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 جهود علماء املسلمني يف توظيف احلوار للدفاع عن نيب اإلسالم وشريعته 

         منوذج ا إبراهيم عوض

 ملخص البحث: 

ودفاعه  العلمية  أعماله  وإبراز   ، وتقوميها  احلوار  يف  عوض  إبراهيم  جهود  حتديد  إىل  البحث  هذا  يسعى 
                                                                                          الرصني الذي أسقط فيه كثريا  من الشبهات اليت سطرهتا أيدي املستشرقني واملبشرين وغريهم ، وخرجوا فيها 

                                                م احملر فة ، ومل يكتفوا بذلك بل تعدوا على نيب اإلسالم عن حقائق العقل والنقل ، وراحوا ينشرون أابطيله
ف                                                                                       ودينه وشريعته ، فجمعوا بني الضالل والظلم ، وكل ذلك يتجلى من خالل آاثر هذا الكاتب الذي وظ  

جهوده املختلفة يف الدفاع عن نيب اإلسالم وشريعته ، مما استحق إظهاره من أجل االستفادة من جهود 
الكاتب وحوارا ادعاءاهتم وبطالهنا   وردوده   تههذا  وتبيني زيف   ، للمكذبني  والتصدي   ، والدعوية  العلمية 

 وثالثة،    ا                                                          لحجة على املخالفني ،وإابنة  لسواء السبيل ،وتضمن البحث متهيد لنصرة هلذا الدين القومي، وإقامة  
ب عنها من خالل جهود إبراهيم عوض يف درء الشبهات واجلوا  مباحث،وخامتة ،عاجل املبحث األول منها:

عن نيب اإلسالم ودينه،   حتليل منهج إبراهيم عوض يف حواراته للدفاع  مصنفاته وحبوثه ومقاالته، والثاين : 
 وردوده عليهم. حوارات إبراهيم عوض مع التيارات الفكرية املختلفة  والثالث:

 :   املقدمة

أم إذ هو  به كل مسلم  أمر مطالب  اإلميان الدفاع عن نيب اإلسالم وشريعته هو  ر من صميم عقيدته يف 
تعاىل وقدرته أبن منح م وقريه ، ولكن شاءت حكته و تعزير و   -صلى هللا عليه وسلم  -ابلنيب حممد   ة هللا 

النيب حممد   الدفاع عن  ب وأته أبن   -صلى هللا عليه وسلم  -                                        بعضا  من املسلمني شرف                                 دفاعا  علميا  رصينا  
الذين وأذانهبم  املخالفني من النصارى    ردوده على ليت متثلت حبسن                                       يكون مستحقا  للتنويه جبهوده العلمية ا

النقوالت صواب  عندهم  ،وضاعت  احلقائق  عليهم  ظهرت اختلطت  هنا  ومن   ، ابملتناقضات  وآمنوا   ،
يتحولون إىل اإلسالم ، فمن مقاصد التنصري هو  غري املسلمنيأحقادهم خاصة بعد انتشار هذا الدين وبدأ  

عن  املسلمني  ،    إبعاد  وشريعته  اإلسالم  نيب  الشبهات حول  وإاثرة   ، ممن  دينهم  عوض  إبراهيم  والكاتب 
املضمار، كا هذا  واألابطيل               وسعى سعيا  حثينت جهودهم مشكورة يف  الشبهات  هذه          ، فسخ ر                              ثا  يف صد 

فضح أكاذيب املفرتين من خالل جمموعة كبرية من الكتب والبحوث واملقاالت ، ومن هنا حاور و قلمه و 
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 وحتذيره من أساليبهم وخططهم                      نص  ريني والعلمانيني                                        هذا البحث يف بيان جهوده وتصد  يه حلمالت املجاء  
به    وكان ،اإلسالم    ضد   املوجهة التعريف  الذي يستحق وجبدارة  الكاتب  اليت ،اختيار هذا  العلمية  وآباثره 

  ، عليها  يوقف  وأن  تربز  أن  احلو تستحق  استخدام  يف  وجهوده  أعماله  تقسيم  نيب ميكن  عن  للدفاع  وار 
 اإلسالم وشريعته ورد الشبهات عنه من خالل ما أييت: 

 متهيد : يتضمن التعريف ابلكاتب إبراهيم عوض . 

 : ،يتضمن مطلبني  املبحث األول: جهود إبراهيم عوض يف درء الشبهات واجلواب عنها

 العلمية.  مصنفاته  املطلب األول: 

 العلمية .   هقاالتم و   ه حبوث :ينالثا   املطلب

ال عوض  ثاين املبحث  إبراهيم  منهج  حواراته:حتليل  و   للدفاع  يف  اإلسالم  نيب  أربعة   شريعتهعن  ،ويتضمن 
 : مطالب

 .مقوماته الشخصيةاملطلب األول:   

 مرتكزاته يف احلوار. املطلب الثاين:

 سلوبه يف احلوار.أاملطلب الثالث: خصائص  

 حواراته. يفاملطلب الرابع : الغاايت واألهداف 

عوض الثالثث  املبح إبراهيم  حوارات  املختلفة   على   وردوده   :  الفكرية  ثالثة   التيارات  وتقوميها،ويتضمن 
 : مطالب

 العلمانيون .   : املطلب األول

 الشيعة.   :املطلب الثاين

 يم حوارات إبراهيم عوض. يتق  : املطلب الثالث

 : وتتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات . اخلامتة
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 متهيد 

 اهيم عوض . التعريف ابلكاتب إبر 

من  حتمله  ملا  هلم؛  أقالمهم  شهدت  الذين  األكادمييني  الباحثني  من  عوض  إبراهيم  املصري  الكاتب                                                                                     ي عد 
                                                                                         ألقاب علمية يستحقوهنا على كثرة ما ع ر ف من فصام بني احلقائق و األلقاب  بني الدارسني ، وحيسن بنا 

                              وشريعته أن ن ل م إبملامة يسرية يف   -لم  صلى هللا عليه وس  -قبل عرض جهود الكاتب يف الدفاع عن النيب  
 التعريف به.

 حياته:

الغربية عام   الغابة يف حمافظة  يتيم األبوين إذ  ماتت أمه وعمره 1948ولد كاتبنا يف قرية كتامة                                          م ، ونشأ 
القرآن  حفظ  وأمت  سنوات،  تسع  وعمره  أبوه  وحلقها   ، سنوات  يف   الكرمي   ست  الثامنة  وهو  من   سن 

مصر   منذ صغره فدراساته األوىل كان فيها ترتيبه الثالث على أقرانه على مستوى مجهورية   ه نبوغ  الحعمره،و 
على مجيع طالب   مادة اللغة العربية  الثانوية العامة ،واألول   ،وكان ترتيبه األول يف حمافظة الغربية يف  العربية

مبلغا  كبريا  1966عام    مصر  مجهورية نفسه  وعلومها يف  العربية  بلغت  وقد   ، يرتك كلية                                                  م  أن  آثر  ولذا   ،
االقتصاد والعلوم السياسية وانتسب إىل كلية اآلداب يف جامعة القاهرة قسم اللغة العربية ، ورافقه النبوغ يف 
منها عام  اليت خترج  األربع  مراحلها  ، ويف  اآلداب  األول على مجيع زمالئه يف كلية  فهو  اجلامعية  دراسته 

شهادة1970 على  ذلك  بعد  حصل  مث  اآلداب    م،  من كلية  مشس    -املاجستري  عني  سنة   -جامعة 
القص  1974 بعثة                           م ، وكانت رسالته عن  اص حممود طاهر الشني حياته وفنه ، مث سافر إىل بريطانيا يف 

م ، وكانت 1982، فتخرج منها عام    الدكتوراه م ؛ لنيل شهادة  1976دراسية إىل جامعة أكسفورد عام  
م ، فتخصصه الدقيق إذن كان يف النقد األديب 1980من بداايته حىت عام  رسالته عن نقد القصة يف مصر 

                    ، فقد ترجم كثريا  من ولغريها من اللغات                                                          وحتديدا  يف جمال النقد القصصي، وهو مرتجم ومتقن للغة اإلجنليزية  
الكرمي وللنيب حممد                     الكتب واملقاالت وبني   للقرآن  ترمجاهتم  املرتمجني يف  أوهام   -يه وسلم  صلى هللا عل  - 

                                                                   غريه ، ويعمل حاليا  أستاذا  للنقد األديب يف كلية اآلداب يف جامعة عني مشس. و 
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 مؤلفاته : 

، فقد تنوعت ميادين املعرفة عنده يف النقد ،العلمي  غزير التأليف يف اجلانب األديب و الكاتب إبراهيم عوض  
والرد على أعداء اإلسالم من امللل والفرق ،    ، والتاريخ والسري،واحلضارة، والتفسريوالنحو  ، واألدب ، واللغة

ودفاعه عن اإلسالم  لدينه ، وحبه  ، وإخالصه  تدينه  والعلمانيني، وكتب كتاابت تدل على  واملستشرقني 
 وقد جتاوزت مؤلفاته املائة ، ومن أبرزها :  -صلى هللا عليه وسلم   -والنيب  ،والقرآن  

 . والقرآن   املستشرقون  .1

 . احملمدي  الوحي   حول   واملبشرين  املستشرقني  اتلشبه  دراسة   –  القرآن  مصدر .2

 . وأابطيل  أضاليل  -االستشراقية  اإلسالمية  املعارف  دائرة .3

 .أسلوبية مقارنة -واحلديث   القرآن .4

 .الشيطانية  لآلايت وموضوعية  فنية  دراسة  توبته؟  رشدي   سلمان  إعالن بعد   ماذا .5

 لرواية  نقدية   دراسة   –  ملسلمني وا  اإلسالم  على   نسرين  ةتسليم  البنجالديشية  الكاتبة  افرتاءات .6
 . "العار"

 . (وتفنيد  ترمجة)  اتجرا إال  يكن  مل   حممدا أن   يزعم  جامعي  أستاذ  –اإلسالم  ثورة .7

 . النبوية  السرية  على  امللقاة   النووية  القنبلة   إبطال .8

 .الصلبة  الواقع   وحقائق   العريضة   االدعاء   أوهام   بني  مندور   حممدالدكتور   .9

 . والصحابة  والرسول   هللا  على   فضوحةامل  وتطاوالته   اإلسالمي   اليسار .10

 . انئمون   وحنن  مصر يف يهان  الرسول  -له   بواكي   ال         حممدا         لكن   .11

 .املبشرين  وجهاالت الكرمي   القرآن   عصمة  .12

 .العصر  فضيحة :  احلق  الفرقان  .13



6 

 

 . مقارنة  وأسلوبية  لغوية   دراسة  –طه سورة .14

 . مقارنة  فقهية  أسلوبية  دراسة   –املائدة  سورة .15

 . العلم  من   املقدس  الكتابو   الكرمي  القرآن  موقف .16

 . واالجتاهات  واملناهج  الضوابط:  التفسري  مسري .17

 .ومذاهبه  التفسري   مناهج  يف   دراسات  -قطب   سيد  إىل  الطربي من   .18

 . نقدية  قراءة  -اإلبداع   وحرية   اإلسالم   قيم  بني"  البحر  ألعشاب  وليمة" .19

 . (ودراسات نصوص)  إجنليزية موسوعات  مخس   يف اإلسالم .20

 .التاريخ من وحملات  واحلديث  القرآن   من صوصن  -اإلسالمية  احلضارة .21

 (. العرب  العلمانيني  بعض   كتاابت   يف  قراءة):  مارقة أفكار .22

 . اإلسالمية  النسوية   عن  دراسات  ست   مع ياإلجنليز   النص  -ودود   ألمينة"  واملرأة  القرآن" .23

 . جديد   من برأسها  تطل   العامية  إىل   الدعوة   -والفصحى   النحو  عن  دفاع .24

 . اإلسالمي  فكره   يف قراءة  –مجعة  لطفي   حممد : العمالقة  جيل   من   كاتب  .25

 .وشخصيته  حلياته  جديدة  دراسة  -املتنيب .26

 . القصصي  النقد   من فصول .27

 . سعوديون   دابء   أ   .28
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 املبحث األول 

 جهود إبراهيم عوض يف درء الشبهات واجلواب عنها 

 العلمية. مصنفاته  املطلب األول:  

اليت   الشبهات  إبراهيم عوض كثريا  من  الكاتب  اإلسالم حول                                                تناول  وأعداء  واملبشرون  املستشرقون  أاثرها 
وسلم  -النيب   عليه  من   -صلى هللا  عدد  يف  وتناقضها  بطالهنا  وإظهار  ردها  بيان  يف  املؤلف  جهد  وقد 

يف كتابه   الردود  من  أكثر  ولكنه   ، ومقاالته  القرآن  :مؤلفاته  مصدر  املستشرقني   -)  لشبهات  دراسة 
) احملمدي  الوحي  ابلنيب    واملبشرين حول  يتعلق  ما   : األول   ، اببني  على  قسمه  عليه   -الذي  صلى هللا 

               أبنه كان خمادعا    -صلى هللا عليه وسلم   -  م للنيب،وذكر يف هذا الباب ثالث شبه : األوىل وصفه  -وسلم
 م للنيب مه                                       أبنه كان وامها  وخمدوعا  ، والثالثة : اهتا  -صلى هللا عليه وسلم  -  م للنيب                          وكاذاب  ، والثانية : اهتامه

وسلم  - عليه  يتعلق عصيب  مبرض         مريضا  كان    أبنه  -صلى هللا  ما  على  قصره  فقد   : الثاين  الباب  وأما   ،
                                                ، وتناول فيها دراسة احملتوى القرآين وبني  أنه ال ميكن ابلشبهات املثارة حول القرآن الكرمي وظاهرة الوحي  

نة أخرى ، وذلك بعد مقارنته بغريه من من أي مصدر بشري ، أو اقتبس من أي داي  ىأن يكون قد استق
 . عنها  أبنه قد أخذ أفكاره   -صلى هللا عليه وسلم   -                          أداين عصره اليت اهت م الرسول 

والرتكيز عليها؛ألن   -صلى هللا عليه وسلم  -وقد تعرض إبراهيم عوض يف كتابه لقضية إثبات صدق النيب  
ونقض شبهاهتم ، وإظهار شططها وفسادها ،   -يه وسلمصلى هللا عل -                                  هلا أثرا  كبريا  يف إفحام خصوم النيب  
عدة قضااي تناوهلا ،  عن ربه ،وذلك  من خالل  -صلى هللا عليه وسلم  -وأثبت ابالستدالل صدق رسالته 

                     حني ر ميت مبا ر ميت به   عائشة      إن    »                                           اليت سخ رها يف رد  موضوعي ومنهجي ، فيقول :  (1) كحادثة اإلفك  
                                    وهي زوجته ويهمه أال  يلوك الناس سريهتا   -صلى هللا عليه وسلم  - يسارع الرسول  مل   -عليها رضوان هللا  -

                                               ي عد طويال  جدا  يف تلك الظروف ، وكان يستطيع لو  (2) بتربئتها ، بل انتظر حىت نزول الوحي بعد وقت  
ر س به األلسنة    .   (3) «                                                     كان كاذاب  أن يصنع وحيا  منذ أول حلظة ُي 

 
 4/1516البخاري ، اجلامع الصحيح ، كتاب املغازي ، ابب حديث اإلفك ،   (1)
        شهرا .  ومدة االنتظار كانت    (2)
   .42-41مصدر القرآن :   (3)
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رضي   -                                لقرب أمه ، فقد ر وي عن أيب هريرة    -صلى هللا عليه وسلم    -مبسألة زايرته  استدالله         أيضا     ومنها
، (4) ( يل           ف أ ذ ن  ،           ق رب  ه ا          أ ز ور         أ ن                       و اس ت أ ذ ن  ت ه  ،  يل          أي  ذ ن            ف  ل م    ي،      أل م                   أ س ت  غ ف ر         أ ن          ر ب                   اس ت أ ذ ن ت  ):         مرفوعا     -هللا عنه

ومنها أنه زار ذات يوم  قرب »   ، فقال:   -صلى هللا عليه وسلم  -قه  احلديث لبيان صد   ا ف الكاتب هذ      فوظ  
فبكى وأبكى من حوله ، إىل هنا واألمر مفهوم ،لكن الغريب أن يتطوع فيذكر هلم أنه استأذن ربه  يف ،أمه 

ا ، وكذ   (5) «أو كالم دجال؟زايرة قرب أمه فأذن له ،بينما حني استأذنه أن يستغفر هلا فلم أيذن ،أفهذا فعل  
وأثبت   -صلى هللا عليه وسلم    -بن النيب  ااستثمر الكاتب حادثة كسوف الشمس واقرتاهنا بوفاة إبراهيم  

 أنه ، الصدق  ابب  ،الباب هذا  يف عجائبه ومن» فقال : ،من هذه الواقعة  -عليه الصالة والسالم  -صدقه
          ا  يف الرد دائم يقول كان   كما)  هو  فما ،  مبعجزة اإلتيان علي                يوما  أنه قادر       يد ع مل -  والسالم الصالة  عليه  -

 أناملراد    ان ك وهل :      قائال   ينربي من                رسول ، ول ر ب   بشر إال ( اليهود أو املشركني                  ي  ت ح د و نه من  على من
                                    دة  عجز وانكشف كذبه؟ إن دهاءه إذن ال واح  يصنع   أن       س ئ ل  إذا  ىتح   املعجزات  صنع   علي  قدرته  يدعي

الذي منعه اإلدعاء ،  صدقه وإخالصه هو    فرصة  يهتبل  أن  حياول   مل   أنه  عن   النظر  وبغض   من مثل هذا 
يف   له   الكون  ةكمشار   ى عل  إهلية  آية  أهنا          ويد عي  مثال  إبراهيم  بدهوفلذة ك  ابنه  موت   يوم   الشمس  سوف ك

 وأنه مل يثبت عنه ولو كذبة   -وسلم  صلى هللا عليه    -بعد أن أثبت الكاتب صدق النيب  و ،   (6) «أحزانه  
الشبهة األوىل أكثر من   عند تناوله أدرج يف رده  و             إال حقا  ،  فيه  كان ال يقول الذي    حىت يف مزاحه واحدة ، 

وقام ابلرد عليها ،   -وحاشاه  -ابخلداع    -صلى هللا عليه وسلم  -للنيب    ون يف اهتامهماملستشرق  اتناوهل  شبهة
لصلح لني على ذلك بنقضه  للمعاهدات مستد    -صلى هللا عليه وسلم  -  عدم احرتامه يف زعمهم    ومنها 

النيب    احلديبية ، فقد عقد  اليت عقدها مع خمالفيه ،  بوفائه ابلعهود واملواثيق  صلى هللا عليه   -فرد عليهم 
بنو قينقاع ، وبنو النضري، وبنو :                                                           كثريا  من العهود واملواثيق مع املشركني وقبائل اليهود الثالث وهم    -وسلم

                                نقض عهدا  أو ميثاقا  ، حىت يف صلح   كل ذلك هلم ، ومل يثبت أنه   -وسلمصلى هللا عليه    -              قريظة ، ووَّف   
        ل أيضا         ، ودل    ( 7) بنوده مبجرد كتابته ابلرغم مما كان يف هذه االتفاقية من ظلم وإجحاف   جبميع              احلديبية وَّف  

 ،  مسيلمة          رسويل     يقتل      مل           فل م    غادرا   -صلى هللا عليه وسلم  -أنه لو كان  »   ب     للعهود  على عدم نقضه  

 
يف زايرة قرب    -وجلعز    -به  ر   -صلى هللا عليه و سلم  -صحيح مسلم ، كتاب اجلنائز ،ابب استئذان النيب    مسلم ،   (4)

 . 2/673، أمه  
 . 42مصدر القرآن :   (5)
 .  السابق املصدر   (6)
 24:  السابقاملصدر ينظر :   (7)
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 ؟  وانتصاراته  سلطانه  أوج  يف  -صلى هللا عليه وسلم    -انزعه الرسالة والسلطان ، وكان رسول هللا    الذي
 .(8) «األمر   وفداحة  رسوليه   صفاقة   من         تغي ظه  برغم   ذلك  عن       عف    -  السالم الصالة    عليه  -لكنه  

  -عليه وسلم  صلى هللا  -انية أبن النيبلثعلى شبهة املستشرقني ا  من ردودومما طرحه الكاتب إبراهيم عوض  
وخمدوعا    وامها   املستشرق  ا                   كان  ظروفه ركي  امنالد دعاء  يعكس  وهلذا  حممدي  نتاج  الوحي  أن  بوهل 

صلى هللا عليه   -                                              دعاء ابالستدالل على أن الوحي ليس انعكاسا  مليوله  د الكاتب هذا اال       ، ففن  (9)ونفسيته
حديث عدم على ذلك  فيها ونفوره من األشياء األخرى ، والدليل  إىل بعض األشياء اليت يرغب    -وسلم  

أن نفسه كانت تعاف أكله   -صلى هللا عليه وسلم  -، وأثبت(10) أكله للضب على مائدته وعدم حترميه له
مب،(11) أيضا   النيب                 واستدل  يراه  ما كان  خبالف  ورد  الوحي  نزول  أن  وهو  املالعنة  الصالة   -سألة   عليه 

ولكن   (12) الزوج الذي يرمي زوجته ابلزىن إما أن أييت ببينة ، أو أنه حيد حد القاذف،  وهو أن   -والسالم  
 . (13) كما يف آايت املالعنة  -صلى هللا عليه وسلم   -القرآن ورد خبالف ما جاء يف رؤيته  
       بيا  ،                                   من قبل املستشرقني أبنه مريض مرضا  عص  -صلى هللا عليه وسلم  -وأما الشبهة الثالثة واليت اهتم النيب  

-صلى هللا عليه وسلم-لتحليل النفسي يف بيان حال النيب د الكاتب إبراهيم عوض شبهتهم بطريقة ا        فقد فن  
النيب   الوحي إىل  يرون أن ظاهرة  فاملستشرقون  الوحي ،  نزول  مردها غري   - عليه وسلم  صلى هللا   -عند 

بية واليت من صورها الصرع ،فرد عليهم                                                         ، وأهنا كانت مرضا  نفسيا  ، وهو نوع من أنواع األمراض العصحقيقي

 
 . 24مصدر القرآن :    (8)
 . 24ينظر: دائرة املعارف اإلسالمية أضاليل وأابطيل :   (9)
صلى هللا عليه وسلم    -                               أ ن ه  د خ ل  م ع  ر س ول  هللا   "                           خ ال د  ب ن  ال و ل يد        ع ن    -                        ر ض ي  اَّلل   ع ن  ه م ا    -         ع ب اس            هللا  ب ن         ع ب د    روى   (10)

م ي م ون ة     - ب ض ب   حم  ن وذ  ،                       ب  ي ت   ر س ول  هللا     ،                          ف أ يت    إ ل ي ه   عليه وسلم  -                               ف أ ه و ى  الن  س و ة  ،          ب ي د ه     -صلى هللا  ب  ع ض     :                              ف  ق ال  
                     ف  ق ل ت  أ ح ر ام   ،                  ف  ر ف ع  ي د ه    ،                         ه و  ض ب  اي  ر س ول  هللا  :           ف  ق ال وا   ،                          مب  ا ي ر يد  أ ن  أي  ك ل    -هللا عليه وسلمصلى   -                     أ خ رب  وا ر س ول  هللا  

هللا    ر س ول   اي   ال  ؟                    ه و    : ق  و م ي   ،              ف  ق ال   أب  ر ض   ي ك ن   مل    أ ع اف ه    ،                                     و ل ك ن   د ين   الصحيحالبخاري    ،   "                      ف أ ج  ، كتاب  اجلامع 
 . 2060/ 5،ال أيكل حىت يسمى له فيعلم ما هو  -صلى هللا عليه و سلم   -طعمة ، ابب ما كان النيب األ

 . 68مصدر القرآن :   (11)
      ب ن   ا      ر يك       ب ش   -صلى هللا عليه وسلم -                                                             أ ن  ه ال ل  ب ن  أ م ي ة  ق ذ ف  ام ر أ ت ه  ع ن د  الن يب     -                       ر ض ي  اَّلل   ع ن  ه م ا  -        ع ب اس         اب ن   روى  (12)

: اي  ر س ول  هللا  إ ذ ا ر أ ى أ ح د ان  ع ل ى    -صلى هللا عليه وسلم  -                             س ح م اء  ،ف  ق ال  الن يب     ، ف  ق ال                                                                                               : ال ب  ي  ن ة  ، أ و  ح د  يف  ظ ه ر ك 
البخاري، اجلامع الصحيح ، كتاب    ،                      ح د  يف  ظ ه ر ك  "                                                                                                     ام ر أ ت ه  ر ج ال  ي  ن ط ل ق  ي  ل ت م س  ال ب  ي  ن ة  ،ف ج ع ل  ي  ق ول  :ال ب  ي  ن ة  ،و إ ال  

 . 2/949الشهادات ، ابب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة ،
                                           أ ر ب ع  ش ه اد ات  اب َّلل   إ ن ه  ل م ن                                                                                                           }و ال ذ ين  ي  ر م ون  أ ز و اج ه م  و مل   ي ك ن هل  م  ش ه د اء إ ال  أ نف س ه م  ف ش ه اد ة  أ ح د ه م  قال تعاىل :   (13)

                                                                    ( و ي د ر أ  ع ن  ه ا ال ع ذ اب  أ ن  ت ش ه د  أ ر ب ع  ش ه اد ات   7                                                                          ( و اخل  ام س ة  أ ن  ل ع ن ة  اَّلل   ع ل ي ه  إ ن ك ان  م ن  ال ك اذ ب ني  )6              الص اد ق ني  )
 . 9-6                                                                        ام س ة  أ ن  غ ض ب  اَّلل   ع ل ي  ه ا إ ن ك ان  م ن  الص اد ق ني  { النور:         ( و اخل   8                                   اب َّلل   إ ن ه  ل م ن  ال ك اذ ب ني  )
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 ويف»                        وبني  زيف ادعائهم بقوله:  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب                                  الكاتب مفصال  حاالت جميء الوحي إىل  
 ال   أبنه                       صيته أن جيزم صادقا   وشخ   -السالم الصالة و   عليه   -  النيب   سرية   يعرف  إنسان  أي   يستطيع   الواقع 
التلقائي   إذ لو،  ابلصرع        مصااب    يكون   أن   ميكن الفعل  الوحي هي أعراض الصرع لكان رد  كانت عوارض 

فينقذوه ومينعوه من أن يؤذي نفسه أثناء النوبة ، ولكن الذي كان حيدث هو   ، عند أصحابه أن يسارعوا
                                           فيفيق حينئذ  من نفسه دون أن يكون هناك عالمة   ،عونه وال يقربونه حىت ينجلي عنه الوحي   د               أهنم كانوا ي  

 . (14) « أو معاانة  ،غان بصر   و        أو ز  ه ،على وجهفزع  

ويزيد الكاتب يف بيان عوار هذه الشبهة وزيفها أن أحد املستشرقني ، وهو ألفرد جيوم ينفي تفسري الوحي 
، (  15) «                                                                   إن  دراسة هذه الظواهر النفسية للتجربة الدينية تنسف هذا االهتام نسفا    »مبا ادعاه زمالؤه بقوله : 

وإذا   ،  ...  نه ُيتل به اجلهاز العصيب ، ويفقد بسببه الوعي ، وُيتل به التوازن فاملعروف عن مرض الصرع أب
دارس    استقصى ،أو  مع  أي ابحث  الطب  ذكره  الذي  الصرع  اجلرس، أعراض  الوحي كصلصلة  عوارض 

وثقل جسمه   الشريف ،  النحل حول وجهه  الباردومساع دوي  اجلو  الكثري يف   ، وامحرار الشديد ، وتعرقه 
وردكم   وجهه، النبوية  ت ا  والسرية  النبوية  السنة  نصوص  أي    يف  خمتلفني  أمرين  جيد  بينهما،فإنه                                       وقابل 

وختم بعد رده على ،    (16)   يتبني زيف هذه الشبهة اليت تكذهبا عوارض الصرع وفقدان الوعيو   اختالف
بقوله   الثالث  الشبهات  إىل طائل ، فضال  عن   ،   وبعد  »:مجيع  تؤدي  االدعاءات ال  سخفها                                             فإن هذه 

 قد  أبهنم  ليوحي  صاحبها  إىل  االهتامات   توجيه  يف   احملمدية  ابلرسالة  املؤمنني  غري  ضطرابوفسادها، وإن ا
منذ   ىعل            ي  ق بلون  فهم   ،  احلقيقة  مساع  عن  وقلوهبم  وعقوهلم  آذاهنم         أصم وا  ليهامجوه  ؛البداية  اإلسالم 

والتارُيي قضى على  ،    (17) «ويفندوه العلمي  املنطق  أن  هنا  والشبهات  وجند  الفاشلة  احملاوالت  كل هذه 
ي    ةالتافه يلوكوهنا  الذين  أصحاهبا  الواضح،وأن  الدين  هذا  حقائق  وجه  يف  تقام  أن قبفتضحون                                                                    اليت  ل 

 قامت معامل احلق على إثباهتا.                                    يشككوا مسلما  ، أو يطمسوا هبا بصرية  

 
 . 83مصدر القرآن :   (14)
 . 84:السابق املصدر   (15)
 . 85: السابق املصدر ينظر:   (16)

 . 93:  السابقاملصدر (  17) 
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 .   مقاالته وحبوثه املطلب الثاين: 

راهيم عوض اليت أسداها ألمة اإلسالم ، وعاجل يف كثري منها الدفاع يف مقاالت الكاتب إب  من ينعم النظر
اجلهود املشكورة ، واليت رصد فيها د  ، وصحابته الكرام ، جي  -صلى هللا عليه وسلم    -عن القرآن ، والنيب  

فيها                                                                                             أقالم املنحرفني من شىت الطوائف وامل لل والن حل ، واليت دلت على ب عده الفكري والنظري،فكان هادفا  
بطريق  وجتريدهم  اخلصوم  أدلة  وحتليل   ، االفرتاءات  زيف  وإظهار   ، وبياهنا  احلقائق  لكشف  الوصول  إىل 

                                                                               املوضوعية من خالل النقد العلمي البن اء ، وليس اجلانب العاطفي الذي ال يظهر فيه بيان   احملاورة واملناقشة
اخلص  أدلة  فتفنيد   ، بسهولة  للحق  يستسلم  الذي ال  اخلصم  السليم عجز  الطريق  ادعاءاهتم هو  وتعرية  وم 

                                                                                          والرصني يف الرد على املخالفني ، وقد بني  الكاتب إبراهيم يف إحدى مقاالته أن هذه املرحلة املعاصرة من 
 هذه   يف »   :  فقال وأهله بوسائل خمتلفة ،                                                       حياة املسلمني هي من أكثر املراحل خطورة يف الن يل من اإلسالم  

 يتعلق   شيء   كل  حمو  تستهدف          رهيبة          هلجمة    اإلسالم  يتعرض   اإلسالمي   التاريخ  من   ةالبائس  التاعسة   املرحلة 
 دون  عالنية  بشأنه  والتدليس   الكذب  ويتم  ،...  واخلطط  الوسائل  كل  فيها              ت س ت خ د م         هجمة    أبهله،  أو  به

 الغرب  ي يغر  ما  وهو وأوضاعهم، حاالهتم  أسوأ يف  اآلن هم        وشعواب            حكومات    املسلمون إذ  حياء،  أو  خجل
 أو  استطاع،  إن   أهله  على  والقضاء  الدين  هذا  تدمري  على  للعمل   تتكرر  ال   عظيمة  فرصة  هذه  أبن   ابالعتقاد 

، (18) «وأخالقهم  وعباداهتم  معتقداهتم  عن  واجتياهلم  وانتمائهم،  هويتهم  تغيري  على   العمل:  األقل  على
هبا   واإلشادة ا يف كل مناحي احلياة ،  واغرتار بعض املفكرين من العرب واملسلمني حبضارة الغرب واألخذ هب

، وتبين أفكارها أمر يدعو إىل احلزن واألسى ، فحضارة الغرب البائسة يف منظور الكاتب إبراهيم عوض 
الدمار والتوحش واإلجرام، فهو يقول :   من  بلغوا  قوم   مع   هنا   نتعامل  إننا»   حضارة شوهاء ال تعرف إال 

 فاحلضارة   احلضارة،   بلفاع           تلف عوا   وإن  وحوش،   هؤالء  ،البشر  من   آخر   حدأ   يعرفه  ال   حدا  اإلجرام   يف             الع ت  و  
 احلضارة   بل   وحسب،  ذلك   إىل   وما  االتصال  ووسائل  والعلوم   والعمارة   والسالح  الصناعة  يف   تقدما   ليست
ألنه وسيلة من وسائل الغزو   ؛ ،فهو حيذر من هذا االغرتار  (19) «  شيء   كل  قبل  رحيم   نبيل  إنساين  سلوك

صلى   -املعريف ، وطمس هلوية هذه األمة اليت أكرمها هللا تعاىل إبنزال كتابه املهمني على رسوله  الفكري و 
 اخلامت .   -هللا عليه وسلم  

 
ر ل وك ه ول م ز والرسول الكرمي؟  مقال بعنوان " (18)  . rabnews.comwww.ala ، ينظر موقع :  "                                 ش 
 .  www.sbeelalislam.netينظر موقع :،  "                خ ذ وه  فغ ل وه بعنوان "  حبث مطول   (19)
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الرد   -صلى هللا عليه وسلم   -                                                                    وكان مم ا تعرض له الكاتب إبراهيم عوض يف أحباثه ومقاالته للدفاع عن النيب  
شعبان احلي  عبد  حممد  اجلامعي  األستاذ  A New  -Islamic History)يف كتابه  (20)   على 

Interpretation) ،صلى هللا عليه   -الذي اهتم به النيب ،(21)   تفسري جديد( -)التاريخ اإلسالمي   :أي
 وهداية الناس   وليس التوحيد أبن دعوته كانت من ورائها املقاصد التجارية ، والنفع املادي احملض ،    -وسلم

اجلانب، فيها رسالته على  بقوله :                               حاصرا   أيضا   اجلانب  هلذا  الغزوات واملعارك  إ                                            االقتصادي مع تشويهه  ن 
وقد ،                                                                                       كانت من أعمال قطع الطريق ،ومل ي ق م هذا األستاذ اجلامعي أي دليل علمي على افرتاءاته ومزاعمه

جامع أستاذا   الرجل  هذا  من كون  مستغراب   الباطلة  واملزاعم  االفرتاءات  هذه  إبراهيم عوض  الكاتب      يا                                                                                             فن د 
ادعائه   برغم  طرحه  وتفاهة   ، عقله  سذاجة  على  تدل  افرتاءاته  أن  ، العريض  ،وكيف  العلمية  ابملنهجية 

إذ يقتصر يف الفصل                 توثيقا  علميا    وختصصه يف التاريخ اإلسالمي ، وافتقاره املدقع إىل توثيق أي شيء تناوله 
ن كتاب فتوح البلدان للبالذري ، مع على معلومة واحدة م  -صلى هللا عليه وسلم    -الذي يتعلق ابلنيب  

ه  أبن  علميةالعلم  قيمة  ذات  ليست  املعلومة  ومقاالت   م  ،وأذه  من كتب  فكانت  األخرى  مراجعه  بقية   ا 
مونتجاملستشرقني   آراء   مري أمثال  طرح  عبارة عن  املراجع هي  وهذه   ، وآخرين   ، ، وسرجنت،وبيالييف 

وحركة اجملتمعات ، وهو يردد مقوالت املاركسيني يف حتليل   وحتليالت منطلقة من التفسري املاركسي للتاريخ
 : حوادث التاريخ، وتفسري ظواهره، ودراسة شخصياته، مث يندب الكاتب إبراهيم عوض ضياع العلم بقوله  

العلمي  » العلم ،واملنهج  الطرح من أستاذ جامعي    (22) «                               اي ل ضيعة  يف اختصاصه ، ويتابع          ي ز ل  على هذا 
، وحياول تشويه صورة   وختاريفهم من الزايدات والتصورات والتأويالت البشرية اخلاطئة آتليفهم  املستشرقني يف  

صلى   -النيب  أن          يد عي   إىل أن  به، وينتهي    -صلى هللا عليه وسلم   -اإلسالم واإلساءة إىل رسوله العظيم  
فيها معىن جديد ، وينفي أن                                                    مل أيت  جبديد ، وحىت يف القيم اإلنسانية اليت جاء هبا ليس  -هللا عليه وسلم

  :   قال  -صلى هللا عليه وسلم  -املتعلق ابلنيب  مع أنه يف بداية الفصل                                    يكون قد أنشأ دولة، أو وح د العرب  
على         فرد    ،«العريب   اجملتمع   يف  ضخمة  تغريات  وجود  أيضا  فيه  الشك  مما  إن» إبراهيم  تلك  الكاتب 

 
عريب مسلم مصري ، له مؤلفات عدة يف التاريخ اإلسالمي ،وعمل يف جامعة  هو:الدكتور حممد عبد احلي شعبان     (20)

، وقد مات  ية ،ومديرا ملركز دراسات اخلليج العريب                                                               إكسرت الربيطانية أستاذا  للتاريخ اإلسالمي، ورئيسا لقسم اللغة العرب 
 م. 1992سنة 

    www.alukah.net، ينظر موقع : "                                               أستاذ جامعي مصري يزعم أن حممدا  مل يكن إال اتجرا  "مقال بعنوان :    (21)
 . ق الساباملصدر   (22)

http://www.alwihdah.com/issues/other-issues/2010-04-26-2430.htm
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 اليت  املسيئة  املنهجية العيوب  من  وهو  ورهيب،   حاد   تناقض ذا وه » : ، وعلق بقوله  تناقضها               االدعاءات وبني  
 .(23) «  العريقة   اجلامعات  إحدى  يف أستاذ  من           ب  ل ه    مبتدئ،  ابحث  من            ت  ق ب ل   ال

       حماورا    (24) "كيف يفسر جورج بوش نبوءة دانيال؟":بعنوان   ويطالعنا الكاتب إبراهيم عوض يف مقال آخر 
النيب عن  وس  -                 ومدافعا   عليه  هللا  بوش   -لم صلى  جورج  القسيس  على  رده  خالل  من  العطرة  وسريته 

وهو  1796-1859) أجدادم(  يف   أحد  واعظا   وكان   ، األب  بوش  جورج  السابق  األمريكي                                                     الرئيس 
                                                                                                الكنيسة ، وأستاذا  للغة العربية واآلداب الشرقية من جامعة نيويورك ، وألف دراسات حول العهد القدمي إىل 

 The Life of Mohammed"بعنوان    -صلى هللا عليه وسلم  -ة النيب                        جانب أتليفه كتااب  يف سري 
Founder of the Religion of Islam, and of the Empire of the 

Saracens ،"وحتليل شخ  ، النبوية  للسرية  سرد  على  الكتاب  هذا  النيب  وحيتوي  عليه   -صية  صلى هللا 
، والتطاول عليه من خالل شحنه بكثري لسباب له                       يه ألواان  من الطعون وامن منظور عدائي يظهر ف  -وسلم

اليت تناوهلا أنه   هذا القسيس ، ومن سخافات                                                        من السخافات والتفاهات اليت مي طر هبا القارئ هلذا الكتاب 
                                                         أبنه نقمة وليس رمحة ، وأن هللا تعاىل هي أ له الظهور ، وذل ل له   -صلى هللا عليه وسلم    -ل ظهور النيب      عل  

ويعين   -إىل الدين اجلديد؛ ليعاقب به النصارى الذين احنرفوا عن دينهم ، فيعودوا إىل رشدهم   سبيل الدعوة 
وبعد عودة النصارى إىل دينهم النصراين يتفكك املسلمون من الداخل ويسقطون من   -النصرانية التثليثية  

د ، وأحلق القسيس جورج                                                                         عليائهم وعندئذ  يرتكون دينهم ، وتعلو النصرانية وتنتصر على هذا الدين اجلدي 
قيامه  إىل جانب   ، وتشنيعا   ذما   والكعبة  والقرآن  اإلسالم  مبادئ  فيها  تناول  فصوال  عدة يف كتابه                                                                                             بوش 

الرؤاي ، بتفسري نبوءة دانيال ورؤاي يوحنا يف آخر الزمان ، وقد قام الكاتب إبراهيم عوض إبيراد هذه النبوءة و 
فيهما، جاء  ما  فساد  نبو وبني  أن  يف وذكر  والتداخالت  التفاصيل  من  الكثري  على  احتوت  دانيال  ءة 

يفسرها كل إنسان حبسب ما حيلو له ، وانقش فيها ادعاء القسيس أبن األحداث غري واضحة املعامل حبيث  
  ، يف الكتاب املقدس جاءت مبعىن غري املعىن الذي اعتقده املسلمون  -صلى هللا عليه وسلم -البشارة ابلنيب  

  ، عتقدون حبسب ما جاء يف القرآن الكرمي أن بشارة ظهور هذا النيب مذكورة يف الكتب السابقةفاملسلمون ي
ولكن املعىن الصحيح بزعمه أن هذه النبوءة هي تبشري ابلنيب الكاذب الذي يضل هللا به النصارى ويعاقبهم  

ر ما فيها                     رؤاي يوحن ا وذكر عوا                                                                     على يديه ؛جزاء  الحنرافهم عن داينة النصرانية وتركهم هلا ،مث تعرض الكاتب ل
 

 . السابق املصدر   (23)
 . 188ص مقال يف كتاب :نصوص اجنليزية استشراقية،    (24)
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املثال الناس املوت وال جيدونه ، "املنام    تفسريه لقول صاحب:  ومنها على سبيل  يف تلك األايم سيطلب 
 كتب   الذين  املسلمني   به  املقصود  يكون   أن   املمكن  من   أنه،  (25) ويرغبون أن ميوتوا ، فيهرب املوت منهم"

 هو   هذا  وأن  جيدوهنا،  فال  الشهادة            يتمن  و ن   منهم  كثريا  أن   لدرجة  مأعدائه  على  السهل  السريع   النصر  هلم  هللا
 فيها، الشهادة شرف نيل إىل يتطلعون  منهم  كثري  كان   اليت بدر، غزوة عقب للمسلمني (26) تعاىل قوله معىن 

الكاتب مفن     يبتغون   ما   ينالوا  مل  لكنهم السقيم ، وبني                          ، فرد عليه  الفهم والتحليل  جهله  ختبطه يف                                       دا  هذا 
وذلك أبن اآلية اليت أشار إليها القسيس ليس هلا أي صلة بغزوة بدر،   وارتكابه فوضى التأويل،  وأوهامه ، 

بل هي نزلت عقب غزوة أحد،وأن املعىن على نقيض ما فهمه القسيس ، فبعد ما حدث للمسلمني يف 
أ   الكرمي         غزوة  القرآن  انكسار وسقوط عدد كبري يف صفوفهم شهداء ،نزل  يعاتبهم ويبني هلم أهنم    حد من 

احلرية   غلبتهم  يتمنونه  ما  جاءهم  حني  لكنهم   ، الشهادة  يتمنون  املعركة  قبل  محاسهم  شدة  من  كانوا 
واألحزان، أي أهنم قد لقوا املوت على عكس ما فهمه القسيس ،بل إهنم ما زالوا يتمنون الشهادة وجيدوهنا 

 إمنا   ذلك  مع  إايه  لقائهم  وعدم   املوت   الناس       متين    إىل  ؤايالر   ،فإشارة   حال        أي     على يف كل مكان من دايرهم  
تضح كما ومن هذا كله ي  احلياة،   معها   يطيقون  يعودون  ال   بعيدة   درجة   إىل  اليأس   من   وصلوا  قد  أهنم  تعين

 الرسل  سيد   على  التهجم  حماولته  يف         بعيدا         ضالال        ضل    قد   بوش  جورج  أن   »: يقول الكاتب إبراهيم عوض
         الف ج ة   التناقضات  من   كثريا  ذلك  سبيل  يف  ارتكب  قد  وأنه  إليها،   هللا   رفعه  اليت  العظيمة  تهمكان  من  والتنقص

 ووقع  وفهمه،   عقله        س خ ف  السخيفة   التافهة  واألكاذيب  اخلرافية           العامي ة  األفكار  من  كبريا  قدرا                العارية،ورد د
الكاتب  ،(27) «والتارُيية  العلمية   األخطاء  من   قليل  غري        عدد    يف القرآن   مث ُيتم  نبوءات  بعقد مقارنة بني 

الكتابية   والنبوءات  النبوءات  »،الكرمي    تتسم   الكتاب،  أهل   عند   جاء  مما  العكس  على  اإلسالمية،  أبن 
 منها   املقصود   إىل   تشري   بل   املربكة،   املتداخلة   التفاصيل  من   كثريا   تتناول  فال   والتخصيص،  والتحديد  ابلوضوح 

رافات ، وتسويد                                                 تطيع املؤولون واملد عون ركوب التناقضات ،وإيراد اخلولذا ال يس،(28) «اجلدال  يقبل   ال   مبا
 . الوهم واخليال  من  بع نالصفحات ابلفقرات اليت ت

 
 . 16- 19/11العهد اجلديد،رؤاي يوحنا الالهويت :   (25)
آل عمران    )        ر ون  {                                                                                                         و ل ق د  ك نت م  مت  ن  و ن  ال م و ت  م ن ق  ب ل  أ ن ت  ل ق و ه  ف  ق د  ر أ ي  ت م وه  و أ نت م  ت نظ  }    : يقصد القسيس قوله تعاىل   (26)

:143 ) . 
 . 222،ص"هكذا تكلم جورج بوش"مقال بعنوان: نصوص اجنليزية استشراقية،     (27)
 . 228،صاملصدر السابق   (28)
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 املبحث الثاين 

 شريعته حتليل منهج إبراهيم عوض يف حواراته للدفاع عن نيب اإلسالم و 

القو   احلوار اإلسالم  إىل  الناس  دعوة  سبيل  يف  الناجحة  الوسائل  أحد  شبهات هو  ورد   ، عنه  والدفاع  مي 
من أجل سلوك الطريق السديدة  املناهج أعدائه الطاعنني واحلاقدين ، ولتحقيق هذا اهلدف ال بد من معرفة 

كان أدعى إىل جناح حواره   علمياألقوم يف طرح القضااي املتحاور من أجلها ، وكلما كان احملاور ذا منهج  
 -معرفة منهج الكاتب إبراهيم عوض يف حواراته ودفاعه عن النيب    ودعوته ، وحتقيق ما يصبو إليه ، وميكن

 ودينه من خالل املطالب اآلتية:  -صلى هللا عليه وسلم
 املطلب األول: مقوماته الشخصية. 

                                 أوال : صدق احلوار واإلخالص يف الدفاع 
الشخصية املقومات  بعض  وردوده  عوض  إبراهيم  الكاتب  حوارات  ردود ،تظهر  يف  صدقه  مع ومنها  ه 

                                                                                      إخالصه يف الدفاع عن اإلسالم من خالل ج ل ده ، وكثرة تتبعه ورصده للكثري من اهلجمات املنحرفة اليت 
النيب  النيل من  وسلمصلى هللا عل  -حاولت  ،  -يه  الكرمي  الصفات والطعن يف شخصه  من  ي عد                        والصدق 

 مثراته تظهر يف حماوراته وردوده .                                          ألن احملاور إذا كان متمتعا  بصفة الصدق فإن  ؛ الالزمة للمحاورة الناجحة  
وهو وأساء إليه ،    -صلى هللا عليه وسلم  -يف رده على من طعن ابلنيب  والصدق  ونلمس هذا اإلخالص

كنت أثناء   »   فقال:،الكاتب املصري خليل عبد الكرمي يف كتابه ) فرتة التكوين يف حياة الصادق األمني(  
                                               دق األمني أحس أن أحدهم يطعنين بسكني حمم اة يف قليب حىت فرتة التكوين يف حياة الصا مطالعيت لكتاب 

ذلك أن الكتاب من أوله إىل آخره مث ينتزعها بوحشية ليعيد الطعن بوحشية أكثر ؛  بضها   ق            فيه إىل م   تغوص 
       وإين      »  ، ويقول يف موضع آخر:(29)«  واستهزاء شديد به ...  -صلى هللا عليه وسلم  -إهانة لسيد البشر  

وال   ،           وال أخالقيا  ،                                                                     ت هذا اهلجوم احلاقد على الرسول األعظم مل أجد له سببا  مقنعا  ال إنسانيا   كلما أتمل 
 .   (30)  « ... ، وال ...وال        عقيداي   

 
عندما رفعت    (فرتة التكوين)                                                 ، ومن اجلدير ابلذكر أن األزهر أصدر قرارا  مبنع كتاب    4ال بواكي له ،ص     ا  حممد       لكن     (29)

                                                                        مع البحوث اإلسالمية  مطالبة ابإلمجاع سحب الكتاب من األسواق ، وعد الكتاب عمال                          جلنة علمية تقريرا  إىل جم
                               عدوانيا  على عقيدة أمة اإلسالم. 

 . 6 ص : الكرمي وجهاالت املبشرين  عصمة القرآن   (30)
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                                       اثنيا : إتقانه للغة من حياوره ويرد عليه 

، الدفاع  أو  للحوار  يتصدى  من  لكل  فع ال  سالح  وهي   ، األساسية  الدعامات  من  وإتقاهنا  اللغة                                                                                          ت عد 
وبني و  بينهم  حتول  اليت  العلماء  من  لكثري  املعوقات  أكرب  من  أهنا  ،كما  الدعوي  العمل  إلجناح  وسيلة 

وقد                                                                                  وإتقان لغة املردود عليه مهم جدا  من أجل توسيع نطاق االتصال والتفاهم مع اآلخرين ،    خصومهم ، 
                                زية ، فهو يتقنها إتقاان  كبريا  ، استخدم الكاتب إبراهيم عوض اللغة ذات االنتشار الواسع وهي اللغة اإلجنلي

العليا  ؛وال غرو يف ذلك دراسته  أكمل  ولذا كانت مصادره يف حماوراته   -الدكتوراه    -ألنه   ، بريطانيا  يف 
اإلجنليزية   اللغة  يف  الكثرية  املراجع  على  حتتوي  ،وردوده  ابرع  مرتجم  وكاتبنا  يف   ،  الرتمجة  من  أكثر  فقد 

ووظ    ، متنوعة  إتقا                    ختصصات  نبيه  ف  والدفاع عن  دينه  الرتمجة خلدمة  وسلم   -نه يف  عليه   ، -  صلى هللا 
النبوية  و  والسرية  الكرمي  للقرآن  املرتمجني  شبهات  من  منها كتاب                                                         راجع كثريا    ، مؤلفات  يف  وصنفها   ،
"، والقرآن"  اإلسالم"  "  كتاب و املستشرقون  عن  إجنليزية  "  ،نصوص  اإلسالم  يف  النساء   " وكتاب ،وكتاب 

، وقد أورد ل      ديفن .ج. ستيوارت ،وهو مرتجم عن اإلجنليزية مع تعليقات ودراسة"  -يف القرآن    "السجع
مث   ، أبصلها اإلجنليزي  -صلى هللا عليه وسلم    -                                             نصوصا  استشراقية عن اإلسالم والقرآن والنيب حممد    نفيه

" الرتمجة من       اه               لفن الرتمجة مس    خصصه      ا  كما أن له مؤلف  ،  ردوده  لشفعها ابلرتمجة إىل العربية مع تضمنه  أ
 . منهج جديد"  -اإلجنليزية  

                          اثلثا : علمه وتنوع ثقافته 

                                                                                               العلم والتنوع املعريف والثقايف ي عد من املقومات األساسية للحوار، وهو من أهم أسباب جناح احملاور واملدافع 
        و م ن    ادلون يف هللا بغري علم ، فقال :}                          ، ولذا ذم  هللا تعاىل الذين جيورد الشبهات عنه  عن هذا الدين القومي

يد( ، والكاتب إبراهيم عوض  8{) احلج:        م ن ري            ك ت اب        و ال        ه د ى       و ال          ع ل م            ب غ ري          اَّلل        يف             جي  اد ل        م ن           الن اس   يف        جم 
واستدالالته   على الثقافة اإلسالمية ، ومقاالته وكتبه ،   واسعاطالع  له  لغة العربية ، وخاصة النقد األديب، و ال

الشبهات ومعرفته مبن حياور ، واطالعه اجليد على عقيدة ذلك  على  شاهدة   ، فقد كانت آاثره يف دفع 
ثقافته وسعة اطالعه حني قال : املخالف وفكره   بتنوع  كاتب هذه السطور منفتح منذ   »                                               ، وقد صر ح  

واألداين يقرؤها ويفكر فيها   وقت بعيد دون تلجلج أو حترج ،على كل االجتاهات والفلسفات واملذاهب 
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...ذلك أنين أومن أبنه ال بد من اإلطالع الواسع والعميق على كل ما أستطيع الوصول إليه ويقارن بينها  
 . (31) «                                                         من أجل أن يكون اختياري ملا أومن به قائما  على بصرية و أساس؛ يف هذا امليدان  

الدليل  املعريف والثقايف له أثر كبري يف إيصال  ،   وإفحامه   إقناعهعلى اخلصم وحماولة                 وإقامة احل جة   والتنوع 
سن العلم وإقامة احل جج  ، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية    عن اجملادلة واملناظرة                                               ولذا هنى العلماء من ال حي 

السلف  -  ينهون  وقد »:  -رمحه هللا  -  ابحلجة  العلم   ضعيف  املناظر   كان  إذا  واملناظرة   اجملادلة   عن   -أي 
 ا  ذلك  فسده    ي    أن   عليه   فيخاف ،  ةالشبه  وجواب

 
 مل
 
      قواي        جا     ل     ع    يقاتل  أن   املقاتلة   يف  الضعيف  ينهى  كما   ضل 

كل من مل »، ويف موضع آخر يقول:  (32) «منفعة  بال  املسلمني  ويضر  يضره  ذلك  فإن   ؛الكفار  علوج  من
 .(33) «يناظر أهل اإلحلاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم مل يكن أعطى اإلسالم حقه 

 
 . 7-6نساء يف اإلسالم ، صال  (31)
 . 7/173ابن تيمية ، درء تعارض العقل والنقل :  (32)
 . 1/74:السابق املصدر   (33)
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 ثاين : مرتكزاته يف احلوار : املطلب ال

                            أوال : اعتماده على النصوص :

 نصوص الكتاب املقدس   -1
إقناع اخلصم  به ، وال ميكن  به اخلصم ويؤمن  ي سل  م  ما  االعتماد على  املسلمني                                                                                         من مرتكزات حماورة غري 

فيها ونقض والوقوف على تناقضها ومواطن الضعف  ومصادره  والتغلب عليه من غري دراية ومعرفة مبراجعه  
عوض إبراهيم  الكاتب  استعمل  وقد  املقدس       ا  نصوص   أابطيلها،  الكتاب  يف من  تلق  يهم  أصل  هو                         الذي 

النيب       ووظ  عقيدهتم وشريعتهم،   صلى هللا عليه   -ف اطالعه عليها يف ردوده ودفاعاته الكبرية واملميزة عن 
، وإصحاحاهتا ومن األانجيل وفقراهتا                                                         كلما اقتضى األمر ذلك استشهادا  ونقدا ، فنقل من األسفار  -وسلم

مل أيت جبديد يف -صلى هللا عليه وسلم  -ومن أمثلة ذلك : ما اعرتض به كاتب يهودي يزعم أن دين حممد 
اليهود   لدى  مبا  إال   األطعمة  أحكام  فرد                                        مسألة  التثنية           ،  أكل       نص  (34)عليه كاتبنا أبن سفر  على حرمة 

مات أكلها عند اليهود بينما هذه األنواع                             عدمي الزعانف ، فهذه من احملر   ريحبوكل حيوان   ،واألرنب،اجلمل 
ألهنا    ؛                                                                              كلها حالل عند املسلمني ، وهذا تكذيب الدعاء هذا اليهودي أبن شرائع اإلسالم مل أتت  جبديد 

وبراهينهم    املخالفني  ، فالكاتب إبراهيم عوض يستخدم حجج(35) كلها مقتبسة من التوراة على حد زعمه  
هبا  ا يقرون  ، ، ليت  يلقونه  ما  شبه  ودفع   ، يفرتونه  ما  بتكذيب  وإلزامهم   ، مزاعمهم  نقض  ويستعملها يف 

         ي كذ  ب                                                                                     فالباطل ليس له منهجية علمية موحدة ، وإمنا مييل حبسب اهلوى ذات اليمني وذات الشمال ،فإم ا  
جينح الكاتب يف دفع شبهة اليهودي ب ما يعتقد بصحة ما يؤمن به وأحالمها مر ،ومل       كذ                      شبهته ،وإم ا أن ي  

                                                                                       مبصدر حتوم حوله الشبهات عند املخالف ، وذلك إمعاان  منه يف هدم ابطله ونسف افرتاءاته ،ومن نعم هللا 
أن حكمته اإلسالمية  األمة  على  يشهد   تعاىل  ما  به  يؤمنون  مما  املسلمني  ما عند غري  أن جعل  اقتضت 

 . ابلبطالن والضالل  هم  يلع
 سالمية النصوص اإل  -2

حبسب احتياجه   ردوده يف    ا              ه موظفا  إايهللنصوص اإلسالمية حظ وافر عند كاتبنا ، فقد كثرت استدالالت
؛ ،ويتناوهلا من غري إجياز خمل،أو إسهاب ممليف القضااي اليت تتصل ابملوضوع صلة قريبة ،وهو يقتبس منها  

 
 . 11،  14/7ينظر: العهد القدمي ، سفر التثنية:   (34)

 .   38يف املوسوعة اليهودية ،ص  -عليه الصالة والسالم -جنليزية استشراقية : الرسول  إنصوص  ينظر :     (35)
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ته وأحباثه ومقاالته حتوي الكثري من الشواهد مصنفا                                                  وذلك ر فدا  وتغذية لردوده على املخالفني ، وقد جاءت  
 القرآنية ، واألحاديث النبوية ، وتفسري آلايت من القرآن ، وأحداث من السري واملغازي . 

 املصادر العامة   -3
                                                                             املناظرات والردود على اخلصم حيتاج إىل زاد وفري من املراجع واملصادر اليت ت عني على دحض   خوض غمار 

واالفرتا لتعزيز حجة  الشبهات  وذلك  احلاجة؛  إليه  تدعو  فيما  املصادر    ،                                            ءات  ، وكثرة  بيان زيف شبهة  أو 
                                                                                                 وتنوعها تكسر ما يورده اخلصم ، وتزعزع ثقته مبا يؤمن به وت عريه وحتمله على االنقياد والتسليم ،أو تظهره 

 قد  ينأن  القول  عن  وغين »   :وقد أشار الكاتب إىل ذلك بقوله يف إحدى مؤلفاته،                              متناقضا  ومتهراب  ومكابرا  
 تناولته  ما  معاجلة  إىل  اهبا أصح   سبقين   اليت   املؤلفات   من  إليه  الرجوع   استطعت   ما   إىل   الكتاب   هذا   يف  رجعت 

     .     (36) «قضااي   من   هنا
 الناقد                          اثنيا :اعتماده على العقل 

 لم واملعرفة الثاقبة والواسعة                                                            أو احملاورة عن العقل الواعي والناقد الذي تصب  فيه عصارة العتغين املناظرة  ال تس
 ، وما فيه من معطيات ال ميكن جتاهله يف إسقاط حجج اخلصم،والتحليل لنصوص اخلصم    ،فالفهم الدقيق

                إقامة احل جة من   ودحض دعواه، فالرباهني العلمية وإقامتها ليست كافية عند املناظر العنيد ،بل ال بد يف 
خالل املقارانت والتناقضات ، من أجل الوصول إىل حقيقة علمية ل آرائه وتفنيد استدالالته من     ط          بيان خ  

املنطقية ق السليم واحلجة القوية ابستخدام املقدمات                                                 ي سل  م هبا الطرف اآلخر ما دام قد وصل إليها ابملنط
ه،بل                                                                               النتائج والثمرات املرجوة بناء  على تلك املقدمات،وال ميكن أن يكون احملاور مقلدا  لغري  السليمة ؛لتظهر

ال بد من كونه ذا تفكري مستقل وصاحب حجة سديدة يعتمد فيها على بصريته اليت يعاجل هبا ما يورده 
               يكون م صيبا  يف      -يف نظره   -                                                              خصمه من الشبهات واالستدالالت ،إذ ليس كل من يقدم برهاان  أو دليال   

كاذبة وخاطئة  ومن هنا أتيت   وبعض املقدمات اليت يراها اخلصم مسلمات هي يف احلقيقة مقدماتدعواه،
البصري أحياان  إىل أن  املناظر أو احملاور  للنتائج ،وقد يلجأ  املقدمات وكذهبا فساد                                                                                               النتائج خاطئة ،ففساد 

وأهنا تؤدي إىل ،                                                                          يوافق خصمه على مقدمة فاسدة يستدل هبا ال ألنه راض  هبا ؛ولكن لرييه فساد نتائجه  
األصيل والفساد  يفض،(37) احملل  االستدراج  ،وهذا  اإلحراج  إىل  ابخلصم  البحث ي  آداب  يف  ويسمى 

 
 . 9:صقبل اإلسالم  ثقافة العرب يف فصول   (36)

   . 160ينظر: ابن حزم ، التقريب حلد املنطق :ص   (37)
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املقدمات"سواملناظرة:"است أورده سفر   ، (38)الف  ما  القضااي  اخلالفني من  أاثره كاتبنا يف ردوده على  ومما 
 ينسى ما قاله بعد مث                                                              من قول هللا تعاىل لنوح:» خذ من كل كائن حي اثنني اثنني ذكرا  وأنثى،  (39)التكوين

                                                                                             يل ،فيجعل العدد من احليواانت الطاهرة ،ومن طري السماء سبعة سبعة ذكورا  وإاناث  ؛ليعود مرة  أخرى إىل قل
االثنني تعاىل  (40) «عدد  الكالم إىل هللا  والتعارض دليل على عدم نسبة هذا  التناقض  ، ويبدو هذا ،فهذا 

 خليل عبد الكرمي    على ضالالت   رده يف  يه  إلكاتبنا  ه              وهذا ما نب                                        املنهج ظاهرا  يف ردوده على العلمانيني ،  
ويف هذا الكتاب جيد القارئ الكرمي مناقشة ألفكار خليل عبد الكرمي تعتمد على املنطق الصارم   » :بقوله

وعلمية ،   ، والصدق يف إيراد الرواايت ،وتفضح ما يف كتاابته من تناقضات ،وتدليسات ،وأخطاء اترُيية
 .(41) «لني وأصحابه الطاهرينولغوية، وتطاوالت على سيد املرس

 
 . 146/ 4:بدائع الفوائد :ابن القيم   (38)
 . . 16-7/15،  20-6/19ينظر: العهد القدمي، سفر التكوين :   (39)
 . 104عصمة القرآن : ص  (40)

 . 6اليسار اإلسالمي وتطاوالته املفضوحة على هللا والرسول والصحابة :ص  (41)
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 يف احلوار.   أسلوبه املطلب الثالث: خصائص  
                                      أوال : تنوعه يف استخدام املناهج النقدية 

بني مناهج متعددة يف الرد على املخالفني ، ومنها  عنده ميزج الكاتب إبراهيم عوض حبسب الدراسة النقدية 
التارُيية ، وقداملنطقي واملقا و   العلمي  نقد مضمون النص من خالل حتليله  إىل كاتبنا    أشار  رن ومالبساته 

،فقال املزج  اليت »  : هذا  التارُيية  وللمالبسات   ، ذاهتا  الرواية  ملضمون  املنطقي  التحليل  على  سأعتمد 
أكتبه عادة   ما  الدراسة،بل يف كل  هذه  العام يف  منهجي  ، وهذا  قاله يف (42) «أحاطت أبحداثها  ، ومما 

النيب   :   -عليه وسلمصلى هللا  -الدفاع عن  اخلوض يف »  وبيان عصمته  قد جتنبت  القارئ أين  وليالحظ 
عصمته   حول  النظري  وسلم   -اجلدال  عليه  هللا  ،   -صلى  والنفسي  التارُيي  املنهج  منه  بدال                                           وسلكت  

ت اليت حتدثت عنه ،أو إليه واستنطقت النصوص ذاهتا ،فلم يصافنا ال فيما وصلنا عن سريته ، وال يف اآلاي
 بيان بطالن  النقد التارُيي واملنطقي يف              الكاتب أيضا   استخدم  ، وقد    (43) «تلك الذنوب املزعومة   من      أي  

 .   (44)                                               أن النقد العلمي احلديثي أبطل هذه الرواية أيضا    إىل ه                      قصة الغرانيق ، ونب  
 

                              اثنيا : دقته يف النقل واملتابعة 
ة إتيانه بكالم خمالفه ؛ألن من شروط احملاورة وده ونقداته العلمي دمما امتاز به الكاتب إبراهيم عوض يف ر 

 ، املخالف  لكالم  احلريف  النقل  استعمل كاتبنا  وقد   ، قائله  إىل  وإسناده  اخلصم  بكالم  اإلتيان  واملناظرة 
، إعادته لقراءة النص األصلي بلغته ، لنص املرتجم من قبل غريه  ه ل متابعت  ةوكذلك النقل ابملعىن ، ومن دق

                                                                            مجة ، كما فعل مع الكاتب رجاء النقاش الذي أثىن ثناء  عاطرا  على ما ترمجه الصحفي ومراجعة تلك الرت 
عصام زكراي " من اإلجنليزية إىل العربية" مع أن رجاء النقاش مل يقرأ النص اإلجنليزي وهو األصل ، ولذا مل 

الكثرية رفية، واألسلوبية  النحوية ،والص                                                            يكتف كاتبنا بذلك ، فقد عاد إىل النص اإلجنليزي مبي  نا  األخطاء  
أكتف هبذا،بل قابلت   ومل»املرتمجني ،فيقول :   أخطاء  إىلموضع آخر    يف   ينبه،و   (45)   اليت وقع فيها املرتجم 

وأصدرها منذ عدة ، والرتمجة العربية اليت قام هبا د.راشد الرباوي  ،يف كثري من األحيان بني النص اإلجنليزي  

 
 . 15القرآن : صمصدر    (42)
 . www.ahlalhdeeth   ،فايس( كما ال يعرفه الكثريون " مقال بعنوان :" املستشرق النمساوي حممد أسد )ليو بولد (43)
 . 14ينظر: مصدر القرآن :ص   (44)

 . 5تسليمة نسرين على اإلسالم واملسلمني ، دراسة نقدية لرواية العار،صافرتاءات الكاتبة البنجالديشية : ينظر   (45)
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ا اإلسالمية  "املوسوعة  مطبعيةأعوام ابسم  أخطاء  أكانت  العريب،سواء  النص  أخطاء  إىل  أم   ،                                                          مليسرة"منبها  
  .(46) «أخطاء يف الرتمجة نفسها 

 
                         اثلثا : قوة احلجة وحضورها 

احملاور ،ف القوية واستحضارها من خصائص جناح  بد أن تكون اثبتا احلجج   ؛ وصحيحة وموثقة  ةألدلة ال 
مم االحتجاج  تصلح يف  اليت ال  األدلة  إيراد  ، ألن  اخلصم وإسكاته  إفحام  والطريق إىل   ، الدعوى  يبطل  ا 

أو   ، احلق ال تقام على إثباته األفكار العارية عن الدليلفوالوصول إىل حوار هادف يفضي إىل معرفة احلق ،  
والظنون   واملغالط ،األوهام  واملعاند  اخلصم  تلزم  بنتيجة  منه  ذلك كله ال ُيرج  ؛ألن  والتخمني  احلدس  أو 

لكاتب إبراهيم عوض مما مييزه أنه متعمق يف دراسة الطرف اآلخر ، فقد انصب تركيزه واهتمامه للحقيقة ،وا
                                                                                         املخلص على املصادر اليت تصلح يف أبواب املناظرة واحل جاج ، وكل ذلك يتناوهلا بعقلية انقدة مستحضرا  

ادره اليت يرتضيها النصوص الدالة على ذلك ، ومن أحسن أصول املناظرة حماكمة اخلصم إىل أصوله ومص
        اخت  ذ             ق ال وا  }:على طلب اإلتيان ابحلجة على الدعوى ما جاء يف قوله تعاىل    ويقبلها ، ومن األمثلة القرآنية 

      اَّلل           ع ل ى         ل ون         أ تق و          هب  ذ ا            س ل ط ان         م  ن            ع ند ك م        إ ن            األ ر ض       يف          و م ا               الس م او ات     يف        م ا       ل ه             ال غ ين          ه و                س ب ح ان ه            و ل د ا       اَّلل   
يونس:             ت  ع ل م ون       ال        م ا  الدليل(68{)  يبحث عن  ينبغي عليه أن  فاحملاور  اليت   ، ،  القوية  ويسأل عن احلجة 

أن يتصف ابملعرفة الراسخة مع إيراده احلجة  احملاورتبطل دليل اخلصم وتكشف شبهته ، ومن هنا كان على  
 كل شبهة يوردها اخلصم.   احلاضرة من أجل املسارعة يف إيراد اجلواب على

ومن حجج الكاتب القوية ما جنده يف رده على النصراين عبد هللا عبد الفادي  الذي هاجم برعونة وجهل 
والنيب   الكرمي  وسلم  -القرآن  عليه  الكثري من   -صلى هللا  إبيراد  الكرمي  النيل من شخصه                                                  وحاول جاهدا  

ولو صدقت كل افرتاءات هذا   »   ؟" فرد عليه بقوله : األكاذيب واملفرتايت يف كتابه " هل القرآن معصوم
لكان مع ذلك أفضل من أنبيائهم    -صلى هللا عليه وسلم  -                                       األف اك هو ومجيع املبشرين واملستشرقني عليه  

األرض  وينطرح على  يسكر  اخلمر حىت  يشرب  فنوح  األنبياء:  املقدس هؤالء  يصور كتاهبم                                                                                    مجيعا  حسبما 
السوأة   حف، عراين  يلعن  وعيه  (47) يده كنعان مث  يفقد  حىت  مخرا   ابنتاه  تسقيه  معه ،                                          ...،ولوط  تنامان  مث 

منه لتحبال  األخرى  بعد   ويبارك   ،      مذحبا    له  ويبين،  إسرائيل  لبين  الذهيب  العجل  يصنع   وهارون ،  الواحدة 
 

 .5دائرة املعارف اإلسالمية :ص    (46)

 بقصد لعن العرب؛ألن كنعان جد للعرب.   -عليه السالم -عن كنعان على لسان نوح                               ويبدو أن  حمرف التوراة أراد بل    (47)
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 وهي ،  قصره  سطح  فوق   من  احلريب  قائده  امرأة  يرى   وداود،صاخبني        عراة    ولةح  ورقصهم  وطوافهم  له  عبادهتم
 يقدم   ال   خسيسة  مبؤامرة   زوجها   من   يتخلص  مث   ،هبا   ويزين   إليه              في ح ض رها ،  اجملاور   بيتها  فناء  يف   عارية   تستحم
        نشيدا    ينظم  وسليمان  ، سليمان   منها   وينجب   يتزوجها  مث  ،   وجهها  له   ُيلو  كي  املتوحشون   القتلة       إال    عليها
 يغض   كما   ،  وأفخاذها  وأثداءها   احلبيبة      ر ة   س    فيه  يصف  اجملون   شعراء  كل  على   فيه  يتفوق           شهوانيا           غزليا  

 لتالميذه  ويقدمها  مخر  بكأس  ميسك  األخري   العشاء  يف  وعيسى  ،بيته  يف   لألواثن   زوجاته  عبادة   عن  الطرف
 إىل  املاء  من         مكعبا         مرتا    عشر  مخسة  حنو       حو ل  قد   إليها         د ع ي    اليت  األعراس  أحد  يف  إنه  بل  ،  منها  ليشربوا

 كتب   يف  مذكور   هو   مما   وهكذا »  : ،وبعد أن أقام عليهم احلجة قال(48) «   ويسكروا...           املدعو ون  ليشرب  مخر
 هللا   صلى   -        حممدا    يكرهون   فلم  كذلك   دام  ما   ترى   ،منه  بشيء        نصد ق   ال   املسلمني   حنن   كنا   وإن   ،   القوم 
 ليونم  على       حىت    أو   ألف   على   أو   ، مائة  على          واحدا    وال   بل          ع ش ره   وال   ذلك  يفعل   مل   وهو   ،   -  وسلم   عليه
 .(49) «   !يفقهون   ال  فهم  عقوهلم  منهم          س ل ب ت    قد  ،   حقدهم يسبب  ،   القوم   أن   الواقع   منه؟

 اخلصوم : (50)                             رابعا : الرتكيز على تناقضات  

من أهم خصائص النقد الصارم هو الكشف عن التناقضات من أجل بيان الضالالت اليت أتخذ مسارات 
الت االحتجاج واالبتعاد عن املنطق السليم واملوضوعية والتناقض الفكري هو أحد مبط  ومتناقضة، متباينة  

العلمية، ومما تناوله الكاتب إبراهيم عوض يف رده على خترصات املستشرقني ،وإظهار تناقضاهتم يف كتبهم  
،فاملستشرقون مرة   -رضي هللا عنها -من خدجية    -صلى هللا عليه وسلم   -عند تعرضهم ملسألة زواج النيب 

                ، وممن ص رح بذلك (51) -رضي هللا عنها   -يف زواجه من خدجية    -ى هللا عليه وسلمصل  -يثبتون سعادته
من   -صلى هللا عليه وسلم   -املستشرق رودنسون، ومثله ألفرد جيوم،مث إن ردونسون نفسه ينفي سعادته  

 
،ص   (48) القرآن  وينظر:  10عصمة  القدمي، ،  :العهد  التكوين  -27،32/18-19/30،  12/14،  22-9/20سفر 

29،49/22  : اخلروج  الثاين:   4-32/2،وسفر  األول:26-11/2،وصموئيل  امللوك  ،ونشيد  11-11/3،وسفر 
 . 13-1/ 7، 6/13، 15-1/1األانشيد:

 . 10،صعصمة القرآن   (49)
ينظر:    (50) األخرى،  وكذب  إحدامها  صدق  لذاته  يقتضي  والسلب،حبيث  ابإلجياب  القضيتني  اختالف    التناقض:هو 

 . 65التعريفات :صاجلرجاين ،
 .  70ينظر: مصدر القرآن :ص   (51)



24 

 

فعليه                                                  ا األمر دليل بني   على فساد كالمه الذي ادعاه ،وإال   ذ زواجه خبدجية، وتناقض هذا املستشرق يف ه 
  تفسري هذا التناقض وكيفية اخلروج منه.

مقال  و  إبراهيم عوض      بني    ي(اهلامش  ابحلزب   ى املسم  كتابه  فضح!    بلبوصا  القمين)يف  الكاتب   تناقضات  
 يكون  أن  (اإلسالمية  الدولة  وأتسيس  )احلزب اهلامشي  هكتاب  يف  ،فقد أنكر  القمينوقع فيها سيد    فضوحة م

 أيت   مل   اإلسالم »  أن  يقرر   له آخر    مقال   يف  هو  وسياسة،مث  دولة  إال   كني   فلم  ، ابلسماء  صلة   لإلسالم 
 كلمة   معىن   أصال  يعرف   ومل   االجتماعي،   والتعدد   ابلوحدة   له   عالقة  وال   ،إمرباطورايت  ليقيم  وال   دولة   لينشئ

 بني  وهلا ندا  األايم   وتلك : "        وتبد هلا         حتر كها   أي   واألشياء،   األزمان  تداول   ي ه  عنده "  الدولة"  وكانت ،  " دولة"
 رأى  يف   فمحمد   إذن  »:        قائال    والتناقض  التخبط  هذا  على  عوض  الدكتور        ،فرد  (52) «  أكثر  ليس"  الناس
  ؟أنخذ  املتناقضني الرأيني  من  رأى   فبأي،دولة إنشاء يريد وال دين إىل   يدعو كان -عنه  هللا رضي  ال  - سيدان
 اإلسالم  يف  يكون   أن   اآلن  يرفض  أنه  »  : مث يفسر الكاتب سبب ختبطات القمين بقوله، «  الناس   أيها  أفتوين
       حممدا    أبن   :اهلامشي  احلزب  يف  يقول  حني   على  إسالمي  أساس   على   الدولة  إبقامة  ينادون   فيمن  نكاية  دولة
 القمين   يقفه   الذي   املتناقض  املوقف   يف   السر  هو  نبوته،وهذا   ينفى  أن  أجل   من  هامشية   دولة  إقامة   قصد  إمنا
 . (53) «  القضية  هذه   يف

 
 .  www.ahewar.orgاملتمدن ، راإلسالميني ، موقع احلوا عند واملواطنة   القمين، سيد، الوطن  (52)
 . www.moheet.coابحلزب اهلامشي"،   ىمقال بعنوان:" القمين بلبوصا!فضح كتابه املسم(53)
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 وردوده  الرابع : الغاايت واألهداف يف حواراته   املطلب
 ودينه العظيم وإثبات نبوته:   -صلى هللا عليه وسلم  -                     أوال : الدفاع عن النيب

ال ميكن ألي حوار أن ينطلق من غري أهداف وغاايت، وتتحدد هذه األهداف والغاايت من نوع احلوار 
النبيلة يكون                                                  ومثرته قوة وضعفا ، وأي حوار أو مناظرة مع اآلخرين خت  السامية، والغاايت  لو من األهداف 

مضيعة لألوقات، وجملبة لألحقاد والضغائن، وشرف احلوار بشرف غايته وهدفه،وأعظم هذه األهداف عند  
الدفاع عن عقيدته وشريعته وقرآنه ونبيه   العظيم منح طريق  -صلى هللا عليه وسلم  -كل مسلم      ا  والقرآن 

د ة              أ ع ظ ك م         إ من  ا       ق ل  }  :،فقال تعاىل  -صلى هللا عليه وسلم  -من بنبوة النيب  مثلى يف احلوار مع من ال يؤ               ب و اح 
ب ك م     م ا                ت  ت  ف ك ر وا     مث                و ف  ر اد ى         م ث ىن         َّلل                ت  ق وم وا     أ ن  ن ة         م  ن              ب ص اح  {         ش د يد           ع ذ اب           ي د ي         ب ني          ل ك م         ن ذ ير        إ ال         ه و        إ ن           ج 

القرآن املخالفني إبعمال العقل " مث تتفكروا" من أجل تبني اهلدى ، والتحقق من ثبوت ( ،فنصح  46)سبأ:
 والوصول إىل احلق ، وقد دافع الكاتب إبراهيم عوض   -صلى هللا عليه وسلم  -نبوة النيب حممد  

،                                                              يف أكثر من كتاب، ومقال، وقد تناولنا بعضا  منها يف موضع سابق   -صلى هللا عليه وسلم  -عن النيب  
فيه   ( احملمدي  الوحي   حول  املبشرين  و  املستشرقني  لشبهات  دراسة)  ن القرآ   مصدرككتاب   تناول  الذي 
وسلم   -النيب   بشخصية   املتعلقة   املستشرقني  شبهاتالكاتب   عليه  هللا          ادعا  خم   كانأبنه    واهتامه ,  -صلى 

  رمي الك  عبد   خليل             وككتاب أيضا   ،عصيب  مبرض         مريضا    أو ,       خمدوعا          وامها    أو,       كاذاب  
    دع     م    رسول  نهأب  فيه    -وسلم  عليه  هللا  صلي  -  النيب  اهتم  الذي  (األمني  الصادق  حياة   يف  التكوين  فرتة)
 . (54)«كنيب   صنعه  تولوا  من هم   ،  نوفل  بن   ورقة، وابن عمها   خدجية زوجته           كال  من   وأن   لرسالة،ل

 
                                  اثنيا : كشف الشبهات وبيان زيفها :

                                                             ار أن يكون املدافع قاصدا  حتصني اآلخرين من نفاذ الشبهات إىل قلوهبم من األهداف والغاايت النبيلة للحو 
أهنا الشبهات    ،وخطريرد الدعاة على هذه الشبهات ويستعملوها يف حماداثهتم مع املخالفني    ومن أجل أن ؛

إذا استقرت منعت القلب من قبول احلق واإلذعان له، ومن أهداف أعداء اإلسالم هو تنفري الناس عن 
الكثري من الم ،وإحلاق العيوب والنقائص به وأبهله ، وحماولة إسقاط هيبته وقدسيته ،ولذا جند السيل  اإلس

الصادرة من   والنصارى، وامللحدين ، و الشبهات  الضالة،وكل هذا حيتاج إىل رد   ،العلمانينياليهود  والفرق 
 

 . 29                           لكن  حممدا  ال بواكي له ، ص     (54)



26 

 

الوقوف ودح  الضروري  هنا كان من  وبيان مضارها، ومن  االفرتاءات  وبيان على هذه  الشبهات  ض هذه 
الدا واحلجج  الرباهني  خالل  من  للشبهات مغزيفها  تصدوا  الذين  من  واحد  عوض  إبراهيم  والكاتب  ة، 

القرآن  النصوص من وحي  أن  املثال: شبهة  ومنها على سبيل   ، ردوده  واملنحرفة يف  الفاسدة  والتأويالت 
أاثرها خليل عبد الكرمي وغريه ،فتصدى هلا    هةوهي شبوالسنة املطهرة مرتبطة ابلظروف التارُيية ومالبساهتا  

                                                       ي ردد هنا نغمة غريبة هي أنه يؤمن بتارُيية النصوص وربطها   -خليل عبد الكرمي    -     إن     » بقوله :  ناكاتب
اليت   التحضر  اجلغرافية ودرجة  الظروف  منها، وكذلك  انبعثت  اليت  والبيئة  أبسباب ورودها والزمن واجملتمع 

كما   -يف عصر النيب ومستواهم الثقايف،وخباصة أن النصوص ذاهتا قد ذكرت صراحةكان عليها املسلمون  
                                                                                        أهنا موجهة إىل أمة أمية ،وكالمه عن البيئة اليت انبعثت منها هذه النصوص معناه فيما هو بني   أن   -يقول

، ومن طريف بيان دحض هذه الشبهة قول (55) «  هذه النصوص مل تنزل من السماء،بل نبتت من األرض 
                                                                        وليس هلذا القول من معىن إال  أن وجود اآلايت اليت من هذا النوع يف القرآن هو عبث »إبراهيم عوض:  

والسالم   (56)                                                                            حمض؛إذ لن يكون هلا حينئذ  من حكمة ما دامت ال متثل حكما  يتبع،بل هي جمرد سد خانة 
ديث النبوي كاان يذكران لكل                                                         عن ذلك العبث ،مث إن معىن هذا أيضا  هو أن القرآن الكرمي واحل  تعاىل هللا

البتة   صحيح  غري  وهذا  السابقة،  احلاالت  من  ألمثاهلما  مغايرا   حكما   :   (57) «                                                                  حالة  بقوله  يعقب  ،مث 
يقوم على االطراد   -               كما نعرف مجيعا    -                                                         وفضال  عن ذلك؛ فإن هذه التشريعات ما هي إال  قوانني،والقانون»

                                                            عيا  ،هذه هي طبيعة القوانني،فما الذي جيعل هذه الطبيعة تتخلف يف                                        سواء كان قانوان  علميا ، أو قانوان  تشري
 .(58) «حالة القوانني الشرعية اإلسالمية ابلذات؟

 
                                    اثلثا :إصالح الصورة املشوهة عن اإلسالم: 

ركز أعداء اإلسالم يف هجماهتم وغزواهتم الفكرية على اجملتمعات اإلسالمية بقصد تشويه صورة املسلمني 
ا هذا  الغربيني، وترسيخ  عقول  يف  مشوهة  صورة  العظيم  اإلسالم  أصبح  ،فقد  ذلك  يف  واملبالغة  لتشويه 

الرتاكمات  هذه  ،وإزالة  هذا  يومنا  إىل  الغرب  عند  الصورة  هذه  زالت  وما   ، دمواي   إرهابيا   دينا                                                                                                  وأظهروه 

 
 . 29،صو تطاوالته املفضوحة على هللا و الرسول و الصحابة  اليسار اإلسالمي   (55)
 . 1/263ألن كلمة "خانة" هي مجع كلمة )خائن( ،ينظر: املعجم الوسيط ، كذا قال الكاتب والصواب "موضع"    (56)
 . 32،ص  و تطاوالته املفضوحة على هللا و الرسول و الصحابة  اليسار اإلسالمي  (57)
 .  السابق املصدر   (58)
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واملسلمني   اإلسالم  عن  واملنحرفة  اخلاطئة  ،و حتوالتصورات  ومتنوعة  جهود كبرية  إىل  إبراهيم تاج  الكاتب 
احلمالت  من  مجلة  على  الرد  من خالل  املشوهة  اإلسالم  إصالح صورة  يف  طيبة  مشاركة  له  ممن  عوض 
املغرضة والشرسة اليت تستهدف طمس اإلسالم وتشويهه ، ومما تناوله كاتبنا يف رده على املستشرقني مسألة 

                                      د كاتبنا هذه الصورة املشوهة مظهرا  رمحة        ، ففن                                                        إظهار اإلسالم دينا  منحرفا  متطرفا  دمواي  ال يعرف الرمحة  
هي   -احملرفة  -،مث احتج على املستشرقني أبن نصوص التوراة    -صلى هللا عليه وسلم  -هذا الدين ،والنيب 

 من  تقرب  حني»(59)اليت تضمنت العنف والتطرف وكل ضروب القسوة ، والدليل ما جاء يف سفر التثنية
 الرب   دفعها  وإذا   ،   فحاصرها        حراب    معك  عملت  بل  تساملك   مل  ،فإن   الصلح   يلإ   استدعها   حتارهبا  لكي مدينة
املدينة كل   إهلك والبهائم وكل ما يف  النساء واألطفال  إىل يديك ،فاضرب مجيع ذكورها ابلسيف ، وأما 

الرب إهلك ، ،  غنيمتها   اليت أعطاك  أعدائك  غنيمة  لنفسك وأتكل  املدن جبمي   تفعل  وهكذا  فتغتنمها  ع 
، فلم يسلم أحد من هذا الدمار واخلراب حبسب ما ورد يف هذا النص سواء كان   (60) «            دة منك جدا  البعي

                  قريبا  أوبعيدا . 

 
 . 16-10/ 20العهد القدمي ،سفر التثنية:  (59)
 . 21ينظر: مصدر القرآن،ص    (60)
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 املبحث الثالث 

 التيارات الفكرية املختلفة   وردوده علىحوارات إبراهيم عوض 

                       ت أضرارا   وآالما  لألمة                                                                            ب لي العامل اإلسالمي أبنواع كثرية من التيارات واملذاهب الفكرية املنحرفة، واليت سبب
وقتلة  الداير  يكملون صنع غزاة  بذلك  ، وهم  الفكري  الغزو  التيارات هي طالئع  اإلسالمية،وكانت هذه 
الشعوب، وهذه التيارات الفكرية شعروا أم مل يشعروا هم يف حقيقتهم يقفون مع أعداء اإلسالم الذين يروق 

اإلسالم ونظرايهتم يف    خصومين القومي ،وتقرتب من معايري  هلم وجود هذه التيارات اليت تتنكر حلقائق الد 
والتفصيالت   اجلزئيات  الثوابت يف دين اإلسالم كثري من  هنا كانت ضراوة   اليت تستهدف زعزعة  ، ومن 

هذه املواجهة وخطورهتا،فقد تعددت ميادينها من قبل التيارات الفكرية املختلفة ،فشملت الفكر والثقافة 
، وحماولة مناهجه، وتغيري    وتشويهه  الدين  إقصاء                                     والعادات والتقاليد والسلوك ،فضال  عن  واآلداب والفنون  

حقائقههويتهطمس   ال ،ومتييع  فقط  ابالسم  دينه  إىل  منتسب  بديل  جيل  وإجياد  العريب،  الفكر  ،وتوطني 
هذه   لتحذير من تسرباملخلصني ل، وهذا ما حدا ابلكاتب إبراهيم عوض وغريه من  ابالنتساب احلقيقي

 التيارات الفكرية ،وإيقافها والتقليل من أضرارها احلاضرة واملستقبلية.

  . ني العلمانيحواراته وردوده على    املطلب األول :

مجيع مناحي احلياة وخاصة نظام احلكم ،فنجدهم يلوون النصوص  يف حيرص العلمانيون على استبعاد الدين 
                                                  يتعسفون يف أتويل هذه النصوص،وحياولون أن يوجدوا دينا  اليت تبني بوضوح وجوب احلكم مبا أنزل هللا ،و 

من منطلق احلداثة والسري يف ركاب الدول املتقدمة ،وطرح                                             خاصا  هبم ،ويومهوا الناس أنه هو الدين احلقيقي  
العلمانيني األول واألخري هو عزل الدين عن الدولة وحياة اجملتمع ،وتقسيم املؤسسات      م      وه  خطاب التطوير،

د العلمانيني  إىل  من  عوض كثريا   إبراهيم  الكاتب  حاور  دينية،وقد  وغري  ،وعر  (61)                                                                ينية  شبهاهتم  ى                     ،ففن د 
نصر حامد   ،أمثال أبسلوب علمي ونقد منهجي رصني -صلى هللا عليه وسلم  -افرتاءاهتم حول اإلسالم ونبيه

زيد،  أركون،  أبو  القمين،  وحممد  أدهموسيد  منصوإمساعيل  صبحي  حنفي،وأمحد  ،و ،وحسن  يوسف ور 
لتناقض والسطحية اب   تتصف  توجهاهتم العقلية املختلة   أبنحواراته وردوده عليهم    وخلص الكاتب يف،صديق

هي مسات أصيلة يف فكرهم، ومتجذرة يف منهجهم العام،وأن كتاابهتم انعكاس مباشر ملا عند و   ، والعمومية
 

 . العرب العلمانيني  بعض  كتاابت  يف قراءة،   مارقة  أفكار كتاب ينظر:    (61)
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وابأل  املستشرقني    خص اآلخرين  ،واملكتاابت  الكاتب  بشرين  اإلسالم،              وبني   على  العلمانيني  محلة  شدة 
الذي خليل عبد الكرمي    تناوهلم ابلردوممن    وحماولة إخضاعه وعلمنته وفق املناهج والنظرايت الغربية املادية،

                                           احلقوق واملعارضة فيه ستكون مهدورة فرد  عليه  يرى أن حتكيم الشريعة اإلسالمية يستلزم قمع احلرايت ،وأن  
: بقوله  بقيام يتباك»  كاتبنا  مساحه  لعدم  اإلسالمي  احلكم  ظل  يف  ستهدر  اليت  احلرايت  على  املؤلف  ى 

الشيوعية    أحزاب،أو صحف الدول  ؛فإن  التمساحية  الدموع  ليستغرب من هذه  اإلنسان   -معارضة،وإن 
عارضة                     ال تعرف شيئا  امسه امل -                                                                           وهي الدول اليت ت  ف ِت   كاتبنا فتنة شديدة،ويرى النظام فيها هو النظام األمثل  

الكرامات... ودوس  احلرايت  وخنق  والنار،  واحلديد  التنكيل  لغة  إال   تتكلم  سبيل،وال  ،وقد (62) «                                                                              أبي 
الكرمي   عبد  خليل  العلماينلاستدل  دليل    لطرح  ،وهو  دعواه  يؤيد  ال  نبوي  إفالس ظاهر  حبديث  على 

كاتب على هذه الشبهة املتهافتة ودليل ال»                             ،ففن د كاتبنا شبهته قائال  :العلمانيني وتعسفهم يف فهم النصوص 
أ،(63) (                                         أ ن  ت م  أ ع ل م  أب  م ر  د ن  ي اك م   ) -صلى هللا عليه وسلم  -هو قول الرسول   هبا الكاتب   رادوهي كلمة حق 

ذلك يف حادثة أتبري النخل وهي من أمور   -صلى هللا عليه وسلم   -لقد قال الرسول  وأي ابطل؟،       ابطال  
تركها   اليت  الزراعية  يدبروهنا املعاش  للناس  واالخرتاع  والصناعة  التجارة  أساليب  من  وأمثاهلا  هي  الدين 

                                                            ودرجة التقدم احلضاري اليت بلغوها ،مكتفيا  بغرس القيم اليت تكفل   ،أبنفسهم حسب ظروف العصر والبيئة
أبصارهم إىل أن ذلك كله  التواين ،ولفت  العمل وجتويده واإلخالص وعدم  النجاح والفالح كتقديس  هلم 

يقصد من    ةعباد ،ومل  الدارين  سعادة  بذلك  فيحوزون  واملثوبة   األجر  هللا  من  عليها  أيخذون  العبادات 
وسلم  -الرسول   عليه  هللا  أو   -صلى  احلكم  بشؤون  للدين  عالقة  ال  قط،أنه  قصد  يكون  أن  ميكن  وال 
نظام احلكم والقضاء،وال ،فالسنة النبوية وقبلها القرآن الكرمي تناوال كل شؤون احلياة ،ومنها  (64) «القضاء  

                                                                                ميكن يف حال من األحوال أن جيعل منهاج النبوة معزوال  عن اجلوانب السياسية أو القضائية. 

 
 . 19اليسار اإلسالمي و تطاوالته املفضوحة على هللا و الرسول و الصحابة ، ص  (62)
-صلى هللا عليه و سلم    -مسلم، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، ابب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره     (63)

 .  1835/ 4من معايش الدنيا على سبيل الرأي، 
 . 25ص  ،اليسار اإلسالمي    (64)
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 على الشيعة: حواراته وردوده    املطلب الثاين : 
بني اخلرافة واألسطورة سواء كان   مجعتالشيعة اليت  للفرق املنتسبة لإلسالم ك تعرض الكاتب إبراهيم عوض  

أئمته بني  يف  وقد   ، للكليين  الكايف  منها ككتاب  أفكارهم  يستقون  اليت  مصادرهم  يف  هبم،أو  والغلو                                                                                م 
                                                         الشيعة من خالل فهمهم للدين بطريقة أ سطورية وعقلية خرافية   الكاتب املنهج الفكري املنحرف يف كتاابت 

                       الذي حوى ضرواب  كثرية من                                                                         منغلقة ومتعسفة ال تقبل بتاات  إبعمال العقل الناقد ،أو مراجعة املوروث عندهم  
واخلرافات   تتمحور األساطري  اليت  عقيدهتم  مالمح  فيه  تظهر  ابطنية  تفسريات  القرآنية  النصوص  ،وتفسري 

علي  عن  -حول  هللا  وم (65)-هرضي  الذميم  تعصبهم  على  أمثلة  الكاتب  ويورد  آل غ،  حب  يف  االهتم 
املؤمننيالبيت ألمهات  الشديد  عنهمهللا   وان رض  -والصحابة    -،وبغضهم  الضالالت كما  ،   -  عاجل 

مفرتايت    واالفرتاءات ومصادرهم،فذكر  هبا كتبهم  امتألت  يف كتابه  اليت  ،و املوسوي  مروايت "املراجعات" 
أبهناالكايف   إايها  املسلم»                   واصفا   عقل  يقبلها  ال  مفعمة  مع ،أحاديث  لتعارضها  أبدا   ضمريه                            وال 
أمثلة  (66) «عقيدته الكاتب  ذكر  ذلكت،مث  تفاسري ك،(67) بني  لبعض  عوض  إبراهيم  الكاتب  تعرض  ما 

غالبها حول تدور  اليت  تفسرياهتم    والطربسي،   والطوسي،  القمي،  كتفسري   اإلمامة،                                                    الشيعة ذاكرا  مناذج من 
يذهبون (68)والطباطبائي  والكاشاين،  والصايف، إليه  كانوا  ما  ابطل  ومظهرا   بتفنيدها  الكاتب                                                         ،وقام 
إ         ومما تعر  ويفرتون، الكاتب  افرتاءات فريقض له  من الشيعة زعمهم أبن   براهيم عوض من خالل رده على 

امسها "يف هناك سورة   الكرمي  القرآن  بدراستها دراسة حتلي  ،النورين"سورة    الكاتب  وأسلوبية لريى فقام  لية 
هذا   واملبشرين تلقفوانيألن املستشرق؛                                                   ،والعقل الواعي مدى تفاهة هذا االفرتاء وزيف االد  عاءالقارئ املنصف

فرأى كاتبنا  ،وإيقاف املسلمني موقف املتهم املدافع عن نفسه،تغلوه بغية الشك يف النص القرآيناالفرتاء واس
من   "سورة النورين"مدى اقرتاب أسلوب  من خالل املقارنة  يدرس هذا النص املزعوم دراسة علمية لريى    نأ

أنه أسلوب ال ميت إىل أسلوب   القرآين،مث خ ل ص إىل  القرآن أبي وشيجة يف اجلمل والرتاكيب                                                   األسلوب 
 .(69)                                                              ايت ،وأن الركاكة يف األلفاظ ،والس خف يف املعاين واضحات متام الوضوح  واآل

 
 .  www.lahona.com"،الشيعة تفاسري يف   جولةبعنوان :" مطول  مقال     (65)

 .    www.ahewar.orgالشيعة بني اهلوية السياسية واترُيية الدين" ، مقال بعنوان :"    (66)
 املصدر السابق.   (67)
 .  na.comwww.laho"،الشيعة تفاسري يف   جولةبعنوان :" مطول  مقال     (68)

 . 2ص -دراسة حتليلية أسلوبية  -سورة النورين اليت يزعم  فريق من الشيعة أهنا من القرآن الكرمي   (69)
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 املطلب الثالث
 وردوده حوارات إبراهيم عوض   ييم تق

ميكن من خالهلا محلت ردود الكاتب إبراهيم عوض جمموعة من القضااي اليت تستحق الرصد واملتابعة ،واليت  
الردودت تظهر  قييم هذه  الردود  ومراجعة هذه  املخالفني ،ويف موقف    ،  على  وثباته يف رده  الصلب  كاتبنا 

والكاتب   ، واملختلط  املتناقض  بصورة  ،وإظهارهم  وخمالفيه  تعرية خصومه  يف  مقدرته  تظهر  نفسه  الوقت 
حتمل   راته وردوده إبراهيم عوض مدرك ملا حتل هبذه األمة من األخطار من كل جانب ،ولذا جاءت حوا

االفرتاءات والطعون والشبهات   لىوالقرآن الكرمي ،والرد ع  -صلى هللا عليه وسلم  -                        دفاعا  حارا  عن الرسول  
والصادقة  احلقيقية  الصورة  إبراز  الكاتب  اخلالد،وحاول  ودينه  اإلسالم  نيب  صورة  تشويه  على  تعمل  اليت 

الع الدين  النور،وأظهرت لنصاعة اإلسالم ووضوحه،وبيان عطاء هذا  الظلمات إىل  البشرية من  ظيم هلداية 
أسلوب   ذات  نقدية  ملكة  جاهدا  ردوده  اآلخر،وحاول  فهم  سوء  مواطن  حترير  على  مقدرة                                                            مفن د،وذات 

،وإظهار  اخلاطئة  وتصوراهتم  أفكارهم  تغيري  أجل  من  لآلخر  واإليضاح  اإلقناع  أسلوب  هنج  اعتماد 
،فهو   للموضوعية  وفقداهنم  : تناقضاهتم،  املستشرقني  على  ردوده  يف  اليت   »   يقول  املوضوعية  هي  أهذه 

                 مع أن كثريين من ا   أبننا ندافع عن ديننا ابحلق والباطل  -املسلمني  -                                    يتشدقون دائما  هبا بينما يرموننا حنن  
 مأنفسه  مع   هلم  انت ،بل ك           وب ك م ا  ا       وص م            ع م ي ا  القرآن  ى عل        ُيرو ا  مل   املوضوعات   هذه  نتناول  الذين   حنن 

النظر يف أشياء كثرية  واملراج  الفكر  فيها  قلبوا  طويلة  حماورات ، فاملستشرقون يظهرون يف    (70)«ع وأعادوا 
ابلعلمية،فتصد   يتصفون  أهنم  إىل                                 كتاابهتم  يفتقر  الذي  املتناقض  اجلاهل  بصورة  وأظهرهم  الكاتب  هلم  ى 

 املعارف واملقاييس العلمية. 
                                                          د يف الردود العلمية ،فهو ي عد  أول معاصر قام بدراسة القرآن وللكاتب إبراهيم عوض أسلوب فريد وجدي 

                                                                                             ومقارنته بغريه مظهرا  يف ذلك شرف اللفظ واملعىن، وعظمة الرتكيب والس بك يف القرآن الكرمي ،وأابن كاتبنا 
ادعائهم زورا  وكذاب   يف زايدة سورة   الروافض والنصارى من  افرتاه بعض  ، (71)   (      اخل لع )،و(        احل ف د )                                                                       زيف ما 

) الكرمي،فبني  جهلهم ،وسف ه عقوهلم،وأثبت عدم سالمة هذا   (72) (النورين)و  و)الوالية  القرآن                                                                  على سور 
 االفرتاء من األخطاء العلمية والتارُيية من خالل املقارنة األسلوبية بني كالم هللا تعاىل وبني كالم املفرتين . 

 
 . 59مصدر القرآن،ص   (70)

 .   www.tafsir.net  "،قرآن؟ فعال  مها هل :        اخل ل ع        وس ورة        احل ف د                      مقال بعنوان:" س ورة   (71) 
   . 2ص -دراسة حتليلية أسلوبية  -أهنا من القرآن الكرمي سورة النورين اليت يزعم  فريق من الشيعة   (72)
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 اخلامتة

 : ،وهي البحث  هذا  الباحثان يف  إليها توصل  والتوصيات اليت   النتائج  أهم   وفيها        

أمهية احلوار والردود العلمية من أجل بيان احلق والدفاع عنه إذ هو وسيلة من وسائل الدعوة إىل  .1
 هللا تعاىل. 

                                                                                  تعددت جماالت الردود عند الكاتب إبراهيم عوض،فقد رد  على النصارى،واملستشرقني،والعلمانيني  .2
 ة. والتيارات الفكرية املختلف

                                                                                   قضااي النقد والردود على املخالفني عند الكاتب إبراهيم عوض اختذت صورا  متنوعة ،فهو يدافع  .3
النيب  وسلم  -عن  عليه  والصحابة    -صلى هللا   ، اإلسالم  وشريعة   ، الكرمي  رضي هللا   -والقرآن 

 .   -عنهم

ي ،والنفسي،  استعمل الكاتب إبراهيم عوض مناهج متعددة يف نقد اخلصوم ،ومنها املنهج التارُي .4
                                                                        والتحليل املنطقي ،وقد مزج بينها الكاتب من أجل احلصول إىل نقد هادف وبن اء. 

                                                                                     أورد الكاتب إبراهيم عوض حججا  ملزمة للمخالفني ،وأظهرهم بصورة العاجز املتهافت واملتناقض .5

ن، حاكم الكاتب إبراهيم عوض املخالفني من الطرف اآلخر إىل أصوهلم اليت هبا يؤمنون ويصدقو  .6
 وأظهر شبهاهتم املتناقضة ،وأجاب عن اعرتاضاهتم وإشكاالهتم.

الباطلة،  .7 االعتقادات  أسرية  اليت كانت  املشوهة  الصورة  على إصالح  إبراهيم عوض  الكاتب                                                                                  رك ز 
النيب حممد ،وعظمة  اإلسالم  ردوده حماسن  من خالل  ،وأظهر  اخلاطئة  صلى هللا   -  والتصورات 

 .    -عليه وسلم

 التوصيات: 

ما   يوصي بكل  األجنبية،ورفدهم  اللغات  إلتقان  والعلماء  الدعاة  هتيئة  على  ابلعمل  الباحثان 
 حيتاجون إليه يف دعوهتم إىل اإلسالم والدفاع عنه.

 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني 
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