
 ] اغالق [

 
 ] اغالق [

  

  2006نوفمبر 10 -هـ  1427شوال  19جمعة ال -263 العدد

 

  English   األرشيف   الصفحات المصورة
    

 
 

 

 
 

 بحث

 
 

 
 

 

 

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=25651##
http://www.alwaqt.com/content.php?conid=3
http://www.alwaqt.com/art.php?aid=25651##
http://www.alwaqt.com/index.php
http://www.alwaqt.com/art.php?aid=25651##
http://www.alwaqt.com/art.php?aid=25651##
http://www.alwaqt.com/content.php?conid=5


 

 

 

  الرئيسة «

 
  وتقارير ارأخب «

 
  السياسي المشهد «

 
  االقتصاد عالم «

 
  مالعب «

 
  األوقات أحلى «

 
  األخيرة «

  

  

 

  إشراقات «

 
  منوعات «

 
  محركات «

 
  قبل الدواء «

 
  اليوم الثامن «

 
  سينما «

 
  رمضان الخير «

 
  مساحات «

 
  األسبوع آخر «

 
  بأقالمهم «

 
  شرفات «

 
  دراسة «

 
  مشوار الخميس «

  إشراقات

 
      

 (2-1الوقت« ــ )» الدكتور إبراهيم عوض في حوار مع

 اإلسالم.. ومقارنات بين القرآن والعهدين                 دفاعا  عن رسول

 :المتروك نادر - الوقت
النقد في جامعة عين شمس، شدة دفاعه المستميت عن                              ع رف عن إبراهيم عوض، أستاذ

                                               د من الكتب والكتابات التي تنتقد كل  ما يعتبره  العدي اإلسالم ورسوله الكريم، وله في ذلك
وللقرآن الكريم، وقد كتب بحثا مطوال في الرد على رؤية المفكر محمد                       مناهضا  لإلسالم ولقيمه

القرآني، وأصدر أكثر من كتاب في إثبات اإلعجاز القرآني البياني. ينفتح   أركون حول النص
ع في إدارة اللغة وربط القضايا المتداخلة. في  عوض على أكثر من اتجاه، فهو بار الحوار مع

القرآن                                                                                 الحوار يدلف الكالم حول القرآن وسر  إعجازه، ويصل إلى إثارة األبعاد التي تمي ز بها هذا
           مقارنا  في                                                                        واإلسالم ورسوله الذي كو ن جماعة حرصت على العمل والعلم واعتبارهما عبادة،

 :الحوار يد. وفيما يلي الجزء األول منذلك مع ما ورد في العهدين القديم والجد
كما هو حال القرآن                                                                     ؟ ما هو البعد أو األبعاد التي تؤهل نص ا لغوي ا ليحظى بهذه المحورية

 الكريم؟
                                  أ ن ز ل ليكون نبراسا للبشر جميعا   القرآن ليس كتابا عاديا كأي كتاب، بل هو كتاب سماوي -

لغته األصلية سليما من دون أي تحريف  ليبقى فيولينجح في تغيير مسيرة الحضارة البشرية و
حتى اآلن أن يخرج لنا كتابا مثله في تأثيره   أو تزوير. كذلك وقع التحدي به ولم يستطع بشر

العجيبة التي أنجزها وما زال ينجزها إلى وقتنا هذا   وتسلطه على النفوس والعقول وإنجازاته
لى رغم الهجوم الضاري عليه من كل ناحية، المسلمين، وع رغم كل الهوان الذي يسربل حياة

                                                            المتقدم القوي  الذي يحسب أن من حقه التحكم في مصير اإلنسانية                          وخصوصا  من ق ب ل الغرب
                                                                    واإلسالم كله وس و ق المسلمين بالعصا أمامه كما تساق األنعام إلى مصيرها وتدمير القرآن

 .الوبيل
 كتاب ورسول غير عاديين 

 فيه؟ كمن غير العادية؟ ولكن دكتور.. أين ت
حققه في ميادين                                                                      هو ليس كتابا عاديا ال في أسلوبه وال في القيم التي يبش ر بها، وال فيما -

الثقافية.. وهو أيضا ليس كتابا  التاريخ والجغرافيا واألنظمة االجتماعية والسياسية واألوضاع
رأس قائمة األنبياء على رغم يأتي على  (                                                 عادي ا من جهة الرسول الذي حمله إلى الناس. إنه )ع

                                            الدنيا قائمة على التراتبية، ورسولنا ي ق د م  احترامنا التام لهم جميعا، لكن من المعروف أن
                                                واضح في إنجازاته المتمثلة أو ال  وقبل كل شيء في   إخوانه األنبياء والمرسلين كلهم. وهذا

نته بأية جماعة رباها أي نبي من ذلك الجيل الذي إذا ما قار تربية الجيل األول من المسلمين،
أقصد. كما أنه واضح أيضا في التغييرات التى أحدثها دينه في تاريخ   األنبياء فسوف تدرك ما

الحضارية حتى قبل أن يفارق )ع( دنيانا هذه ويلحق بالرفيق األعلى، لدرجة  البشرية ومسيرتها
                                م ل إلى أمة  سي دة  تحكم العالم                                            بضعة عقود قليلة تحو ل العرب من أمة من اله   أنه في غضون

 وتفرض عليه لغتها ودينها، ال بسبيل اإلكراه بل بقوة شخصيتها وصالبة إيمانها وتقوده
 وتضحياتها والمثل الكريمة التى ضربتها لكل من عنده عين ترى وأذن تسمع وعقل يفكر

 يهم من العيوبويقارن بين حكمهم وحكم غيرهم ومنهجهم ومنهج غيرهم على رغم أننا ال نخل
 .بوصفهم بشرا

 مقارنة مسلمي اليوم باألمس 
 !                          الكالم مجر د إدعاء بال دليل ؟ ولكن قد ينظر البعض إلى أن هذا

ويقارن بين عرب اليوم، بل مسلمو اليوم  ليس مطلوبا هنا من أي شخص إال أن يقف قليال -
رية وثقافية واقتصادية أيديهم من إمكانات بش جميعا بمليارهم ونصف المليار، وبكل ما تحت
                                                لم يكن للعرب منه في عصر الرسول وال ‘’ف يم ت و’’   وإدارية واختصاصيين في كل المجاالت مما

رغم تدني اإلمكانات التي كانت متاحة لهم، بل على رغم  واحد، وبين مسلمي الجيل األول على
تقبيلهم مواطئ أقدام  بين هوانهم اآلن وذلتهم وانسحاقهم و انعدامها تقريبا، ثم قارن أيضا
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  وقت حر «

 
  نهار سعيد «

 
  المنتدى «

 
  تقارير «

 
  لـ»الوقت« رأي «

 
  بروفايل «

 
  تحقيق «

 
  كتاب «

 
  عالم آخر «

  

  
  

وبين العزة والكرامة والثقة باهلل والنفس واالطمئنان إلى   الغرب لعله يرضى ولن يرضى،
                                                              مسلمي الجيل األول الذي رب اه رسول هللا بإمكانات ال تزيد تقريبا عن   المستقبل وإلى النصر لدى

ل إلينا هذا القرآن وعندئذ ترى مصداق ما أقول عن القرآن والرسول الذي حم الصفر كما قلت،
  .                      ليس كتابا عادي ا أبدا  وتعرف أنه

 مقارنة مع العهدين القديم والجديد
 مقارنة في هذا المجال مع العهدين القديم والجديد؟ ؟ هل يمكن عقد

العهد القديم والعهد الجديد لنرى كيف كان أصحاب موسى أو  نعم؛ نستطيع أن نرجع إلى -
م المعجزات التي كان يصنعها لهم بإذن من ربه، حيث نرى رغ عيسى يتصرفون مع نبيهم على 
الشغب عليه، والعصيان له في أبسط األمور، حتى في صلب  أن أصحاب موسى كانوا دائمي
مثال ومضى لميقات ربه فوق الجبل وعاد؛ فوجئ بصنعهم العجل   العقيدة، حتى إنه حين تركهم
ن يقتلوه عندما أراد أن يصدهم عن هذا  هارون ومحاولتهم أ وعبادتهم له وانتقاضهم على
يدخلوا معه إلى األرض المقدسة انفضوا عنه وقالوا له ‘’اذهب أنت  الكفر. وحين طلب منهم أن

هنا قاعدون’’. أما حواريو عيسى فقد تركوه عند مجيء الخطر وأسلموه  وربك فقاتال إنا ها
                                   يل ذاتها، وإن  كنا نحن المسلمين ال  جميعا وأنكروه حسبما هو مكتوب في األناج ألعدائه وهربوا

لهؤالء  بأن أعداءه قد نالوا منه أي منال. كما أنك تفاجأ بالشتائم التي كان عيسى يوجهها نؤمن
الخطر عن   الحواريين وكبيرهم بطرس واتهاماته إياه بقلة اإليمان بل عدمه. كذلك تبحث وقت

وأمراضهم                      ليخفف  عنهم متاعبهمالمستضعفين الذين كثيرا ما قام عيسى )ع( بالمعجزات 
                         ي ن ح ز  لهم ويعمل كل ما                                                                    المستعصية؛ فإذا بهم ‘’ف ص  م ل ح وذاب’’ كما نقول في مصر، وكأنه لم

  .                            في ط و قه لتخفيف الكرب عنهم
 «صحابة الرسول »ص

                                  وكيف كان تصر ف صحابة الرسول معه؟  ؟
في بدر مثال، وكذلك في  من ذلك؛ كما كان تصرف صحابة الرسول محمد )ع( على العكس -

                                     ح م ى رسول هللا من الموت الذي كان يريد                                                 أ ح د، حيث ف د و ه بأنفسهم وشك لوا ستارا حوله
تبعثر عقد الصحابة من حول رسول هللا إثر  المشركون إيقاعه به آنذاك. وفى غزوة الطائف
                  يناديهم وينب ههم   لها، لكنهم ما إن سمعوه )ص(                                          المباغتة العنيفة التي تعر ض جيش المسلمين

                                              مواقعهم وأبل و ا أعظم البالء وأحرزوا النصر على  إلى وجوده وثباته حتى رجعوا فورا إلى
بأنفسهم أولئك الثالثة في غزوة مؤتة الذين غلبهم الضعف  الوثنية النجسة. ومعروف ما فعله

  .هللا عليهم البشرى ذات مرة إلى أن تاب
 ذلك؟ . ما الذي يمكن استفادته من؟ ولكي ال نقع في أي إشكال خطابي.

آخر. بل إنك ال تجد  هذا يعطيك صورة للفرق بين تربية وتربية، وبين تأثير كتاب وتأثير كتاب -
المقدس’’؛ دعوة إلى العمل وال إلى                                                     في أي من العهدين اللذين يشكالن ما يسم ى بــ’’الكتاب

فظة على البيئة وال إلى تغيير أي نظام  المحا العلم وال إلى النظام وال إلى النظافة وال إلى
كما تحكي لنا األناجيل قصته هو وأتباعه وكيف أنه   (اجتماعي أو ثقافي.. خذ مثال عيسى )ع

ويترك أسرته وعمله. ومن ثم كانوا إذا جاعوا لم يكن لهم   كلما آمن به أحد طلب منه أن يتبعه
و بتوفير الطعام لهم على نحو إعجازي، كتب سيرته: إما أن يقوم ه إال طريقان حسبما تروى لنا

المجتمعات والحضارات ال تقوم على المعجزات، بل على العلم الجاد واإلنتاج   ونحن نعرف أن
واإلتقان والتنظيم وتعاون التخصصات المختلفة، وإال كان على الرسول أن يبقى مع  واإلبداع
 ين، وذلك كي يصنع لهم المعجزاتإلى األبد جيال بعد جيل ال يموت وال يتركهم طرفة ع قومه

بالدة  كلما احتاجوها، ولسوف يحتاجونها يقينا بهذه الطريقة في كل خطوة ما داموا يعيشون في
في الطريق   واستكانة انتظارا لما تسفر عنه المعجزة، وإما أن يهجموا على أول حقل يقابلهم

  .األناجيلويقتحموه ويأتوا على ما فيه من دون إذن صاحبه كما نقرأ في 
 النظافة في اإلسالم والعهدين

 والجديد؟  ؟ وكيف هو حضور قيمة النظافة في العهدين القديم
القديم والجديد   إنك لو ذهبت فأنفقت عمرك كله في البحث عن قيمة النظافة في العهدين -

الثاني المسألة، أما في  فلسوف تصاب بخيبة أمل؛ ألنك لن تجد من الكتاب األول أي اهتمام بهذه
النظافة ويعيب على اليهود المتنطسين  فستجد أن عيسى طبقا لما ذكروه هم بأقالمهم كان يحتقر

الشكليات مع عدم االهتمام الكافي  بشأنها. وكان باإلمكان أن يعيب عليهم حرصهم على
 غريب. لكنك في اإلسالم تجد شيئا آخر، وهو بالجوهر، إال أنه عاب النظافة قوال واحدا، وهذا

أمرا مدنيا فقط، بل واجب ديني من صميم اإليمان كما  أن ‘’النظافة من اإليمان’’. أي أنها ليست
فضال عن أن النبيين الكريمين إنما أتيا لبني إسرائيل وحدهم  قال الرسول األعظم. وهذا كله
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  وعقيدية معينة، ثم ينتهي دور دينهما ويبدأ دور اإلسالم بعد مجيء ولمواجهة عيوب خلقية
  .اإلسالم هو الدين العالمي الوحيد النبي محمد )ع( ألن

 صورة هللا واألنبياء في العهدين 
 عن صورة هللا تعالى واألنبياء في العهدين؟  ؟ وماذا

الذي ال يمكن العقل قبوله، إذ إن صورة هللا واألنبياء  وحتى في هذين المجالين نجد العجب -
إله خاص ببني إسرائيل وحدهم، وهو يتصرف كما  ليس سوى فيهما تبعث على النفور، فاهلل

البشر من عيوب ونقائص، أما األنبياء فما من واحد منهم إال   يتصرف البشر ويعتريه ما يعتري
                                                              شخصيت ه، فهم قتلة زناة يمارسون الجنس مع المحارم ويتآمرون على                            وقد لو ث الكتاب  المقدس  

األصنام ويصنعونها ويصارعون هللا ذراعا  ويكذبون ويسكرون ويعبدون عباد هللا المخلصين
                                                                   عليه وال ي ر ع و ن له وقارا وينوحون ويجد فون في حقه سبحانه ويكتبون   بذراع ويتطاولون

 والغرام الشهواني الجارح! فأين هذا كله؟ وما هو إال قطرة من بحر، إزاء القرآن قصائد العشق
 .المجيد

 شهادات مستشرقين
                               استشراقية انجليزية’’ وأيضا  في                              را  حول ذلك في كتابك ‘’نصوص؟ أشير إلى أنك نشرت أمو

 .          كتب  أخرى
                                              ونشرت هما في كتاب صدر لي حديثا  بعنوان ‘’نصوص  نعم، فقد ترجمت مقالين رائعين -

أحدهما صحفية وأنثروبولوجية هولندية عن الريادة   استشراقية انجليزية’’، تتحدث في
                                                     قبل أن يتنب ه العالم كله لهذه القضية بقرون وقرون كما  ةالمحمدية لمفهوم الحفاظ على البيئ

                                                         كاتب غربي على نظير  له يزعم أن اإلسالم دين إرهابي يقوم على  تقول. أما الثاني فيرد فيه
                                                                     له وللقراء باإلحصاءات أن المسلمين على رغم كل ما يمكن أن ي ت ه موا به   العنف والقتل، مبينا

                                                            ه حتى وقتنا هذا إال ك س ر ا صغيرا مما اقترفه الغرب المتشامخطوال تاريخهم كل لم يرتكبوا
  .بتسامحه الزائف والمتباهي بحبه الكاذب للسالم

                                                     وسر  تأثيره. ما هي أهم الكتب التي بحثت هذه المسألة؟ ؟ إذا عدنا إلى النص القرآني
ك فيه شاردة وال  القضية، ومنها كتاب ‘’مصدر القرآن’’، الذي لم أتر لي عدة كتب تهتم بهذه -

به الرسول في هذا المجال إال وناقشتها بصراحة تامة؛ بدءا من اتهامه بالكذب                   واردة مما ات ه م
بصدور القرآن عن الوعيه ال عن السماء أو بأنه )ع( كان مريضا بهذا المرض   ومرورا

أخوذ من                                                                  ذاك، أو أن القرآن يعكس أفكارا أو مشاعر بشرية، وانتهاء  إلى أنه م العصبي أو
                                                                            السابقة، وأنه لم يأت بجديد ليس عند األمم األخرى، وتتبعت  كل الطرق التي سلكها الكتب

القرآن وهل                                                                           هؤالء المت ه مون بالتفصيل، فكانت كلها تنتهي إلى ال شيء. أما بالنسبة ألسلوب
ن  عنوانه ‘’القرآ                                                                 يصح القول إنه هو أسلوب الرسول؛ فقد خصصت  لهذا الموضوع كتابا آخر

وتحليالت نصوصية   صفحة كلها إحصاءات ومقارنات 600مقارنة أسلوبية’’ يقع في  -والحديث
بتريث عند الموضوعات التي  تخلو تماما من العبارات اإلنشائية، وتدخل دائما في الصميم واقفة

والمفردات وكذلك الصيغ الصرفية  تناولها كل من القرآن المجيد واألحاديث النبوية الشريفة
األسلوبية والفنية هنا وهناك مما لم يكتب فيه  تركيبات النحوية والصور البالغية واألبنيةوال

  .الماضية                                    أحد من ق ب ل  طوال األربعة عشر قرنا
 

 :المزيد من األخبار ¤
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