ يف هذا اال . ام اليت أثاروها حول اإلسالم وخمتلف قضاياه شبه  : ء اإلسالم ومنهايف مواجهته لشبهات أعدا
  . اليت أثارها أعداء اإلسالم من املستشرقني والعلمانيني واملالحدة وغريهم حوهلا  ـ للشبهات اليت أثريت حول السنة النبوية املطهـرة علـى الـرغم مـن كثـرة الـشبهات حفظه اهللاقلة مواجهته ـ  •
 . يف ردوده دون حتديد نقاط حمددة يف الرد، مما أرهق الباحث يف كثري من األوقات يف استخالص ردودهاملطلوب، وأحيانًـا أخـرى يـسرتسل  أحياناً ما يكون رده على الشبهات مقتضبًا ال يفـي بـ- حفظه اهللا- أنه •
 .جعلها تأخذ األسلوب املقايل يبــدو يف بعــض كتبــه  أنــه كــان يكتبهــا جلمهــور املــسلمني ولــيس للمعنيــني مبعاجلــة شــبهات املستــشرقني ممــا  •
  . يف بعض املواضع على كتب متخصصة، مع أن الرد كان يتطلب ذلك عدم االعتماد •
  .  ية حال فهو جهٌد مشكور، له عليه من اهللا تعاىل خري اجلزاء إن شاء اهللا  وعلى أ . ولعل هذا هو ما مسح به وقته، وما جادت به قرحيته مع كثرة أعبائه ومشاغله . والتتفق مع املنهج العلمي أن محيتــه الــشديدة يف الــدفاع عــن اإلســالم جعلتــه يــستخدم بعــض كلمــات التجــريح الــيت ال تناســب قــدره  •



    .فهرس املوضوعــات : رابعاً   . فهرس املصادر واملراجع : ثالثاً   . أهــم التوصيــات : ثانياً   .أهـم النتائــج : أوالً     : وتشتمل على ما يلـي    اخلامتـــــــــــة               



إبراهيم عوض يف الدفاع عن اإلسالم  ميكن أن خنلص إىل أهـم النتـائج / وبعد هذا املشوار الشيق حول جهود الدكتور  اخلامتــــــة ، لكـان أسـلوبه وأسـلوب األحاديـث �كمـا يـدعَي املستـشرقون املغرضـون وغـريهم مـن أعـداء اإلسـالم ـ إذ لـو كـان مـن تأليفـه    �غيـة املتنوعــة، ممــا حييــل عقــال أن يكـون القــرآن الكــرمي مــن تــأليف النــيب الـشريف، يف ألفاظــه وتعبرياتــه وقصــصه وأســاليبه البال ـــــ  بــني الــدكتور إبــراهيم مــن خــالل الدراســة أن أســلوب القــرآن الكــرمي خيتلــف اختالفًــا كلًيــا عــن أســلوب احلــديث ٥    .واضًحا بني القرآن والعهدين القدمي واجلديد يف أصول العقيدة كالتوحيد والقصص املشرتك فيما بينهم وغري ذلك  باليهودية أو النصرانية يف رسالته، وأن هناك تبايًنا � عدم تأثر النيب -حفظه اهللا– ــــ  بني الدكتور إبراهيم عوض ٤    .  مرسل من ِقبل اهللا سبحانه وتعاىل� الدعاء النبوة ، وأنه �للنيب  عـدم تأسـيس ويئـة ورقـة بـن نوفـل وخدجيـة ــــ رضـي اهللا عنهـا ــــ -حفظـه اهللا–م عـوض ــ بـني الـدكتور إبـراهي٣     . واملاء العذب عند اختالطهما، ورجح الباحث أن يكون االختالط حقيقًيا ولو كان ذلك ملسافة حمددة  ـــــ بــني الــدكتور إبــراهيم عــوض مــن خــالل الدراســة وضــوح إعجــاز القــرآن يف إخبــاره بوجــود حــاجز بــني املــاء املــاحل ٢     . تصحيحها وبيان وجه الصواب فيها الكرمي  ا أخطاء جسيمة ينبغي   من خالل الدراسة وجود بعض الرتمجات للقرآن-حفظه اهللا– ــ بني الدكتور إبراهيم عوض ١      :النتائــج: أوالً   :والتوصيات اآلتية يف تأويلـه لكثـري ) حممد أسـد ( من خالل الدراسة خطأ األستاذ -حفظه اهللا–ـــ  بني الدكتور إبراهيم عوض ٩    .د حقيقة، وإبرائه األكمه واألبرص، وإحيائه املوتى بإذن اهللا  يف امله�وجناته منها، وكالم عيسى    يف النار حقيقة�يف تأويله للمعجزات احلسية لألنبياء ــ عليهم السالم ــ ، كإلقاء إبراهيم   )حممد أسد ( من خالل الدراسة خطأ األستاذ -حفظه اهللا– ـــ بني الدكتور إبراهيم عوض ٨      . شغال الدائم باألمور املتعلقة بالناحية اجلنسية كثرة الوقوع يف الفاحشة، واالن من خالل الدراسة طهارة جمتمع املدينة وبراءته مما نسب إليه من  -حفظه اهللا–ــ بني الدكتور إبراهيم عوض ٧     ).صاحب السري(، وثبوت عدالة ابن إسحاق )حممود مراد(كما ادعى األستاذ  من خالل الدراسة أن سـرية ابـن إسـحاق صـحيحة وليـست خمرتعـة  -حفظه اهللا–ـــ بني الدكتور إبراهيم عوض ٦  . املنقولة عنه  سواء، والواقع خبالف ذلك  نَـُه َوبـَـْيَن اْلجِ " من األمـور الغيبيـة  كـالقول إن املـراد باجلِنـة يف قولـه تعـاىل  قـوى الطبيعـة، والقـول إن "  نـِة نَـَسًباَوَجَعلُـوا بـَيـْ َها ِتْسَعَة َعَشرَ التسعة عشر يف قوله تعاىل  ، ولــئال يكــون الكــسوف أو اخلــسوف لقيــام �ن غفلــتهم ولكــي يتقربــوا إىل رــم الكــسوف اخلــسوف إليقــاظ النــاس مــالطبيعيــة تــدل علــى قــدرة اهللا يف تغيــري نظــام الكــون يف أي وقــت، وال عالقــة هلــا ــالك عــاد ومثــود ، وإمنــا شــرعت صــالة ظاهرة الكسوف واخلسوف  يف اإلسالم ظاهرة هلـا قوانينهـا  أن -حفظه اهللا–بني الدكتور إبراهيم عوض   ـ ١٣   .ا تفسد على الناس دينهمالقصاص ألاإلسالم مل يرفضوا الفن القصصي لذاته، كما يدعي أعداء اإلسالم ، وإمنا رفضوا املبالغات واألكاذيب اليت كان يروجها بعض اختالف الفـن القصـصي  اختالفًـا واضـًحا عـن الكـذب، وأن علمـاء  -حفظه اهللا–  ـ بني الدكتور إبراهيم عوض ١٢   .لى القيم األخالقية يف اتمع الضوابط خلروجها للحفاظ عوالتشابه الكبري بني عمل املرأة يف البيت وخارج البيت، وأن  اإلسالم مل مينـع  املـرأة مـن العمـل خـارج البيـت وإمنـا وضـع بعـض  تنــوع عمــل املــرأة يف البيــت وعــدم اقتــصاره علــى األمومــة والزوجيــة، -حفظــه اهللا– ـ بــني الــدكتور إبــراهيم عــوض ١١   .ميا وحديثًا اتهدات والاليت ألفن العديد من املؤلفات قد عدم احتكار الرجال لباب االجتهاد، ووجود العديد مـن النـساء -حفظه اهللا–ــ بني الدكتور إبراهيم عوض ١٠   . بأا تسعة عشر قوة "َعَليـْ  مبــا ال يــدع جمــاًال للــشك أن الــصيام مل يــشرع لتهيئــة املــسلمني -حفظــه اهللا–ــــ بــني الــدكتور إبــراهيم عــوض ١٤    .الساعة، حيث إا تقوم ومها منكوسان 



ضــــرورة االســــتمرار يف كتابــــة األحبـــــاث عــــن العلمــــاء األجــــالء، الـــــذين أفنــــوا أعمــــارهم يف دراســـــة  ) ١(  :التوصيـــات: ثانياً   . احلج والعمرة ضرورة له مما ميكن االستغناء عنه، مع أن األموال اليت تنفق على هذه األشياء أضعاف أضعاف ما ينفقه املسلمون على غـري املـسلمني، أو مـا ال باملوضوعية، حيث إم مل يتكلموا عن األموال اليت تنفق يف السياحة، أو يف التدخني، أو حـج تنفــق عليــه، وأن غفــران الــذنوب يف احلــج متوقــف علــى اإلخــالص والتوبــة النــصوح، وأن املثــريين هلــذه الــشبهة ال يتــسمون  وجود منافع عديدة للمسلم يف احلج، وعدم إهدار األموال اليت -ه اهللاحفظ–ــ بني الدكتور إبراهيم عوض ١٥    .والعلن واإلحساس بالفقراء، وحتقيق التكافل االجتماعي لذوي األعذار، واإلذن بالقتال قبل الصيام، وإمنا شرع للرتبية الروحية والبدنية، وتدريب املسلمني على مراقبة اهللا يف السر ألمم السابقة، وفرضه على النـساء، ووجـود بعـض الرتاخـيص للحرب كما يدعي أعداء اإلسالم ، بدليل مشروعيته على ا ان االتصال املباشر بالعلماء والباحثني والكتـاب واألدبـاء الغـربيني واطالعهـم علـى من األمهية مبك ) ٦( .االنشغال كثريًا بالرد إال حني يتعني ويكون ضروريًا ضـرورة االهتمـام بـإبراز حماسـن اإلسـالم يف كـل جانــب حيـاول أعـداؤنا تـشويهه مـن خاللـه، وعــدم  ) ٥( . مواجهة شبهات املستشرقني وأذنام حول اإلسالم وقضاياهئــات واملؤســسات اإلســالمية يف العــامل اإلســالمي مــن أجــل ضــرورة التنــسيق بــني مجيــع الــدعاة واهلي ) ٤( . مادي ومعنوي، وذلك من باب الوفاء هلم وتشجيع طالب العلم على مواصلة دراستهم تكرمي الشخصيات العلميـة اإلسـالمية يف حياـا ، وبعـد مماـا، وإعطائهـا مـا تـستحقه مـن تكـرمي  ) ٣( ". اإلنرتنت"، وإنشاء مواقع هلم على شبكة املعلومات الدولية خدمة اإلسالم واملسلمنيويف هــذا الــصدد اقــرتح إصــدار موســوعات إســالمية تعــرف جبهــود علمــاء املــسلمني ومؤلفــام يف  ) ٢(  وإمدادهم باملعلومات اليت ختدم حبوثهماملستنري، والذي أهلها لعرض اإلسالم عرًضا يليق به، ومكنها لدفع الشبهات عنه والذود عن حياضه، والتعاون معهم ا الـــواعي وتــشجيع البـــاحثني علــى دراســـة الشخـــصيات اإلســالمية البـــارزة الــيت أثـْـــَرت املكتبـــة اإلســالمية بفكرهـــ  . على درم يف مواجهة كل ما يستجد من شبهات ضد اإلسالم واملسلمني  اليت تثار حـول اإلسـالم وتفنيـدها وإثبـات بطالـا باألدلـة الدامغـة، والرباهـني الـساطعة، لالقتـداء ـم والـسري الشبهات     وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وعليه أنيب     . السابقة على إسالمهم من أخطاء بسبب موروثام الدينية والفكريةوجوب متابعة ما يكتبه من دخل يف اإلسالم  من غري املسلمني وتصحيح ما ميكن أن يقعوا فيه  ) ٨( " . أهل مكة أدرى بشعاا"جدى الطرق للتأثري يف العقلية الغربية، فهم أدرى الناس ببيئتهم وظروفهم وعقليات أهلها ونفسيام، وذلك من باب أ االستفادة من خربات من أسلم من علماء الغرب يف وضع اخلطط الالزمة لنشر اإلسالم، وبيان  ) ٧( . الكتاب والسنة، وإعالمهم مبا حوت كتبهم ومصادرهم من حتريف وتناقض : اإلسالم من منبعيه الصافيني
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ن حممــد بــن ســامل الثعلــيب  أبــو احلــسن ســيد الــدين علــي بــن أيب علــي بــ-اإلحكــام يف أصــول األحكــام   فهرس املصادر واملراجـــع: ثالثاً  .  حممــد بــن حممــد أبــو شــهبة ـ رمحــه اهللا ـ ط/ اإلسـرائيليات واملوضــوعات ىف كتــب التفــسري ـــــ الــدكتور  . لبنان- دمشق- املكتب اإلسالمي، بريوت-)هـ٦٣١: املتوىف(اآلمدي  / هـــ١٤٣١، )١٢(يــل، دار الفكــر، دمــشق، ســوريا، ط اإلســالم يف قفــص االــام ـ د شــوقي أبــو خل .ــ  دون تاريخ )٤(مكتبة السنة  ــ ط دينة العاملية ــ ماليزيـا اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي ــ مناهج جامعة املدينة العاملية ــ الناشر جامعة امل .ه١٤١٢، ) ١(بريوت ـــ ط –اإلصـابة يف متييـز الــصحابة ـــــ أمحـد بــن علـي بـن حجــر أبـو الفـضل العــسقالين الـشافعي ــــ دار اجليــل  .م ٢٠١٠ ـــ عبـد احلـي ) نزهة اخلواطر وجة املسامع والنواظر(املسمى بـ / اإلعالم مبا يف تاريخ اهلند من األعالم  .ــ دون ـــ دار الـرتاث العـريب ـــ القـاهرة ـــ ) ه٦٧١(بن أيب بكر بن فرج األنـصاري اخلزرجـي مشـس الـدين القـرطيب املتـوىف  واألوهام وإظهار حماسن اإلسالم ــــ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد .م ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ـ ) ١(هـ ـــ دار ابن حزم ـ ط١٣٤١بن فخر الدين احلسيين ــ ، املتويف  خلطيــب ـــــ املكتبــة التوفيقيــة ـ  اإلقنــاع يف حــل ألفــاظ أيب شــجاع ــــ الــشيخ مشــس الــدين حممــد بــن حممــد ا .هـ ١٣٩ ٨دون رقم طبعة ــ   املكتبـة ––/ ٢/٣٨٤/ ابـن األنبـاري –اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني .م ٢٠٠٣دون رقم طبعة ــ  أبـو احلـسن اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مـذهب اإلمـام أمحـد بـن حنبـل ـــ عـالء الـدين  .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤ –) ١. ( ط–العصرية  ــــ ـدار إحيـاء الـرتاث العـريب ـــ بـريوت ـــ لبنـان ـــ ) هـ٨٨٥: املتوىف (علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي  ه ـــــ ١٣٤٩ــــ  ) ٣(األبطــال ــــ تومــاس كارليــل ـــــ ترمجــة حممــد الـــسباعي ــــ  املطبعــة املــصرية بــاألزهر ــــ ط .م١٩٩٨) ٤(دار إحياء الرتاث ــ ط) هــ٧٣٩ (املعروف خبطيب دمشق املتويف سنةاإليــضاح يف علــوم البالغــة ــــ حملمــد بــن عبــدالرمحن بــن عمــر أبــو املعــايل جــالل الــدين القــزويين الــشافعي  .هـ ١٤١٩) ١(ط : املتـــوىف( أبـــو بكـــر حممـــد بـــن الـــسري بـــن ســـهل النحـــوي املعـــروف بـــابن الـــسراج -األصـــول يف النحـــو .م ١٩٣٠ هـ ــ ــ ١٣٩٦: املتوىف (األعالم ــ  خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  . بريوت -بنان مؤسسة الرسالة، ل)/هـ٣١٦ مـع خمتـصر املـزين ـــ دار الفكـر ) هــ ٢٠٤  - ١٥٠( األم اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الـشافعي . م ٢٠٠٢مايو /  أيار -)١٥(دار العلم للماليني ــ ط االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار ـــ أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبـد الـرب النمـري القـرطيب  . م١٩٨٠ ه ١٤٠٠ــــ )  ١(للطباعة والنشر والتوزيع  ــ ط ) ١(ــــــ دار إحيــاء الــرتاث العــريب ــــ ط) هـــ٣٥٥حنــو : املتــوىف(البــدء والتــاريخ ـــــاملطهر بــن طــاهر املقدســي  .م٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥ –) ٣(ط/عبداهللا على مسك/  د–البحث العلمي بني األصالة واملعاصرة  .م١٩٩٠ال السعداوي ــ دار املستقبل ـــ األنثى هي األصل ــ  نو  .م٢٠٠٠باب ماجاء يف الغلول ـــ الناشر دار الكتب العلمية ــ ط ) هـ ٤٦٣سنة الوفاة (   .م ١٩٨٨ -، هـ ١٤٠٨



ــ )  هـ٧٧٤:  املتوىف(ة ــ أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي البداية والنهاي ــ البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ــ حممد بن علي الشوكاين ــ دار الكتاب اإلسـالمي القـاهرة  .م ١٩٨٨ــ .  ه١٤٠٨، ) ١(دار إحياء الرتاث العريب ط ـــــ حممـد الطـاهر » حترير املعىن السديد وتنوير العقـل اجلديـد مـن تفـسري الكتـاب ايـد«التحرير والتنوير  .والتوزيع ـ دون رقم طبعة وال تاريخ مؤسـسة طيبـة للنـشر/ . أميـن يَـِسْن حممـد حممـد عمـر/ التجربـة املـصرية يف التعلـيم وجتـارب اآلخـرين ـ د .م ١٩٦٨، )١( بريوت ــ ط–ــ دارصعب ) اجلاحظ(البيان والتبيني ــ أيب عثمان عمرو بن حبر .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، )١(دار القلم، دمشق،ط/ربية ــ عبد الرمحن بن حسن َحبَـنَكة البالغة الع .ــ ـدون  م ١٩٨٤ تونس ـــــ –الدار التونسية للنشر ) هـ١٣٩٣: املتوىف (بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي  ـــ حممــد عــزة دروزة  .دار الفكر العريب ـ بدون. سليمان حممد الطماوي ـــ ط/ لمجتمع العريب ـ دالتطور السياسي ل . ـــ ط) م١٩٨٤املتــوىف (التفــسري احلــديث ترتيــب الــسور حــسب النــزول ـ دار الغــرب . ـ ه١٤٢٢ -) ١( دمشق ط–التفسري الوسيط ــ د وهبة بن مصطفى الزحيلي ــ دار الفكر  .م ١٩٩١ه ـ ١٤١١ــ ) ١(التفسري املنري ــ د وهبة الزحيلي ــ دار الفكر ــ ط .م ٢٠٠٠هـ ـــ ١٤٢١) ٢(اإلسالمي ــ ط ، القـاهرة  ــــ مكتبـة وهبـة) هــ١٣٩٨: املتـوىف(التفـسري واملفـسرون ـــ الـدكتور حممـد الـسيد حـسني الـذهيب  .ــ دون تاريخ) ٣(حممد سيد طنطاوي  ــ مطبعة السعادة ــ ط/ التفسري الوسيط ــ د .  سـنة / ٥٧٤سـنة الـوالدة (التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد ــ حممد بـن عبـد الغـين البغـدادي أبـو بكـر  .دون  -ه ١٤١١ –) ٣( ط– املكتـــــب اإلســـــالمي - مـــــوريس بوكـــــاي–التـــــوراة واالجنيـــــل والقـــــرآن والعلـــــم  .ه١٤٠٨ــ دار الكتب العلمية ــ بريوت  ــ سنة النشر  )٦٢٩الوفاة  الثمر الداين يف تقريب املعاين  شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين ـ صاحل بـن عبدالـسميع اآليب ااألزهـري  .م ١٩٩٠ دريـس بـن اجلرح والتعديل ــ اإلمام احلافظ شيخ اإلسالم أىب حممد عبـد الـرمحن بـن أىب حـامت حممـد بـن إ . بريوت ــ دون–ــ املكتبةالثقافية )  هـ١٣٣٥: املتوىف ( ــ )  ه ٨٠٠:  املتوىف( اجلوهرة النرية ـ أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزبِيِدّي اليمين احلنفي  . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣، )١( ط- لبنان–بريوت  دار الكتب العلمية، -هـ٧٤٩: املتوىف(املصري املالكي  أبــو حممــد بــدر الــدين حــسن بــن قاســم بــن عبــد اهللا بــن علــّي املــرادي -اجلــىن الــداين يف حــروف املعــاين .م ١٨٨٢مسعود ـ منشورات اجلمعية الشرعية ـ القاهرة ـــ ب والسنة احملمدية ـ عقيدة ومنهًجا وسلوًكا ــ الشيخ حممد على اجلمعية الشرعية لتعاون العاملني بالكتا .م ٢٠٠٦دار الفكر العرىب ـ القاهرة  ــ / اجلرمية والعقوبة ىف الفقه اإلسالمى ـ حممد أبو زهرة  .م ١٩٥٢ ه ١٢٧١ـــــ ) ١(دار إحياء الرتاث العريب بريوت ــــ ط. ـــ ط)  ه ٣٢٧املتوىف (املنذر التميمي احلنظلي الرازي   .احلرب الباردة ــ بدر بن علي بن طامي العتييب ـــ دون دار أو تاريخ  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤) ١(دارالكتب العلمية ــ ط) هـ٤٥٠: املتوىف (باملاوردي الـشهري احلاوي يف فقـه الـشافعي ـــ أبـو احلـسن علـي بـن حممـد بـن حممـد بـن حبيـب البـصري البغـدادي، .هـ ١٣٢٢، )١(املطبعة اخلريية ط



أنيس منصور ــ مكتبة األهرام لإلعـالم : اخلالدون مائة أعظمهم حممد ــ مايكل هارت، ترمجة وتلخيص .رة العال ــ رسالة دكتوراه ـ كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهاحلياة الدينية اإلسـالمية يف مـصر خـالل الربـع األخـري مـن القـرن العـشرين ، حممـود نـور الـني أمحـد عبـد  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ـ عام ) ٥ط(يوسف القرضاوي ـــ مكتبة وهبة ـ / احللول املستوردة ـ د .م ١٩٨٧هــ  ــ ١٤٠٧ة ــ ــ  مكة املكرماحلريات واحلقوق يف اإلسالم ـــ حممد رجاء حنفي عبد املتجلي ــ من مطبوعات رابطة العامل اإلسـالمي  وة ماجـد عبـد الـسالم، رسـالة دكتـوراة ـ كليـة الـدع/ الـدكتور البهـي ومنهجـه يف الـدفاع عـن اإلسـالم ـــ د تاريخ وال رقم طبعة ـالدر املنثور يف التفسري باملأثورـ لإلمام جالل الدين السيوطي ـ داراملعرفة للطباعة والنـشرــ بـريوت ـــ دون  .دون تاريخ ) ١٧( للنشر والتوزيع ـــ طالداء والدواء ــ ابن القيم ـــ  دار عامل الفوائد .أنور اجلندي ـ دار االعتصام ـ القاهرة ـ دون / اخلنجر املسموم الذي طعن به املسلمون ـ د .العريب، دون تاريخ  ، شعبان حممود عبد القـادر ــــ  رسـالة )عرض ونقد(الدكتور القرضاوي وجهوده يف خدمة السنة النبوية  .م١٩٩١ه ـ ١٤١٢اإلسالمية بالقاهرة  ـ  ، )دراســة حتليليــة نقديــة (الــدكتور عبــد الوهــاب املــسريي وجهــوده يف دراســة الفــرق واجلماعــات اليهوديــة .م ٢٠١٣دكتوراه ـ كلية أصول الدين والدعوة باملنصورة ، مكتبة جزيرة الورد ) حقائق االسالم الدامغة وشبهات خصومه الفارغة(الرد على ضالالت زكريا بطرس .م ٢٠٠٣هــ  ــ ١٤٢٤ر الوفاء  ــ الرحيق املختوم ــ صفي الرمحن املباركفوري  ــ دا .حممد عبداهللا دراز ــ دار القلم ــ الكويت ـ  دون . د) حبوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان(الدين  .أمحد قنعان حممد قنديل ، رسالة ماجستري ــ كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة ـــ دون  تاريخ ـــ  أبــو عبــد الــرمحن عبــد اهللا بــن املبــارك بــن واضــح احلنظلــي الرتكــي مث املــْروزي  .م ٢٠١٠ـ ) ١(ـ القاهرة ـ ط : املتــوىف(الزهــد والرقــائق ــ ــــ مت تـــصحيحها مـــن قبـــل / ٩-١السلـــسلة الـــصحيحة الـــدات الكاملـــة  .م ٢٠٠٤ــ ) ٢( بريوت ــ ط-دار الكتب العلمية ) هـ١٨١ حممـــد ناصـــر الـــدين األلبـــاين ــ سـنة الوفـاة / ٩٧٥سـنة الـوالدة (السرية احللبية ــ يف سرية األمني املأمون ــــ علي بـن برهـان الـدين احللـيب   .١٩٩٤ – ١٤١٤ املكرمــة ،  مكــة-الــسنن الكــربى ــــ  أبــو بكــر أمحــد بــن احلــسني بــن علــي البيهقــي ــــ مكتبــة دار البــاز  .جمموعة من العلماء ــ دون دار أو طبعة  ــــــسنة  ه ـ١٤٠٠ــ  دار املعرفة ــــ  بريوت ــ  ) ١٠٤٤ ــــــى ضــــــوء القــــــرآن وال ــــــة عل ــــــو ُشــــــهبة -الــــــسرية النبوي ــــــن حممــــــد بــــــن ســــــويلم أب ــــــوىف( حممــــــد ب السرية النبوية البن هشام ـــ عبد امللـك بـن هـشام بـن أيـوب احلمـريي املعـافري، أبـو حممـد، مجـال الـدين  . هـ١٤٢٧ -)٨( ط- دمشق- دار القلم -٣٧٢، ١/٣٧١)/هـ١٤٠٣ :املت دار الكتب العلمية ــ بريوت ) هـ ١٥١(السرية النبوية ــ حممد بن اسحاق بن يسار املطليب املدين املتوىف  .م ١٩٥٥ -هــ ١٣٧٥، )٢(شركة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـايب احللـيب وأوالده مبـصر ــــ ط: ــ الناشر)  هـ٢١٣: املتوىف(  .م  ١٩٨٦ – لبنان – الدين للطباعة والنشر ــ بريوت مؤسسة عز)  ه ٧٣٤ - ه ٦٧١( ابن سيد الناسالسرية النبوية املسمى عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والـسري تـأليف حممـد بـن عبـد اهللا بـن حيـي  .م ٢٠٠٤ـ)  ١(ــ ط



ه ـ ١٤٠٨ـــ ) ٨(الـسرية النبويـة يف ضـوء الكتـاب والـسنة ـ  حممـد أبـو شـهبة ــــ دار القلـم ـ دمـشق  ـــ ط . ـــــ ط ) ٨٧٣ت (باحلاشية املسماة مزيل اخلفاء عن ألفاظ الشفاء ــ للعالمة أمحد بـن حممـد بـن حممـد الـشمىن هــــ ـــــ مـــذيال ٥٤٤ملـــصطفى ـــــ للعالمـــة القاضـــي أيب الفـــضل عيـــاض اليحـــصيب الـــشفا بتعريـــف حقـــوق ا .الشعر اجلاهلي قضاياه وظواهره الفنية ــ األستاذ الدكتور كرمي الوائلي  ــ بدون  .م ١٩٩٨ ) ٤( بريوت ـــ ط–دار العلم للماليني.اد اجلوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ـ إمساعيل بن مح .دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع ــ بدون  ـــ عبــداهللا حممــد الطيارـــــ ط .م ١٩٨٧ -   ه١٤٠٧ ـــ . الــصالة ـ ) حاشـــية اجلمـــل علـــى تفـــسري اجلاللـــني(اللـــني للـــدقائق اخلفيـــة الفتوحـــات اإلالهيـــة بتوضـــيح تفـــسري اجل .عبداحملسن بن زبن بن متعب املطريي ــ كلية الشريعة جامعة الكويت ــ دون طبعة وال تاريخ : من الطالبالطعن يف القرآن الكرمي والرد على الطاعنني يف القرن الرابع عشر اهلجري ــ رسالة لنيل الدكتوراه مقدمة  .طبعة وال تاريخ  دون  بـريوت ـــــ–الطبقات الكربى ـــ  حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البصري الزهـري ـــ  دار صـادر .م ١٩٩٨ ه ـ ١٤١٨مطبعــة جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية ـ ) ١(ط-لبنــان – دار الكتــب العلميــة بــريوت -)هـــ٨١٦: املتــوىف( اجلرجــاين -ســليمان اجلمــل كتــاب التعريفــات لتميمـي الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية ـــــ عبد القاهر بن طاهر بن حممـد بـن عبـد اهللا البغـدادي ا .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ ــ )  ٣(الفكر اإلسالمي واتمع املعاصر مشكالت األسرة والتكافل ــ حممد البهي ــ مكتبة وهبة  ط .م ١٩٧٧، )٢( بريوت ط–ـ دار اآلفاق اجلديدة ) هـ٤٢٩: املتوىف(األسفراييين، أبو منصور  ـ نيـــــة واحلكـــــم الفرقانيةــــــــ  نعمـــــة اهللا بـــــن حممـــــود الفـــــواتح اإلهليـــــة واملفـــــاتح الغيبيـــــة املوضـــــحة للكلـــــم القرآ . م١٩٨٢ه ـــ١٤٠٢ األوىل، :  الغوريــة، مــصر ــــ الطبعــة-ــــ  دار ركــايب للنــشر ) هـــ٩٢٠: املتــوىف(النخجــواين، ويعــرف بالــشيخ علــوان  . ــ ط) ه٨١٧املتـويف  ( القاموس احمليط ـ للعالمة اللغوي جمد الـدين حممـد بـن يعقـوب الفـريوز آبـادي  . م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ ـــ دإبــراهيم عــوض ـ       دار  .م ٢٠٠٠هـ ــ ١٤٢١إبراهيم عوض ــــــ مكتبة زهراء الشرق ــ.القرآن واحلديث مقارنة أسلوبية ــ د .م٢٠٠٥ــ ) ٨(مؤسسة الرسالة ــ  ط قاسـم جـار اهللا حممـود بـن عمــر الكـشاف عـن حقـائق الترتيـل وعيـون األقاويـل يف وجــوه التأويـل ـــ أيب ال . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، )٣(الكتاب ــ سيبويه ــ مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط .م١٩٧٨ –) ١(املطبعة السلفية ـ ط/٣٨١/القصص يف احلديث النبوي ــ حممد حسن الزير  .لعلمي ــ حممد إمساعيل إبراهيم ــ  دون القرآن وإعجازه ا .م٢٠١٣الفردوس ــ القــرآن واملــرأة ألمينــة ودود مــع ســت دراســات عــن النــسوية اإلســالمية ـ  .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١، )١(والتوزيع، بريوت، لبنان ــ ط سهل السرخسي ـــ دار الفكـر للطباعـة والنـشر املبسوط للسرخسي ــ مشس الدين أبو بكر حممد بن أيب . م١٩٥٠ مكتبة األجنلو املصرية، -حممد القصاص عبــد احلميــد الــدواخلى، -)هـــ١٣٨٠: املتــوىف (Joseph Vendryes جوزيــف فنــدريس -اللغــة .دار املعرفة ــ بريوت ـ دون) هـ٥٣٨ـ٤٦٧(الزخمشري اخلوارزمي



ـــ مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر األصــبحي املــدين  . الس األعلى للشئون اإلسالمية ـ جناة الزنريي ـ دون : ـــ احملقــق ) هـــ١٧٩: املتــوىف (املدونــة الكــربى ـ ) ١( بريوت ـــ ط–دار الكتب العلمية ) ٤٠٥: توىفامل(احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف بابن البيع املستدرك على الصحيحني ـ أبـو عبـد اهللا احلـاكم حممـد بـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن محدويـه بـن نُعـيم بـن  .م٢٠٠٣) ٢ط(دار السالم . ط-مصطفى السباعى " املرأة بني الفقه والقانون  . الكتب العلمية بريوت ـ لبنان ــ دون زكريا عمريات ــ دار موسوعة يف تراث العرب مع تراجم املستشرقني ودراسات عنهم منذ ألف عام حىت اليوم ( املستشرقون  .م١٩٩٠ –ه ١٤١١،  إبــراهيم -)  ستــشرقني الفرنــسيني للقــرآن وآراؤهــم فيــهدراســة لرتمجــات نفــر مــن امل(املستــشرقون والقــرآن  .م١٩٦٤ــ ) ٣(دار املعارف مبصر ـ ط.  جنيب العقيقي ـــ ط–) املستطرف يف كل فن مستظرف ـ شهاب الدين حممد بن أمحد أيب الفتح األبشيهي ـ دارالكتب العلمية  .م٢٠٠٣عوض ــــ مكتبة زهراء الشرق ــ القاهرة ــ ط املتوىف ( د بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو العباس املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ـــ أمح .م١٩٨٦، )٢( بريوت ـ ط– دار الـدعوة ـــ /حممـد النجـار إبـراهيم مـصطفى ـ أمحـد الزيـات ـ حامـد عبـد القـادر ـ / املعجـم الوسـيط  .ه ١٤١٥ القاهرة ، -املعجم األوسط ــ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ـــ دار احلرمني  . بريوت –ــ  املكتبة العلمية ) هـ٧٧٠حنو :  ـــ دار الفكـر ـــ ) هــ ١٢٣ ــ ٥١(لإلمام حممد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب الزهري (املغازي النبوية  جممع اللغة العربية ــ دون  ــ/ حتقيق  دامـة املقدسـي أبـو حممـد ـــــ  دار  عبـد اهللا بـن أمحـد بـن ق-املغين يف فقه اإلمام أمحد بـن حنبـل الـشيباين .م ١٩٨١هــ ــ ١٤٠١دمشق ــ  دار النــــدوة /١/٤١٦/مــــانع اجلهــــين/ املوســــوعة امليــــسرة يف األديــــان واملــــذاهب واألحــــزاب املعاصــــرة   .  https:arwikipedia.org.wiki)ويكيبيديا(املوسوعة احلرة  .م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠) ١(مام  ــ ط الد-املنهاج يف شعب اإلميان للحليمي ــ دار ابن القيم  .م ١٩٩٥ - هـ ١٨١٤١٦مؤسسة األهرام ـ  املنتخب يف تفسري القرآن الكرمي ــ للجنة من علماء األزهر ــ الس األعلى للشئون اإلسالمية ـ مصر ،  .ه ١٤٠٥، ) ١( بريوت ــ ط–الفكر  ـــ ) ٢(املؤلفـات مــن النــساء ومؤلفــان يف التــاريخ اإلســالمي  ــــ حممــد خــري رمــضان ـــ دار ابــن حــزم ـ ط .م ١٩٩١ - هـ ١٤١٣) ١(ط دمشق ــ -دار القلم  . أنس أبو عبداهللا األصبحي ـ ـــ ــ ط املوطأ ـ  رواية حممد بن احلسن ـــ مالك بن  .العاملية للطباعة والنشر والتوزيع ــــ دار )       هــــ ١٢٣٩ت (امــد الناهيــة عــن طعــن أمــري املــؤمنني معاويــة  ــــ عبــد العزيــز بــن أحــم بــن ح .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ )  النص اإلجنليزي مع دراسة موازية (النساء يف اإلسالم نسخ التفسري البطرياركي للقرآن ــ أمسا باْرَلس ــ  م ـ١٩٨٥حممد عبداهللا دراز ــ دار الثقافة ـ الدوحة ــ / النبأ العظيم  د  .ه ١٤٢٢ــ ) ١(غراس للنشر والتوزيع ــ الكويت ــ ط  .م٢٠٠٥ــ) ٢(النصرانية بني احلقيقة والتحريف ــ د عادل درويش ــ ط .م ـ بدون دار نشر ـ٢٠١١هـ  ١٤٣٢دإبراهيم عوض ــــ 



ـــ مكتبــة زهــراء اليــسار اإلســالمي وتطاوالتــه املفــضوحة علــى اهللا والرســول  .٢٠٠٤) ١(دار الساقي ــ ط/ ٤/إبراهيم احليدري /النظام األبوي وإشكالية اجلنس عند العرب خطاب مفتوح إىل الدكتور حممود على مراد يف الـدفاع (إبطال القنبلة النووية امللقاة على السرية النبوية  .م ٢٠٠٠هــ  ــ ١٤٢٠الشرق ــ القاهرة ــ  والــصحابة ـــــ دإبــراهيم عــوض ــ إرشــاد العقــل الــسليم إىل مزايـــا الكتــاب الكــرمي ــــ أبـــو الــسعود العمــادي حممــد بـــن حممــد بــن مـــصطفى  . هـ١٣٢٣، )٧( ــــ  املطبعة الكربى األمريية، مصر ــ ط)هـ٩٢٣: املتوىف(املصري، أبو العباس، شهاب الدين إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ــ أمحد بن حممد بـن أىب بكـر بـن عبـد امللـك القـسطالين القتيـيب  .طبعة  بـريوت ـــ  دون تـاريخ أو رقـم –ط دار ااملعرفـة /إحياء علوم الدين ــ حممد بـن حممـد الغـزايل أبـو حامـد ـ .م١٩٩٩ــ ــ ه١٤١٩دإبراهيم عوض ــ مكتبة زهراء الشرق ــالقاهرة ــ ) /عن سرية ابن اسحاق  ـ ) ١ط(مركز البحوث والدراسات ـ قطر . ط / إشكالية التعليم يف العامل اإلسالمي ـ سعيد حممد غامن . دون- بريوت–دار إحياء الرتاث العريب / ٨/٤)/هـ٩٨٢: املتوىف( األجنلـو املـصرية ـ دون . ، حلـيم جـريس، ط)دعوة إىل جتريد التعليم املصري من عثراتـه(إصالح التعليم  .م٢٠٠١ه ـ ١٤٢٢ دار .  إمساعيــل حممــود القاســم ط- أمحــد حممــد محيــدان -إعـراب القــرآن الكــرمي ــــ  أمحــد عبيــد الـدعاس  م١٩٨٩ - هـ ١٤١٠األوىل، : السعودية الطبعة  –وة واإلرشاد  الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدع- رمحة اهللا اهلندي–إظهار احلق  .رقم طبعة وال تاريخ دار (ون اجلامعيــة ــــ محــص ــــ ســورية، دار اإلرشــاد للــشئ. حمــي الــدين درويــش ــــ ط/ إعــراب القــرآن وبيانــه . هـ ١٤٢٥، )١( دمشق ــ ط–املنري ودار الفارايب  ــــ ابـــن حجـــر العـــسقالين  .هـ ١٤١٥،)٤(ط) بريوت-دار ابن كثريـ دمشق(،)اليمامةــ دمشق ــ بريوت ـــــ ) ١(مكتبـــة الرشــد ـــــ ط. أثــر العلمـــاء يف احليــاة الـــسياسية يف الدولــة األمويـــة ــــ عبـــداهللا اخلزعـــان ـ ط .م ١٩٩٧/ هـ١٤١٧، )١(الفرقان، الدار البيضاء، ط  ومـــا بعـــدها بتـــصرف، منـــشورات ٩٦ري، ص فريـــد األنـــصا/ أجبـــديات البحـــث يف العلـــوم الـــشرعيــة، د م١٩٦٩هـ، ١٣٨٩: -الـــس األعلـــى للـــشئون اإلســـالمية / ٢/١٨١/إنبـــاء الغمـــر بأبنـــاء العمـــر ــ أسىن املطالب شرح روض الطالب ــ زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري ، زين الدين أبو حيىي الـسنيكي  .م١٩٧٤ –) ١(للبناين ــ بريوت ــ ط دار الكتاب ا- أنور اجلندي–أخطاء املنهج الغريب الوافد  .دون تاريخ. هــ ١٤٢٤ أبـو بكـر بــن حـسن بـن عبــد اهللا » شــرح إرشـاد الـسالك يف مــذهب إمـام األئمـة مالــك«سـهل املـدارك أ .ــ دون طبعة وال تاريخ) ] هـ ٨٣٧: املتـوىف (هو شرح لكتاب روض الطالب البـن املقـري اليمـين إمساعيـل بـن أيب بكـر )  هـ٩٢٦: املتوىف ( عـامل . ضاح القـرآن بـالقرآن ـــ حممـد األمـني بـن حممـد املختـار اجلكـين الـشنقيطي ـــ طأضواء البيان يف إيـ .دون-إيران – مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي -عبد اهلادي الفضلي / د–أصول البحث  .دون تاريخ) ٢( لبنان ــ ط–ـــ  دار الفكر، بريوت )  هـ١٣٩٧: املتوىف(الكشناوي  ــــ مكتبـــة جزيـــرة الـــورد ـ -)قـــراءة يف كتابـــات بعـــض العلمـــانيني العـــرب(أفكـــار مارقـــة  .الكتب  ــ بريوت ــ دون رقم طبعة والتاريخ . ـــ ط)  هــ٧٩١املتـوىف (لدين أيب اخلري عبداهللا بن عمر البيـضاوي أنوار الترتيل وأسرار التأويل ــ ناصر ا .م٢٠١١ط إبـــراهيم عـــوض ـ



دار القلــم للطباعــة والنــشر ــــ . آراء املستـشرقني الفرنــسيني يف القــرآن دراســة ونقــد ـ د أمحــد نـصري ــــ ط .م ١٩٦٨ه  ــ ١٣٨٨ـ )٢(مطبعة مصطفي البايب احلليب وأوالده مبصر ــ ط عمــر بــن إبــراهيم رضــوان ــــ  حبــث لنيــل درجــة / د) دراســة ونقــد( املستــشرقني حــول القــرآن وتفــسريه آراء .م ٢٠٠٩ــ ) ١(الرباط ـ ط بغية الطلب يف تاريخ حلب، عمر بن أمحد بن هبة اهللا بن أيب جرادة العقيلي، كمال الدين ابن العدمي  .دون . الدكتوراة من جامعة اإلمام حممد بن سعود ـ دار طيبة ــ الرياض دار . تاج العروس حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقـب مبرتـضى، الزبيـدي ـــ  ط .فكر، دون  دار ال- حـسن إبـراهيم حـسن ـــ النهـضة املـصرية . تاريخ اإلسالم الـسياسي والـديين والثقـايف واالجتمـاعي، د .اهلداية ـ دون  ـــ دار الكتــب العلميــة ) تــاريخ الطــربي  (تــاريخ األمــم وامللــوك  .م١٩٨٢_ ه ١٤٠٢_  نبيـه أمـني فـارس، منـري البعلبكـي ــــ      دار العلـم : تاريخ الشعوب اإلسالمية ـــ كارل بروكلمان ــــ ترمجـة .ه١٤٠٧، ) ١(بريوت ــ ط –حممــد بــن جريــر الطــربي أبــو جعفــر  ـ كةــــــ تعـــديل فريـــد بـــريش شـــفايل ـــــ دار جـــورج أملـــز ـــــ هيلـــد ســـهامي ـــــ زوريـــخ ـــــ نيويـــورك تـــاريخ القـــرآن نولد  .  م ١٩٦٨، )٥(للماليني، بريوت، لبنان، ط  اســم علــي بــن احلــسن ابــن هبــة اهللا بــن عبــد اهللا الــشافعي  ــــ تــاريخ مدينــة دمــشق  ــــ ابــن عــساكر أيب الق .ه١٣٩٧ـ ) ٢(بريوت ــ ط، دمشق  -مؤسـسة الرسـالة ، تاريخ خليفة بن خياط ــ  خليفة بن خياط الليثي العصفري أبو عمر ــ دار القلـم  .م ٢٠٠٠ـــــ ــ )  ه٦٦٨(ختجيل من حرف التوراة واإلجنيل ـــ صاحل بن احلسني اجلعفري أبو البقاء اهلامشي املتويف عام .م١٩٩٥ -ه١٤١٦ -)٤( ط- الكويـــــت–قلــــم  دار ال- عبــــد احللــــيم حممــــد أبــــو شــــقة –حتريــــر املــــرأة يف عــــصر الرســــالة  دون. إحياء الرتاث اإلسالمي جلنــة - الــس األعلــى للــشئون اإلســالمية - اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة -)هـــ٦٥٤: املتــوىف(اإلصــبع العــدواين عبـد العظـيم بـن الواحـد بـن ظـافر ابـن أيب -ر والنثر وبيـان إعجـاز القـرآنحترير التحبري يف صناعة الشع .م ١٩٧٢ –ه ١٣٩٣ بـــريوت ، -تأويـــل خمتلـــف احلـــديث ـــــ عبـــداهللا بـــن مـــسلم بـــن قتيبـــة أبـــو حممـــد الـــدينوري ـ دار اجليـــل  م١٩٩٥دار الفكر ــ بريوت ــــــ   ) ٥٧١سنة الوفاة / ٤٩٩سنة الوالدة ( هـــ ـــ دون دار ١٤٢٢ـــ املدينـة املنـورة ) ٤(خالد أمحد الشنتوت  ـــ ط/ تربية البنات يف البيت املسلم ـــ د . دون- دار طيبة-)هـ٩١١: املتوىف( السيوطي -تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي .هـ ١٤١٩م ــ ١٩٩٨مكتبة العبيكان الرياض ـــ  ــــ دار الفكـر ــــ )  هــ٧٥٤ ـــ٦٥٤(تفـسري البحـر احملــيط ـــ حملمــد بـن يوســف الـشهري بـأيب حيــان األندلـسي . مكتبة الشروق الدولية – زغلول النجار -تفسري اآليات الكونية يف القرآن الكرمي  .نشر  ـــ )  ٦٠٤ـــ ٥٤٤(تفسري الفخـر الـرازي املـشتهر بالتفـسري الكبـري ومفـاتيح الغيـب ـــ اإلمـام حممـد الـرازي  .دار أخبار اليوم ـ دون )  ه ١٤١٨: املتوىف(تفسري الشعراوي ــ حممد متويل الشعراوي  .م١٩٨٣ــ ) ٢(بريوت ــ ط  .م ١٩٨١هـ ـ ١٤٠١ــ ) ١(دار الفكر ــ ط.ط



ـــ أيب الفــداء إمساعيــل بــن كثــري القرشــي الدمــشقي  .بدون . حممد رشيد رضا ــ دار املعرفة ــ بريوت/ تفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار ـــ ٧٠٠(تفــسري القــرآن العظــيم ـ دار ) /١(ط) /٧٧٤ـ ـــــ حممـــد خـــري بـــن )  م١٩٩٥ - ١٩٧٧) = ( هــــ١٤١٥ - ١٣٩٧(تكملَــة ُمعجـــم املـُــؤلفني، َوفيـــات  .م ١٩٨٥ــ )٢(تفسري املراغي ــ األستاذ أمحد مصطفي املراغي ــ دار إحياء الرتاث العريب ــ بريوت ـ ط .داهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ــ دار الريان للرتاث ــ  دونتفسري القرطيب ــ أليب عب .التوزيع والنشر اإلسالميةـ دون تاريخ م ١٩٩٧  - هـ ١٤١٨)  ١( ط– إمساعيل يوسف ــــ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت رمضان بن دار . ط) هـ٥٩٧: املتوىف (تلبيس إبليس ــ مجال الدين أبو الفرج عبدالرمحن بن علي بن حممد اجلوزي  . ـــ دون ) ٦(دار املعـارف ـــ ط.افت الفالسفة ـــ لإلمام أبو حامد حممد بن حممـد الغـزاىل الطوسـي ـــــ ط .دون .منقذ بن حممود السقار ــــ رابطة العامل اإلسالمي / آن عن دعاوى املبطلني ـــ دتنزيه القر  .م٢٠٠١هـ ــ ١٤٢١، )١(الفكر للطباعة والنشر، بريزت، لبنان ــ ط ــــ دار إحيـاء الـرتاث ) هــ٣٧٠: ىفاملتـو (ذيب اللغة ـــ حممد بـن أمحـد بـن األزهـري اهلـروي، أبـو منـصور  .تاريخ  علماء أزهريون  التفسري النسائي للقرآن يؤكد مـساواة اإلسـالم " جريدة الشرق األوسط ــ مقال بعنوان  .م١٩٦٨-ه١٣٨٨-)٣(ط-احلليب وشركاه مصطفى البايب -هــ٣١٠أبو جعفر حممد بن جرير الطربي املتوىف سنة /جامع البيان عن تأويل القرآن  . م ١٩٧٠ هـ ، ١٣٩٠ــــ  ) ١(مكتبة دار البيان ــ ط. ـــ  ط) هـ٦٠٦: املتوىف ( اجلــزري ابــن األثــري جــامع األصــول يف أحاديــث الرســول ـــــ  جمــد الــدين أبــو الــسعادات املبــارك بــن حممــد .م ٢٠١١جملس الوزراء ـ فرباير ثورة الشعب املصري ملهمـة شـعوب العـامل ، تقريـر شـهري يـصدر عـن مركـز املعلومـات وصـنع القـرار ،  .م ٢٠٠١، )١( بريوت ــ ط–العريب  جممع البحوث اإلسالمية يوافـق علـى أول تفـسري للقـرآن تقـوم بـه " جريدة املصري اليوم ــ مقال بعنوان  ١١٠١١ م ــ العدد  ٢٠٠٩ يناير ٢٠الثالثاء "  بني الرجل واملرأة  قاســم علــي ســعد ـــ ط  دار البحــوث للدراســات اإلســالمية وإحيــاء . مجهـرة تــراجم الفقهــاء املالكيــة ـــ د .١٦٥٤ العدد  ٢٠٠٨ـديسمرب ــ ٢٣ــ الثالثاء  " امرأة  ات والبحـث العلمـي  ـ حقوق غري املسلمني يف بالد اإلسالم ـــ د صاحل حسني العابـد ـــ  وكالـة املطبوعـ .حقوق أهل الذمة ــ أبو األعلى املودودي ــ  كتاب املختار ـ  دون .م١٩٩٩ه ـ١٤٢٠، )٥ط( على جريشة ـــ مكتبة وهبة / حاضر العامل اإلسالمي ـ د .م ١٩٤٨ى البايب احلليب وأوالده مبصر  ــ ــ مطبعة مصطفحاشية حممد بن حممد األمري على شرح عبد السالم بن إبراهيم املالكي جلوهرة التوحيـد لإلمـام اللقـاين  . م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣، )١(الرتاث، ديب  ــ ط م ٢٠٠٨هـ  ــ ١٤٢٩ــ ) ٤(وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ــ اململكة العربية السعودية ــ ط  .غراس للنشر والتوزيع ــ دون دحض دعوي املشركني أن القرآن من عند النيب صلي اهللا عليه وسلم ـــ سـعود بـن عبـد العزيـز اخللـف ـــ  .م  ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤ مصر، -لسعادة دار ا) هـ٤٣٠: املتوىف(مهران األصبهاين حليــة األوليــاء وطبقــات األصــفياء  ـــــ أبــو نعــيم أمحــد بــن عبــد اهللا بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى بــن  .



ــــ ) ٧(قني ــــ الــشيخ حممــد الغــزايل ــــــ ــضة مــصر ـ طدفــاع عــن العقيــدة والــشريعة ضــد مطــاعن املستــشر  . م١٩٨١املركز العريب للبحث والنشر ــ . عبد املنعم رمضان ــ ط/ دراسات يف تاريخ مصر املعاصر ــ د  . دون دار-دحض شبهات ومفرتيات حول اإلسالم ـ عبد املنصف حممود عبد الفتاح ـ .هـ١٤٠٥م ـ ١٩٨٤ة لشئون املطابع األمريية ـ اإلسالمية ـ اهليئة العامدحـــض شـــبهات ومفرتيـــات حـــول اإلســـالم ـ عبـــد املنـــصف حممـــود عبـــد الفتـــاح ـ سلـــسلة البحـــوث  -)١( ط–وت  بـري –دار الكتب العلمية /٤٣/ رواية أيب عمرو بن العالء –ديوان اخلرنق بنت هفان  .ــ دون طبعة وال تاريخدفاع عن القرآن ضد منتقديه د عبد الرمحن بدوي ــ الدار العاملية للكب والنشر ـ ترمجة كمال جاد اهللا  .م ٢٠٠٥ ـــــــــوان تـــــــــأبط شـــــــــرًا  . دون– بريوت – دار الكتب العلمية -ديوان النابغة الذبياين .م١٩٨٣ – ١٤٠٣ – دار بريوت للطباعة والنشر -ديوان املتنيب  .م١٩٩٠-ه ١٤١٠ / دار الغـــــــــرب اإلســـــــــالمي/ ٢٢٥، ٢٢٤/ مجـــــــــع علـــــــــي ذو الفقـــــــــار شـــــــــكر –دي ســـؤال وجـــواب يف الـــرد علـــى أهـــل ٥٠٠(ردود علمـــاء املـــسلمني علـــى شـــبهات امللحـــدين واملستـــشرقني  . دون– الدار العاملية -) أثبت مرة( قصيدة بعنوان -ديوان مهلهل بن ربيعة  .م ١٩٣٥ –ه ١٣٥٣ -)١(ط– املطبعة احملمودية - مجع السيد أمحد صقر–ديوان علقمة الفحل  .م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤)/١(ط هـــ ط دار ١٢٧٠روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين للعالمة اآللوسي البغدادي املتـوىف  .م ٢٠٠٩ـ ٢اإلميان ـطـ الشيخ حممد ياسني ــ مكتبة ) الكتاب حـاجي « مـصطفى بـن عبـد اهللا القـسطنطيين العثمـاين املعـروف بـــ -لفحـولسلم الوصـول إىل طبقـات ا .دون . ط دار الفكر العريب/ ـ لإلمام اجلليل حممد أبو زهرة /زهرة التفاسري ـ .إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ دون  ـــ أمحــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرمحن النــسائي دار الكتــب العلميــة  . م٢٠١٠ -مكتبة إرسيكا، إستانبول )  هـ١٠٦٧املتوىف (» خليفة ـــ –ســنن  النــسائي الكــربى ـ ـــ أبــ . م٢٠٠٣ –ه  ١٤٢٤، ) ٣(ط بــريوت ـ و داوود  ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بــشري بــن شــداد بــن عمــرو األزدي ســنن أيب داود ــ لــدين أبــو عبــداهللا حممــد بــن أمحــد الــَذَهيب ــــ مؤســسة الرســالة  ــــ بــريوت ـــــ ســري أعــالم النــبالء ــــ ـ مشــس ا .م ــ ـدون ١٩٩٣سورة طه دراسة لغوية أسلوبية مقارنة ــ إبراهيم عوض ــ الطائف ــ  . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠، )١(دار الرسالة العاملية ــ ط) هـ٢٧٥: املتوىف(السِجْستاين  سـرية أمــري املــؤمنني معاويــة بـن أيب ســفيان ــــ علــي حممـد حممــد الــصاليب  ــــ  دار ابـن اجلــوزي ـ القــاهرة ــــ  .م ١٩٩٣ه ـ ١٤١٣ـــ) ٩(ط ناصر حممد /د) دراسة نقدية (شبهات املستشرقني حول العبادات من خالل دائرة املعارف اإلسالمية  .م ١٩٧٤ــ  ) ١(ة ـ  الشركة التونسية للتوزيع ــ طسيكلوجية القصة يف القرآن  ــ التهامي نقر  .م ٢٠٠٧هـ  ــ ١٤٢٨ ــ )  ١٠٨٩ـــ  ١٠٣٢( شذرات الذهب يف أخبـار مـن ذهـب ـــ لعبـد احلـي بـن أمحـد العكـري الدمـشقي .م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ــ ) ٢١( ق ـ طدار الشرو .  شبهات حول اإلسالم ــ  حممد قطب ـــ ط .م٢٠٠٣السيد ـ رسالة دكتوراه ــ كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة ـ ط  .دون . دار الكتب العلمية



ة صدر الدين حممد بن عالء الدين علّي بن حممد ابن أيب العز احلنفي، األذرعي شرح العقيدة الطحاوي .هــ ١٣١٧ـ )ـ٢(شرح اخلرشي على خمتصر سيدي خليل ــ املطبعة الكربى األمريية ــ بوالق ــ مصر ـ ط ــ حممد بن علي بن آدم بن موسـى اإلثيـويب »ذخرية العقىب يف شرح اتىب«شرح سنن النسائي املسمى  . بريوت– دار املعرفة -)هـ٤٦٨: املتوىف( أبــو احلــسن علــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن علــي الواحــدي، النيــسابوري، الــشافعي -شــرح ديــوان املتنــيب  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧) ١٠( بريوت ــ ط–ـــــ مؤسسة الرسالة )هـ٧٩٢: املتوىف(الصاحلي الدمشقي  : املتــوىف( حممـد بـن حممـد بـن يوسـفشـرح طيبـة النـشر يف القـراءات مشـس الـدين أبـو اخلــري ابـن اجلـزري، . م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤األوىل : الَولِوي ــ دار آل بروم للنشر والتوزيع الطبعة ) هــ٤٠٧: املتـوىف(شرف املصطفى ــ عبد امللك بن حممد بـن إبـراهيم النيـسابوري اخلركوشـي، أبـو سـعد  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الثانية، : الطبعة/ بريوت– دار الكتب العلمية -) هـ٨٣٣ دد مـن العلمـاء  ـــ  مكتبـة ــــ عـ) صـلى اهللا عليـه وسـلم(َصِحيُح األثَر وَمجَيـُل العـرب مـن سـرية خـري البـشر  .ه ١٤١٠ــ )١( بريوت ــ ط–شعب اإلميان ــ أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ــ دار الكتب العلمية  .م١٩٦١ - هـــــ ١٣٨١ القــــاهرة، –رآن مــــن دالئــــل إعجــــازه، اإلمــــام حممــــد أبــــو زهــــرة ــــــ دار العروبــــة شــــريعة القــــ . هـ ١٤٢٤ -) ١( مكة  ــ ط–طـ دار البشائر اإلسالمية  دار .ـــــ ) هــ ٦٧٦ــ ٦٣١(سلم بـشرح النـووي ـ حميـي الـدين أيب زكريـا حيـي بـن شـرف النـووي  صحيح م . م ١٩٩٣ –ه ١٤١٤) ٢( بريوت ـــ ط–ـــ مؤسسة الرسالة ) هـ٣٥٤: املتوىف(الدارمي الُبسيت صــحيح ابــن حبــان ـــــ حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َمْعبــَد، التميمــي، أبــو حــامت،  . م ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ــ ) ١( جدة ــ ط–روائع اململكة  ـــــ ط .م ٢٠٠٣املنار ــ  ـــــ حممــــد علــــي الــــصابوين ـ ـــــ . صــــفوة التفاســــري ـ ـــــ القــــاهرة ـ دار الــــصابوين للطباعــــة والنــــشر والتوزيــــع ـ ) ١(  دمــــشق، ط–د اجلــــوزي ـــــــ دار القلــــم صــــيد اخلاطرــــــــ أبــــو الفــــرج عبــــد الــــرمحن بــــن علــــي بــــن حممــــ .دون ).١(ط ) ١(  بريوت ط- طبقات الشافعيةـــ أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قاضي شهبة ـــ عامل الكتب  . الرياض ــ دون –ضعيف الرتغيب والرتهيب ــ حممد ناصر الدين األلباين ـــ مكتبة املعارف  . م ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥ ) ١( املدينـــة املنـــورة ـــــ ط-مكتبـــة العلـــوم واحلكـــم .  أمحـــد بـــن حممـــد األدنـــروي ــــــ ط-فـــسرينطبقـــات امل . هـ ١٤٠٧ - )  م١٩٩١: املتـوىف(علم التفسري كيف نشأ وتطـور حـىت انتهـى إىل عـصرنا احلاضـر ـــ عبـد املـنعم النمـر  .م١٩٨٥عقيدة املؤمن ــ أبو بكر اجلزائري ـــ دار الكتب السلفية ـ القاهرة ـ  .م٢٠٠٤إبراهيم عوض ـــ مكتبة زهراء الشرق ـ القاهرة ـ / ن دعصمة القرآن وجهاالت املبشري ).٢(ط/  دار املعارف-)ه٣٧٩: املتوىف(أبو بكر طبقات النحـويني واللغـويني ـــ حممـد بـن احلـسن بـن عبيـد اهللا بـن مـذحج الزبيـدي األندلـسي اإلشـبيلي،  .م ١٩٩٧  . بريوت ــ دون –ر إحياء الرتاث العريب ـــــ دا) هـ٨٥٥: املتوىف(احلنفى بدر الدين العيىن عمدة القاري شرح صحيح البخاري ــ أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب  .م٢٠١٤ـــ د إبراهيم عوض ــ مكتبة جزيرة الورد ) احلضارة العربية(على هامش كتاب جوزيف هل  . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥) ١( ـــ ط القاهرة–دار الكتب االسالمية 



ه ـ ٦٧١(عيـون األثـر يف فنـون املغـازي والـشمائل والـسري ــــ حممـد بـن عبـداهللا بـن حيـي بـن سـيد النـاس  .هـ ١٤٢٥ــ  ) ٢(عمل املرأة يف امليزان ــ حممد على البارـــ مكتبة موقع صيد الفوائد ــ ط ـــ دار  .م١٩٨٦ه ــ ١٤٠٦النشر ـ ــ مؤسسة عز الدين للطباعة و ) هـ ٧٣٤ فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري ــــ أمحــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقالين الــشافعي ــ فــتح القــدير اجلــامع بــني فــين الروايــة و الدرايــة مــن علــم التفــسري ــــ حممــد بــن علــى بــن حممــد الــشوكاين  .ه ١٣٧٩ بريوت ، -املعرفة  ) ١( إبراهيم عوض ــ دار الثقافة ــ قطر ــ ط/كما ال يعرفه الكثريون ــ د) ليو بول فايس(فكر حممد أسد  .البالذري ــ مطبعة جلنة البيان العريب القاهرة ـــ بدون تاريخ " فتوح البلدان  .م ٢٠٠٤ــ ) ٢(فرتة التكوين يف حياة الصادق األمني ـ خليل عبد الكرمي ـــ دار مصر احملروسة ـ ط ).م ١٩٨١هـ ـ ١٤٠١(الفكر ـ ـ دار ) هـ١٢٥٠: املتوىف ( ــــ دار ســـينا للنـــشر كتـــاب  شـــدو الربابـــة بـــأح .قضايا م املرأة ـــ  عبد اهللا بن جار اهللا ـــ دار الصميعي للنشر والتوزيع الرياض  ــ دون  .م٢٠١٢ـ ) ١(الشرق ـ طقــصة االقتــصاد املــصري يف عالقتــه بالعــامل مــن عهــد حممــد علــى إىل عهــد مبــارك ـ جــالل أمــني ـ دار  ).١٧( قطب ــ دار الشروق ــ  طيف ظالل القرآن الكرمي ــ الشيخ سيد .م٢٠٠٢فن كتابة القصة ــ فؤاد قنديل ـــــ  اهليئة العامة لقصور الثقافة ــ يونيو   نبيلة إبراهيم ــ مكتبة غريب ـ الفجالة ــ دون تاريخ -فن القص يف النظرية والتطبيق  .م ٢٠٠٥ــ  ــــ خليـــل عبـــد الكـــرمي ـ ، ) القـــاهرة (وال جمتمـــع الـــصحابة ــ ) ٥٩٧ – ٥١٠(كتاب املوضوعات للعالمة اإلمام أىب الفرج عبدالرمحن بن على بـن اجلـوزي القرشـى  .م ١٩٩٧)  بريوت(االنتشار العريب  دار )        ه٨٠٩/ هـــ٧٤٠(اب الوفيــات ـ أيب العبــاس أمحــد بــن حــسن بــن علــي بــن اخلطيــب كتــ .م ١٩٦٦ – ه ١٣٨٦ــ ) ١(املكتبة السلفية ــ املدينة املنورة ـ ط نصوص ودراسات ) اإلسالم يف مخس موسوعات إجنليزية (كتابات استشراقية عن اإلسالم واملسلمني  .م ١٩٧٨اإلقامة اجلديدة ـــ بريوت ــــ  كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ــ عالء الدين على بن حسام الدين املتقي اهلندي الربهـان فـوري  .، دون  ) ٥ط(كفاح دين ــ حممد الغزايل ـــ مكتبة وهبة ــ  .م ٢٠٠٩هرة ـ القا.إبراهيم عوض ــــ دار املنار للطباعة والنشر . ـــمحمد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفــضل، مجــال الــدين ابــن منظــور األنــصاري الرويفعــى  . لبنان ــ دون –الل الدين السيوطي ــ دار الكتب العلمية بريوت لباب النقول يف أسباب النزول ــ ج م ـ ١٩٨١/هـ١٤٠١،) ٥(مؤسسة الرسالة ــ ط) ه ٩٧٥(املتويف  ـــ اهليئــة لإل) تفــسري صــويف كامــل للقــرآن الكــرمي(لطــائف اإلشــارات . هـ ١٤١٤ ٣ بريوت ـــ –دار صادر )هـ٧١١:املتوىف(اإلفريقى لــسان العــرب ـ ـــ مركــز حتقيــق الــرتاث ـ مــام القــشريي ـ دإبـراهيم )  هتـك األسـتار عـن كتـاب فـرتة التكـوين يف حيـاة الـصادق األمـني(لكن حممـًدا ال بـواكي لـه  .م ١٩٨١ــ ) ٢(املصرية العامة للكتاب ــ ط  . م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ -)٢(ط-دمشق – مؤســـسة اخلــافقني ومكتبتهـــا -)هـــ١١٨٨: املتـــوىف(أبــو العـــون حممــد بـــن أمحــد بـــن ســامل الـــسفاريين احلنبلــي  مشـس الـدين، -األسـرار األثريـة لـشرح الـدرة املـضية يف عقـد الفرقـة املرضـيةلوامع األنوار البهية وسواطع  .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢) ٢(عوض ـــ دار الفكر العريب ــ ط



ــــ )  هــ٢٣٥ ـ ١٥٩(سي الكـويف ُمصنف ابن أيب شيبة ـــ أبـو بكـر عبـد اهللا بـن حممـد بـن أيب شـيبة العبـ م ١٩٩٥مباحث العقيدة يف سورة الزمرــ ناصر بن على عايض حسن الشيخ ـــ مكتبة الرشد ـ الرياض ـ  . م٢٠٠٥) ٦(ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني ـ أبو احلسن الندوى ــــ دار القلم ، القاهرة ــ ط .ه ١٤٠٩ــ ) ١( الرياض ــ ط–مكتبة الرشد  ــــ خليـل عبـد الكـرمي ــــ  سـينا للنـشر  ) العالقة بني الرجـل واملـرأة يف العهـد النبـوي واخلليفـي(جمتمع يثرب  .م ٢٠٠٥ــ ) ٣(مباحث يف إعجاز القرآن ــ مصطفى مسلم ــ دار القلم ــ دمشق ــ ط . و غريه من كتـاب الـة ) هـ١٣٥٤: املتوىف (ــ حممد رشيد بن علي رضا )  جملدا٣٥كاملة (جملة املنار  .ه ١٤٣٥ ـ احملرم ٢٠١٣ـ السنة العاشرة ـ نوفمرب ١١٤جملة التبيان ـ القاهرة ـ العدد  ٢٤/٩/٢٠١٤ ــ بتاريخ ٣٢٨جملة البيان ـ عدد .م ١٩٩٧ -) ١(ط) بريوت(، االنتشار العريب ) القاهرة ( . ــ ط )هـ١٣٣٢: املتوىف(حماسن التأويل ــ حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامسي  .يخ حقيقة الصيام وحكمه وفوائده ــ بدون تار "ــ  مقال بعنوان  . ـ دطلعت حممـد عفيفـي ـــ ط ) ة تربوية دراسة حتليلي(خمتارات من القصص الصحيح يف السنة النبوية  .م ١٩٩٥ – ١٤١٥ بريوت ــ  –خمتار الصحاح ــ  حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي  ــ  مكتبة لبنان ناشرون  ـم ـ دون ٢٠٠٤حمنيت مع القرآن ومع اهللا يف القرآن ــ عباس عبدالنور ــ طبعة جتريبية  .م ١٩٩٧ـ ه ١٣٩٥حممد رسول اهللا ــ حممد رضا  ــ  دار الكتب العلمية ــ بريوت ــ  . هـ ــ حتقيق حممد باسل عيون السود ١٤١٨ -األوىل :  بريوت ــ الطبعة–دار الكتب العلميه  -ه١٤٣٢ -)١( ط–القـــاهرة – الـــدار الثقافيـــة للنـــشر - ليلـــى أبـــو اـــد–مـــدخل لدراســـة التلمـــود  بدون ـ القـاهرة ـــ –مدخل إىل التفسري وعلوم القرآن ــ  عبد اجلواد خلف حممد عبـد اجلـواد ـ دار البيـان العـرىب  .م ٢٠٠٢ ـ ١مكتبة اإلميان ـ العجوزة ـ ط ـــــ ) ١(محـــد بــن حنبـــل أبــو عبــداهللا الـــشيباين ــــ دار احلــديث ـ القـــاهرة ـــــ طمــسند أمحــد بـــن حنبــل  ــــ أ .ه ١٤٢٦ــ ) ١(ـطـ دار علم الفوائد ــ مكة ــ ط) ١٣٩٣ــ ١٣٢٥(مـذكرة أصــول الفقــه علــى روضــة النــاظر ـــــ حممـد األمــني بــن حممــد املختــار اجلكــين  الــشنقيطي  .مذكرات يف السياسة املصرية ـ حممد حسنني هيكل ــ دار املعارف ـ دون  .م٢٠١٠ دإبراهيم عوض  ـــ بـدون ) دراسة لشبهات املستشرقني واملبشرين حول الوحي احملمدي ( مصدر القرآن .م ١٩٩٥ه ــ ١٤١٦ ـــ حــافظ بــن أمحــد بــن علــي احلكمــي   .    .  م ١٩٩١ــ ) ١(مركز البحوث والدراسات السياسية ، طمصر وحتديات التسعينيات ــ أعمال املؤمتر السنوي الثالث للبحوث السياسية ـــ عدد من املؤلفني ـــــ  .  م ٢٠١٣ـ ) ٣(شرق ـ طمصر إىل أين ما بعد مبارك وزمانه ـ حممد حسنني هيكل ـ دار ال تاريخ وال دار نشر  : تــوىف امل(معــارج القبــول بــشرح ســلم الوصــول إىل علــم األصــول ـ  . لبنان– دار الكتاب العريب -)هـ٦٠٦: املتوىف( فخر الدين الرازي -معامل أصول الدين  .م ١٩٩٠ه ـ ١٤١٠ــ ) ١(دار ابن القيم ـ الدمام ـ ط) هـ١٣٧٧



ــــ مكتبـة القدسـي، )   هــ٣٨٤: تـوىف امل(معجم الشعراء ــ لإلمام أيب عبيد اهللا حممد بن عمران املرزباين  . م١٩٩٣ - هـ١٤١٤، )١( ط-اإلسالمي، بريوت  دار الغـرب -) هــ٦٢٦: املتـوىف(يـاقوت احلمـوي -إرشـاد األريـب إىل معرفـة األديـب = معجم األدباء  . دون –) ١( ط–دار املصرية للتأليف والرتمجة / ١/١٠٥/لفراء  ا-معاين القرآن  .م١٩٩٣ــ ) ١(إدوارد غايل ــ مكتبة غريب ــ ط/ معاملة غري املسلمني يف اتمع اإلسالمي ـ د ـــ عــامل الكتــب، ط. معجــم اللغــة العربيــة املعاصــرة، د  م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢الثانية، :  لبنان ، الطبعة –دار الكتب العلمية، بريوت  ـــ ) ١(أمحــد خمتــار عبــد احلميــد عمــر وآخــرون ـ ـ ــ عادل نويهض ـ مؤسسة نـويهض الثقافيـة » اضرمن صدر اإلسالم وحىت العصر احل«معجم املفسرين  . م٢٠٠٨- هـ ١٤٢٩ ــــ ط .م ٢٠٠٤ه ـ ١٤٢٥) ـ١(مقدمة بن خلدون ــ عبد الرمحن بن خلدون  ــ ط دار يعرب ـ دمشق ـ ط .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩/ الفكر دار -) هــ٣٩٥: املتوىف( الرازي، أبو احلسني معجم مقاييس اللغة ــــ أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين . م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢) ١(بريوت ــ ط –ــ دار اجليـل ) هــ١٤٢٢: املتـوىف(معجم حفاظ القرآن عرب التـاريخ ـــ حممـد حممـد حممـد سـامل حميـسن  م١٩٩٢ــ ) ١( منريالبعلبكي ــ  دار العلم للماليني ـ بريوت  ــ ط-أعالم املوردمعجم  .إحياء الرتاث العريب ــ بريوت ــ ــدون  بـريوت ، دار -معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية ــ عمر رضا كحالة ــــ الناشـر مكتبـة املثـىن  .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩ــ ) ٣( لبنان ــ ط–للتأليف والرتمجة والنشر، بريوت  ــــ دار البـــشري ـ ــــ املستـــشار عبـــد اهللا العقيـــل ــ ــــ ) ٧(مـــن أعـــالم الـــدعوة واحلركـــة اإلســـالمية املعاصـــرة ـ ــ املكتـب ) . هــ١٣٥٣: املتـوىف (منار السبيل يف شرح الدليل ــ ابن ضويان، إبـراهيم بـن حممـد بـن سـامل  .م ١٩٩٩هــ ــ ١٤٢٠ـ) ١(من روائع حضارتنا ـــ مصطفى السباعي ــــــ دار الوراق ــ ط .م ٢٠٠٨هــ  ـ ١٤٢٩ ــــ  ) ١(لقــرآن ـــــ  حممــد عبــد العظــيم الزرقــاين دار الكتــاب العــريب ــــ بــريوت ـ طمناهــل العرفــان يف علــوم ا .م ١٩٨٩- هـ١٤٠٩ـــ  ) ٧(اإلسالمي ــ ط ) ٣(فهمي هويدي ــــ دار الشرق   ــ ط)  موقع غري املسلمني يف جمتمع املسلمني (مواطنون ال ذميون   . دون –) ٢( ط-منهج الرتبية اإلسالمية ــ حممد قطب  .م ١٩٩٥هـ ، ١٤١٥ ـــ دار العلــم للماليــني ـ بــريوت ـ ط-موســوعة املستــشرقني . دون-الكحيل  موقع الـدكتور عبـد الـدامي - عبد الدائم الكحيل-موسوعة الكحيل لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة .م ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ـــ  ـــ يوليــو ) ٣( الــدكتور عبــد الــرمحن بــدوي ـ ـ ــــ  ١٣٠١(جــري يف العــامل العــريب واإلســالمي مــن موســوعة أعــالم القــرن الرابــع عــشر واخلــامس عــشر اهل .م ١٩٩٣  .ه ١٤٢٥ــ بريوت ـ .املكتبة العلمية . نظم العقيان يف أعيان األعيان ـــ جالل الدين السيوطي ــ ط .م ١٩٧٤ـ ) ١(نظام اإلسالم ــ وهبة الزحيلي ــ ـ منشورات جامعة بنغازي كلية احلقوق ــ ط م ــ دون دار نشر٢٠٠٦ عوض ــ نصوص إجنليزية استشراقية عن اإلسالم ــ د إبراهيم .م٢٠١٧ ــ ٩ــ ١٠تاريخ الدخول /  موقع الدكتورة عائشة احلكمي ــ مقال بعنوان الفن القصصي .هـ  ١٤١٩ــ ) ١(ـــ إبراهيم بن عبد اهللا احلازمي ــ دار الشريف ــ ط) هــ١٤١٧



دار . وفيات األعيان وأنباء الزمان أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكـر بـن خلكـان ـ ط .ه١٤١٨ـ ) ١(القاهرة ـ طواقـع العـامل اإلسـالمى بـني تغريـب التعلـيم وكـشف جتربـة املتـآمرين ـ سـعيد عبـد احلكـيم ـ مكتبـة وهبـة ـ   .٢٠١٥ /١٠/ ٢٠/ قع إسالميات كوم مو / هل القرآن معصوم ــ عبداهللا عبد الفادي          فهرس املوضوعات                         .  ت ــ دون  بريو –صادر 



والـرد " كن فيكـون " شبهة خطأ القرآن  يف استخدام صيغة املضارع يف قوله تعاىل :   املطلب الثالث  ٣٨ .شبهة خطأ القرآن يف مجع علم حيث جيب إفراده والرد عليها :   املطلب الثاين    .......................والرد عليها  "وب على املرفوع شبهة عطف املنص: املطلب األول  ٣٠ ......جهود الدكتور إبراهيم عوض  في رد الشبهات المتعلقة باللغة العربية: المبحث األول  ٢٩ ............ .........................................................................توطئة ٢٨ ..................اع عن القرآن الكريم جهود الدكتور إبراهيم عوض في الدف: الفصل األول  ٢٧ ......................................بعض الرسائل العلمية اليت أشرف عليها: سابًعا ١٩ .....................................................................أهم مؤلفاته: سادسا ١٦ ...................................................................احلياة العلمية : خامًسا ١٣ ...................................................................احلياة الدينية : رابًعا ١١ ....................................................................ثالثًا احلياة االجتماعية  ٩ ....................................................................احلياة االقتصادية : ثانًيا ٧ ......................................................................احلياة السياسية : أوال ٦ ................................صادية واالجتماعية ىف عصره  أثر احلياة السياسية واالقت ٥ ............................................................................منهجه العلمي  ٥ .....................................................................دراسته وحياته العلمية  ٥ .............................................................................مولده ونشأته  ٥ ...........................................................التعريف بالدكتور إبراهيم عوض  ٣ ....................................................................التعريف بكلمة اإلسالم  ٢ .....................................................................التعريف بكلمة الدفاع  ٢ ......................................................................التعريف بكلمة جهود  ٢ ..................................................................ف مبفردات البحث التعري ١ ................................................................................... التمهيد  د.........................................................................  خطة البحث :  رابًعا د ...................................................... .... ...............منهج البحث:  ثالثًا د ...................................................................... الدراسات السابقة:  ثانًيا ج .......................................................................أسباب اختياره:ثانيا ب ................................................................أمهية املوضوع  :أوال  أ ........................................................................املقدمة  الصفحةرقــــــــــــم  الـمــوضـــــــــــوع  فهرس املوضوعات: رابعا ً  وتلــك نعمــة متنهــا علــى أن عبــدت بــين "  عــدم وضــوح املعــىن يف قولــه تعــاىل شــبهة:  املطلــب اخلــامس  ٥٠   ...........................................................................شــبهة خطـأ القــرآن يف االلتفـات مــن املخاطـب إىل الغائـب قبــل متـام املعــىن والـرد عليهــا : املطلـب الرابـع  ٤٤   ....................................................... ......................عليها    ذلــك .... قــل أئــنكم لتكفــرون " شــبهة اخــتالط الغمــوض بالركاكــة يف قولــه تعــاىل : املطلــب الــسادس ٥٩   ..................................................................والرد عليها " إسرائيل 



جهــود الــدكتور إبــراهيم عــوض فــي رد الــشبهات المتعلقــة بمــضمون اآليــات :  المبحــث الثالــث  ٨١ .....والرد عليه" بضربات شديدة كاحلجارة " حجارة من طني " خطأ ترمجة : املطلب الثاين  ٧٦ ......والرد عليه"  أصحاب رائعني متوافقني " كواعب أترابًا بـ " خطأ ترمجة : املطلب األول  ٧٥ جهود الدكتور إبراهيم عوض في رد األخطاء المتعلقة بترجمة القرآن الكريم : المبحث الثاني ٦٥ ..........................................................والرد عليها "  العليم تقدير العزيز الصفحةرقــــــــــــم  الـمــوضـــــــــــوع ـــ : الفــصل الثــاني  ١٠٣ . بينهما برزخ ال يبغيان والرد عليها"  شبهة عدم إعجاز القرآن يف قوله تعاىل : املطلب الثالث  ٩٣ ..........والرد عليها " عني محئة تغرب يف" شبهة خطأ القرآن يف قوله تعاىل: املطلب الثاين ٨٦   ................................................ نفسه أمام النسوة وتقطيع أيديهن والرد عليها   شبهة خطأ القرآن يف نقل اعرتاف امرأة العزيز مبراودة يوسف عليه السالم عن: املطلب األول  ٨٥   ....................................................................................القرآنية  ـــ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ ..  جهـود الـدكتور إبـراهيم عـوض فـي رد الـشبهات المتعلقـة بـشخص الرسـول ـ : المبحث األول  ١١٦   ................................................................وأصحابه ـ رضي اهللا عنهم جهــود الــدكتور إبــراهيم عــوض فــي الــدفاع عــن النبــي ـ . شبهة صناعة ورقة وخدجية ــ رضي اهللا عنها ـ للنيب ـ صلى اهللا عليه وسلم والـرد عليهـا: املطلب األول  ١١٨ ...................................................................................توطئة  ١١٧   ......................................................................صلى اهللا عليه وسلم ـ شبهة سيطرة النيب ــ صلى اهللا عليه وسلم ـــ علـى أمـوال خدجيـة ـ رضـي اهللا عنهاـــ  والـرد : ملطلب الثاين ا ١١٩   ............................................................................ ) قـصة الغرانيـق (ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ باجلاهلية وسجوده لألصنام شبهة تأثر النيب : املطلب الثالث  ١٥٨ . ...............شبهة تأليف النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ للقرآن والرد عليها: املطلب الثاين  ١٤٤ ....شبهة تأثر النيب ــ صلى اهللا عليه وسلم ـ باليهودية والنصرانية والرد عليها : املطلب األول  ١٤٣   .........................................منه الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ رسالتهجهود الدكتور إبراهيم عوض في رد الشبهات المتعلقة بالمصدر الذي استقى : المبحث الثاني   ١٣٥   . .....................................................................عليها اهللا عنه  ــ  وشتمه له والـرد شبهة عداوة النيب ــ صلى اهللا عليه وسلم  ــ ملعاوية ــ رضي: املطلب الثالث  ١٢٦   . .......................................................................عليها جهـود الـدكتور إبـراهيم عـوض  رد الـشبهات المتعلقـة بـسيرة الرسـول ـ صـلى :  المبحـث الثالـث  ١٧٧   . .....................................................................والرد عليها شبهة إنكار هجرة املـسلمني إىل احلبـشة وقـصة جعفـر بـن أيب طالـب والنجاشـي رضـي : املطلب األول  ١٨٥   .........................................................................اهللا عليه وسلم ـ   ٢٠٣ .............................شبهة إنكار وقوع بيعة العقبة الثانية  والرد عليها : املطلب الثالث ١٩٤ ......شبهة إنكار رحلة النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ إىل الطائف والرد عليها : طلب الثاين امل ١٨٦   . ...........................................................اهللا عنهما والرد عليها 



أصــحاب الرســول ـ جهــود الــدكتور إبــراهيم عــوض فــي رد الــشبهات المتعلقــة ب: المبحــث الرابــع الصفحةرقــــــــــــم  الـمــوضـــــــــــوع بـــراهيم عـــوض فـــي رد الـــشبهات المتعلقـــة باإليمـــان بالكتـــب جهـــود الـــدكتور إ: المبحـــث األول  ٢٣٦ ....................................................................................توطئة  ٢٣٥  ..............جهود الدكتور إبراهيم عوض في الدفاع عن العقيدة اإلسالمية: الفصل الثالث ٢٢٢ ..............  اجلنسي والرد عليها شبهة وصف جمتمع املدينة بالزنا واهلوس: املطلب الثاين  ٢١٤ .........شبهة عجز الصحابة عن فهم كثري من ألفاظ القرآن الكرمي والرد عليها: املطلب األول ٢١٣   .....................................................................صلى اهللا عليه وسلم ـ  شبهة إميان املسلمني بكـل مـا يف الكتـاب املقـدس الـذي بـني أيـدي أهـل الكتـاب اآلن : املطلب األول  ٢٣٧ ....والنبوة  شـبهة عـدم ظهـور الـدعوة إىل اإلميـان بنبـوة حممـد ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ إال يف املدينـة : ب الثـايناملطلـ ٢٣٨   ............................................................................والرد عليها األنبياء عليهم جهود الدكتور إبراهيم عوض في رد األخطاء المتعلقة بمعجزات : المبحث الثاني  ٢٤٦   . . ......................................................................والردعليها  خطأ تأويل قصة آدم وإبليس بأا رمزية وتعرب عـن التطـورت االجتماعيـة للبـشرية والـرد : املطلب الثاين  ٢٧٨   ..........................................................................الطبيعة والرد عليه  بقوى " وجعلوا بينه وبني  اجلنة نسًبا " خطأ تأويل اجلنة يف قوله تعاىل: املطلب األول  ٢٧٧ ............ جهود الدكتور إبراهيم عوض في رد الشبهات المتعلقة بالغيبيات: المبحث الثالث  ٢٦٤ ............... الم ــ والرد عليه خطأ التشكيك يف معجزات عيسى ــ عليه الس: املطلب الثاين  ٢٥٦ . ........خطأ التشكيك يف إلقاء إبراهيم ـ عليه السالم ـ يف النار والرد عليه: املطلب األول  ٢٥٥   . ............................................................................السالم  بأــا تــسعة عــشر قــوة " عليهــا تــسعة عــشر " أ تأويــل التــسعة عــشريف قولــه تعــاىل خطــ: املطلــب الثالــث    ٢٨٥ ........................................................................عليه   ٣٥٧ ..........جهود الدكتور إبراهيم عوض في رد الشبهات المتعلقة بالعبادات : المبحث الثالث  ٣٤٨ ......شبهة رفض اإلسالم للفن القصصي ألنه يقوم على الكذب  والرد عليها: املطلب الثاين  ٣٤٤ ......................بهة حترمي شهادة الزور ضد املسلم فقط والرد عليها ش: املطلب األول  ٣٤٣ ....................................................................................توطئة  ٣٤٢ ...جهود الدكتور إبراهيم عوض في رد الشبهات المتعلقة بالفقه اإلسالمي : المبحث الثاني  ٣٣٥ .....يف اللعان وعدم قبول شهادة املرأة والرد عليهاشبهة قبول شهادة الرجل : املطلب الثالث  ٣٢٢ ....................لرد عليهاواشبهة عدم السماح للمرأة  بالعمل خارج البيت : املطلب الثاين  ٣٠٩ .............................لرد عليها واشبهة احتكار الرجال لباب االجتهاد: املطلب األول   ٣٠٧ ...................... ............................................................... توطئة  ٣٠٦ ..............جهود الدكتور إبراهيم عوض في رد الشبهات المتعلقة بالمرأة : المبحث األول  ٣٠٥ ..................................................................................... وطئة ت ٣٠٤ .............جهود الدكتور إبراهيم عوض في الدفاع عن الشريعة اإلسالمية : الفصل الرابع  ٢٩٤   . . ..........................................................................والرد عليه



شـــبهة االدعـــاء بـــأن فريـــضة الـــصيام جـــزء مـــن خطـــة حممـــد لتهيئـــة املـــسلمني يف املدينـــة : املطلـــب الثـــاين  ٣٥٨ شبهة االدعاء بأن صالة الكسوف واخلسوف من موروثات اجلاهلية والرد عليها: ملطلب األول ا الصفحةرقــــــــــــم  الـمــوضـــــــــــوع    ٤١٧ .................................................................فهرس املوضوعات : رابًعا  ٣٩٩ ............................................................فهرس املصادر واملراجع : ثالثًا  ٣٩٧ ..........................................................................التوصيات : ثانًيا  ٣٩٥ .................................................................... .......أهم النتائج :  أوًال  ٣٩٤ ....................................................................................اخلامتة  ٣٩٣ ............................................الدكتور إبراهيم عوض ما عليه : املطلب الثاين ٣٩١ ................................................الدكتور إبراهيم عوض ما له : املطلب األول ٣٩٠ .....................................الدكتور إبراهيم عوض ما له وما عليه::  املبحث الرابع ٣٧٩ .......شبهة االدعاء بأن اإلنفاق على احلج إهدار لألموال العامة والرد عليها: املطلب الثالث  ٣٦٥ ...................................................................للحرب والرد عليها



        


