
  

  

  

  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

 
  

  

 
  

  

  



  

  

ى أرد فيه عىل كتاب انتهيت منذ شهور من وضع هذا الكتاب الذ

قى وفكرة ". الشخصية املحمدية أو حل اللغز املقدس: "الشاعر العرا

من اقرتاح الصديق واالبن العزيز األستاذ ژيوار املدرس، وهو هى يفه تأ

 وحفيد عالمة العراق اإلمام عبد الكريم املدرس رمحه عراقى كردستانى

ة غري قصرية حتى تركت يفه مرات ومرات ولفرتبتأاهللا، إذ ظل يغرينى 

ا  ا منعزل أ فى صفحة وأ ن، الذى كنت قد كتبت منه أ عمىل ىف تفسري القرآ

صابة بالكورونا اللعينة، لإلوزوجتى وابنتنا الصغرية ىف شقتنا بالقاهرة جتنبا 

يفه راجيا أن أكون قد قدمت فيه شيئا نافعا وأن يتقبله اهللا  وعكفت عىل تأ

  . وفضالمنه ورمحةبالقبول احلسن كرما 

ومل يتوقف فضل الصديق واالبن العزيز ژيوار املدرس عند هذا احلد 

 ال ى التبل زاد فأمدنى بطائفة من املصادر واملراجع واملعلومات املهمة

 الرصاىف وعن ب عنتِ  كُ مما) اإلنرتنت( املشباك تتوفر هنا ىف مرص وال ىف

ني واحلني ليطمئن أن سنى ويتصل بى بني احلوظل حيمّ  كتابه املذكور،

ت الطيبة . األمور تسري ىف طريقها نحو إنجاز اهلدف فله الشكر والدعوا

 .كفاء ما اقرتح وتعاون

  

  



التعريف باملؤلف والكتاب وحتقيق نسبته إليه
/ ١٣٦٤ -١٢٩٤( الرصاىفى البغدادى د معروف عبد الغنلِ وُ 

ف من أ بغداد ىف ونشأ ىف) م١٩٤٥ - ١٨٧٧ هو ىٍّ ٍب كردأرسة فقرية تتأ

وكان والده . فاطمة جاسم: حممود وأمٍّ يقال إهنا عربية تدعىى عبد الغن

وقد تلقى . رشطيا يتغّيب عن املنزل بحكم وظيفته، فتعّلق بأّمه وارتبط هبا

املدرسة الرشيدية العسكرية، ولكنه مل يستمر ىف  دروسه االبتدائية ىف

 ىفى اآللوسى مذ ملحمود شكروتتل. الدراسة هبا، ومن ثم مل حيرز شهادهتا

أطلق عليه لقب ى ، وهو الذاعرش عامً ى علوم العربية وغريها اثن

واشتغل الرصاىف بالتعليم، وَنَظم . بغداد ة ىفالرصاف إىل نسبة "الرصاىف"

الدستور  السياسة واالجتامع والثورة عىل الظلم قبل أشعارا كثرية ىف

 إىلثم سافر بعد الدستور . واهلجاءوىف التأمالت الكونية واملديح ى العثامن

  ىفااملدرسة امللكية هناك، وانتخب نائبً   للعربية ىفاآلستانة، فعني معلًام 

 إىلم، ثم ١٩١٨ دمشق سنة إىلوارحتل  .  ىالعثامن" املبعوثان"جملس 

وأصدر جريدة . دار املعلمني هناك ىفى  لألدب العرباوعني مدرًس  القدس،

ر ثالثة أشهر، ثم انتخب ىف١٩٢٣سنة  اليومية" األمل"  م، لكنها مل تعمَّ

ب ا قامت .ببغداد جملس النوا كان من  ىالكيالن إىلثورة رشيد ع و

ة تركية عاش معها فرتة غ. خطبائها ري قصرية، وكان قد تزوج باآلستانة امرأ

ا رجع   العراق مل يصطحبها معه ومل هيتم بالعودة إليها، وانتهى ما إىللكنه 

وهناك من يشكك ىف زواجه أصال . كان بينهام وكأهنا مل تكن زوجته يوما



ويرى أن مثله ىف انفالته الذى كان يسري عليه ىف تركيا ال يمكن أن يفكر ىف 

 . األعظمية ببغداد  ىفببيته وتوىف. الزواج بله أن يتزوج فعال

رت حياة ق الشاعر واستأ باهتامم الباحثني  الرصاىفمعروف ى العرا

واردة ىف حياته وشخصيته إال سجلوها،  والدارسني ومل يرتكوا شاردة وال

ا صبغ حياة الشاعرىف  السلوك  من حترر واضح ىف نصفها الثانىوذلك 

وللدكتور يوسف عز الدين . والترصف وغشيان الكثري من املحظورات

االجتامعية  يسجل حياة الرجل" سرية حياتهى يرو الرصاىف"كتاب بعنوان 

حة   .والسياسية والفكرية بكل جراءة ورصا

ضا  اشيد املدرسية"وللرصاىف ديوان شعر، وله أ ، وعدد من "األ

نفح الطيب ىف اخلطابة "، و"دفع اهلجنة ىف ارتضاخ اللكنة"لكتب منها ا

ت ىف"، و"واخلطيب لغة العامة  دفع املراق ىف"، و"ىاألدب العرب حمارضا

، "العالءى عىل باب سجن أ"، و"رسائل التعليقات"، و"من أهل العراق

. عربية الإىلنامق كامل ترمجها ى ، وهى رواية صغرية لألديب الرتك"الرؤيا"و

الشخصية املحمدية أو حل اللغز "وأهم كتب الرصاىف وأخطرها كتاب 

 .، الذى يتمحور حوله كتابى هذا الذى ىف يد القارئ اآلن"املقدس

ىف " الشخصية املحمدية أو حل اللغز املقدس"وتتلخص قصة كتاب 

 ونزل ىف الفلوجة  مدينةإىل م١٩٣٣ بغداد عام قد ارحتل من أن الرصاىف

ف ،العاصمة ضيافة آل عريم بعدما ضاقت به احلياة ىف هذا  وهناك أ

 كولون مدينة  أن ُنِرش ىفإىل منذ ذلك احلني اظل خمطوطً ى الكتاب الذ

امنيا  وفيه ينفى الرصاىف عن حممد صىل ". اجلمل" عن دار م٢٠٠٢ عام بأ



ه إنام كان عظيام من عظامء العرب أراد  اهللا عليه وسلم النبوة، ويرى أ

وهو كالم قاله ىف بداية الكتاب، لكنه كان . النهوض بقومه وبإصالح العامل

. نتقاد والعيب والشامتةيرتاجع عنه ىف كل سانحة تتاح مع اهلمز واللمز واال

يفه عليه السالم ال وحى  ه يدعى أن القرآن من تأ وعىل نفس الشاكلة نرا

ه تلقاه ى، إهل ِعّية يقوم منها ويتلو كالما يزعم أ يه حاالت َرصْ ه كانت تأ  وأ

 وشعائره اإلسالموثم هجوم شديد عىل كثري من عبادات . من السامء

  .  تغيريهاإىلوترشيعاته ودعوة 

ء والكتاب حول نسبته  :  الرصاىفإىلولدن صدور الكتاب انقسم القرا

فمنهم من تقبل األمر ومل خيطر له أن يكون املؤلف شخصا آخر غري 

الرصاىف وأن هناك مؤامرة يراد من ورائها إيالم املسلمني بالزعم بأن شاعرا 

ف هذا الكتاب، اإلسالموكاتبا عربيا مسلام مشهورا قد خرج عن   وأ

 ومنهم من ارتاب ورأى أن .  ؤلف عندهم هو فعال معروف الرصاىففامل

وا له أشعارا ىف الدفاع عن الوطن و، الرصاىف ، ال يمكن اإلسالم الذى قرأ

أن يكون هو صاحب هذا  الكتاب الذى استباح كل شىء وجتاوز مجيع 

  . اخلطوط وشكك ىف كل شأن من شؤون الدين

 الذى كتب ى، فيه التهامى اهلانومن بني من شكوا ىف األمر وشككوا 

ن  املنسوب ملعروف " الشخصية املحمدية"حول "ما يىل حتت عنوا

ملتقى أهل "ونرشه ىف " من يكون وراء هذا الكتاب املزور؟.   الرصاىف

بعض املكتبات التجارية  يروج ىف: "وغريمها" منتدى املربد"و" احلديث

عىل الغالف . طاملتوس  صفحة من احلجم٧٧٠كتاب ضخم يتشكل من 



نهى اخلارج داخله أردف  ، وىف"كتاب الشخصية املحمدية: "كان عنوا

ق"أو حل اللغز املقدس" العنوان ما يىل الشهري ى ، وُنِسب للشاعر العرا

 . م١٩٤٥م و١٨٧٥عاش ما بني ى الذ، معروف الرصاىف

بعة هو  هذا الكتاب كام ورد ىف اإلشارة املسجلة عىل الصفحة الرا

إحدى مكتبات جامعة  صل، مع الوثائق امللحقة، حمفوظة ىفاأل نسخة من

من اجلامعات ى لعمرى ، وه١٦٣٦تأسست سنة ى ية، التاألمريكهارفارد 

" دار منشورات اجلمل" وتم طبع هذا الكتاب ونرشه بـ.العريقة يةاألمريك

امنيا٢٠٠٢سنة   وعىل الصفحة اخلامسة ثم السادسة قدمت دار النرش . بأ

ذلك كانت املحتويات، وقائمتها طويلة،  إثر. لدات املصورةوصًفا للمج

ا فيها هل حممد صادق "من عناوين مثل  وتضمنت حماور تستفزك برسعة 

ضا "فكرة النبوة كيف حصلت ملحمد؟"أو " فيام أخرب به وادعاه؟ هل "، وأ

اقرتان "ى بخفايا صاحبها هى تشى والعناوين الت". ملحمد كالم بعد النبوة؟

سيس"و" حروبه الدينية"و" وة بالسيفالدع جواسيسه "و" العيون واجلوا

" جواسيسه خزاعة كلها"و" اجلواسيس العلنية العامة"و" الرسية اخلاصة

تشمئز النفوس النبيلة ى والذ". العباس صاحب استخبارات حممد"و

 منه هو حديثه عن القرآن، مثل االدعاء بأن القرآن هو من كالم اإلسالمب

  .  اهللا عليه وسلمالرسول صىل

هات ىف هذا الكتاب  وسوف نرجع بالتفصيل للرد عىل ما ورد من ُترَّ

 :يمكن أن نحوصل ما يستنتجه القارئ بعد االطالع عليه فيام يىلى الذ

صفات الرسول وإنكار الدين  كل حمطات السرية النبوية وىف الشك ىف



نية لتغ وخلط سور القرآنى اإلسالم . يري اآلياتودمج املفردات القرآ

بالتشكيك ى وإنكار للدين اإلسالم هو ختريب للسرية النبوية: وأخريا نقول

هل أّن هذا الكتاب "يلقى بكل تلقائية هو ى  والسؤال الذ.شىءكل  ىف

يف الشاعر ") املحمدية أو حل اللغز املقدس الشخصية"كتاب ( هو من تأ

ق قف وراء هذا  وإذا مل يكن هو املؤلف من ي؟معروف الرصاىفى العرا

يف؟ هل كان معروف الرصاىف صاحب هذا الكتاب؟ بكل هدوء  التأ

 نتفحص هذا الكتاب ونربز ما يساعدنا عىل كشف احلقيقة بكل موضوعية

ذلك سبيل العقل وإحكام الفكر حتى نقنع القارئ بام نعتربه  منتهجني ىف

ت لذلك نسجل املالحظا. شياء واألحداثللمنطق، وقوة لطبيعة األ حجة

  :التالية

 صفحة، ال نعثر عىل ٧٧٠ طيلة صفحات هذا الكتاب، وعددها - ١

حذو اسم الرسول حممد صىل اهللا عليه " عليه وسلم صىل اهللا"عبارة 

 مل تكن -٢. يةاإلسالميعتنق الديانة  وهذا غريب عىل مؤلف. وسلم

بل  رصني،ى كل بحث أكاديم املراجع واملصادر مثبتة بالطرق املعهودة ىف

 كثري من املرات إشارات مبهمة تنم عىل أن الكاتب تعمدها  أحيانا وىفنجد

بعض  ُذكِر ىف"من أفكار غريبة وآراء أغرب، مثل " متريره"إلخفاء ما يريد 

الشخصية املحمدية أو "كتاب ( هذا الكتاب -٣ ".إلخ... كتاب السرية

يفه سنة") حل اللغز املقدس ادر حني أن املراجع واملص ىف ١٩٣٣ تم تأ

بعد هذا التاريخ رغم أن  آخر الكتاب نجد بعضها قد ُطبِع املذكورة ىف

" املصاحف"من ذلك كتاب ... االعتامد عليها كان بعد الطبع وليس قبله



، وحتديدا باملطبعة ١٩٣٦صدر بمرص سنة ى الذى، حاتم السجستانى أل

 مطبعة -جلار اهللا الزخمرشي" الكشاف عن حقائق التنزيل" كتاب .الرمحانية

ه .١٩٦٦بمرص سنة ى احللب  ذكرنا هذا للتدليل عىل أن املؤلف ذكرها وكأ

مطبوعة، ونظرا لكوهنا طبعت بعد ى هذه الكتب، وهى اعتمد عليها، أ

يف كتاب  ، وهذا ما "الشخصية املحمدية أو حل اللغز املقدس"تاريخ تأ

 ملؤلفه "الكشاف عن حقائق التنزيل" كام أن القول بأن كتاب .ال يستقيم

وهو خطأ، والصواب هو أن هذا الكتاب هو من ى، جار اهللا الزخمرش

يف أ  -م١٠٧٥عاش ما بني ى الذى الزخمرش القاسم حممود بن عمرى تأ

ل"و" البالغة أساس"خلَّف عددا من الكتب مثل ى م، والذ١١٤٤ " املفصَّ

ق الذهب"و" غريب احلديث الفائق ىف"و بغ الكلم"و" أطوا  ضافةباإل "نوا

ضا نشري ". الكشاف عن حقائق التنزيل: "طبعا لكتابه املشهور  خطإ إىلوأ

، "السرية احللبية"آخر، وهو خاص بمرجع اعتمد عليه املؤلف كثريا، وهو 

أمون إنسان العيون ىف"ى أ .   ىاحللب بن برهان الدين لصاحبه عىل" سرية ا

ن الكتاب هو ى واحلقيقة ه أمونى  النبسرية إنسان العيون ىف"أن عنوا " ا

 عنوان الكتاب واسم املؤلف فاخلطأ واضح ىف.   ىملؤلفه نور الدين احللب

ضا ن . أ اخترص فيه ى ، الذ"زهر املُْزِهر"وهذا املؤلف له كتاب آخر بعنوا

ذكر اسم " الشخصية املحمدية"كام أن مؤلف كتاب .  ىللسيوط" املُْزِهر"

ى، ن جالل الدين السيوط عوضا ع"ىالسيوط عبد الرمحان"بـى السيوط

  .حرصها فاألخطاء كثرية يطول. وهو املشهور



فه، أ، معروف الرصاىف -٤ الشخصية "ى حسب هذا الكتاب، أ

لو . وهنا نقطة استفهام. ١٩٣٣بالعراق سنة  "الفلوجة" ، ىف"املحمدية

ه من تصفحنا حياة الرصاىف كركوك،  القاطنة ىف" اجلبارة"عشرية  لوجدنا أ

ى تاريخ الشعر العرب: "كتابه ىف  علوية حسب ما ذكره أمحد َقبَّشويقال إهنا

، ١٨٧٥بدوية عام  األصل وأمى من أب كرد ، وولد الرصاىف"احلديث

ضعا حيث إنه دخل. بغداد الرصافة ىف وعاش ىف املدرسة  كان تعليمه متوا

ى تتلمذ عىل حممود شكر. الرشدية العسكرية ومل حيرز عىل شهادهتا

تم تعيينه مدرسا . ة سنوات حيث متكن من علوم العربيةطيلى اآللوس

سنة   اآلستانة، وىفإىلرحل . االبتدائية ثم باملعاهد الثانوية باملدارس

نائبا لرئيس " بغداد، فتم تعيينه إىلدمشق، وإثر ذلك عاد  إىل انتقل ١٩١٨

سنة " األمل"، وأصدر صحيفة يومية بعنوان "جلنة الرتمجة والتعريب

عني : الوظائف  تدم اجلريدة سوى بعض الشهور، وتقلَّب ىف، ومل١٩٢٣

وآداهبا، ورئيسا للجنة االصطالحات  املعارف ثم مدرسا للعربية مفتشا ىف

احلكومية ثم انتخب عضوا   استقال من األعامل١٩٢٨سنة  وىف. العلمية

زار مرص سنة . سنواتى مدة ال تتجاوز ثامن بمجلس النواب مخس مرات ىف

اشيدها،ى الكيالن إىل ثورة رشيد عإىلنضم ، وا١٩٣٦ وفشلت  ونَظم أ

َ وُ وتُ . وائل احلرب العاملية الثانيةأ الثورة، فعاش منزويا، وهذا ىف  ىفِّ

سنة ى الزهاوى مقربهتا حذو قرب مجيل صدق بغداد، ودفن ىف باألعظمية ىف

١٩٤٥.  



تزوير "لنوضح للقارئ  رسدُت حمطات حياة معروف الرصاىف

ناء سنة  فالرصاىف". الشخصية املحمدية"كتاب  ىف" ملوجودةاحلقائق ا أ

ال  وثقاىفى ومهنى مرحلة نشاط سياس ىف  وما قبلها وما بعدها١٩٣٣

اذا ُذكَِرت . الفلوجةى به، أ مكان ال صلة له يسمح له باالنزواء ىف و

ها صلة قية؟ أ بواقع العراق اليوم؟ ثم  الفلوجة دون غريها من املدن العرا

ى تاريخ صدور الكتاب، أ  الشك ىفإىل كان األمر فيه شك جيرنا ذلك إذا

قد تم  "الشخصية املحمدية" االعتقاد بأن كتاب إىلنها نميل وحي، ٢٠٠٢

ق وجعل املكان والتاريخى األمريكإصداره بعد االحتالل  ز  للعرا لالستفزا

  ...والتهكم

سب حى خلَّفها مطبوعة وخمطوطة هى الت أما مؤلفات الرصاىف

-  :وغريه من املراجع" احلديثى تاريخ الشعر العرب"كتاب  ورودها ىف

إذ طبع اجلزء ى، اكثر من بلد عرب طبع عديد املرات، وىف. "ديوان الرصاىف"

لكنه ال حيمل ى،  يوجد بني يدى ، ثم كامال، وهو الذ١٩١٠منه سنة  ولاأل

 عبد الصاحب حررهاى املقدمة اخلاصة بالطبعة السادسة والت تارخيا، إنام

ّه طبع ١٩٥٧ ديسمرب سنة ٦مذيلة هبذا التاريخ ى شكر البادران ، وال شك أ

 عبارة عن رسالة ىفى ، وه"ارتضاخ اللكنة دفع اهلجنة ىف"- .بعَد ذلك

لسان "جملة  نرش ىف. اللغة الرتكية وبالعكس األلفاظ العربية املستعملة ىف

لغة العامة من أهل  ق ىفدفع املرا "-. ١٣٣١اآلستانة سنة  ىف" العرب

نقد  رسائل التعليقات ىف"-". لغة العرب"جملة  نرش متسلسال ىف". العراق

. مباركى ، ومها للدكتور زك"ىاإلسالموكتاب التصوف ى كتاب النثر الفن



اخلطابة  نفح الطيب ىف"- .١٩٥٧بريوت سنة  طبع للمرة الثانية ىف

ت ىف"-. ١٩١٧طبع سنة ". واخلطيب دروس " أو "ىب العربداأل حمارضا

قامها ىف"تاريخ آداب اللغة العربية ىف دار املعلمني ببغداد،  ، وهو جزءان أ

اشيد املدرسية لطلبة املدارس"- .١٩٦٠وطبع هبا عام  مجعها ". ديوان األ

-. ١٩٢٠خليل طوطح مدير دار املعلمني بالقدس، وطبعها هناك سنة 

ى عىل باب سجن أ"-. نه شيئاشعر ال نعلم ع". متائم الرتبية والتعليم"

اآللة . "خمطوط". العالءى آراء أ"- . طبع ونرش بعد وفاته". العالء

نينه األدب الرفيع ىف"-. خمطوط". واألداة طبع بغداد ". ميزان الشعر وقوا

خمتارات من "- .١٩٦٢طبع سنة ". الثائر مع الرصاىف"- .١٩٥٦سنة 

- . ١٩٥٤بريوت سنة  عت ىفمجعها الشاعر بنفسه، وطب. "معروف الرصاىف

 املجاالت ، وهو عبارة عن خمتارات ىف"من شعر الرصاىف املنهل الصاىف"

مجعها الشاعر بنفسه، ى األدبية واألخالقية واالجتامعية والتارخيية الت

هيم "ىحياة املتنب نظرة إمجالية ىف"- .١٩٦٤ببغداد سنة  وطبعت  حققه إبرا

ترمجة لرواية نامق ى ، وه"واية الرؤيار"- .١٩٥٩طبع ببغداد سنة .  ىالعلو

  .١٩٠٩وطبعت ببغداد سنة ى، كامل الشاعر الرتك

ال تتضمن ى املطبوعة واملخطوطة والت مؤلفات الرصاىفى تلك ه

إذن "). الشخصية املحمدية أو حل اللغز املقدس"كتاب (هذا الكتاب 

اذا : اللكن السؤ. أكثر من عرشة كتب فالكتاب مل نعثر عىل إشارة إليه ىف

   .دون غريه؟ لذلك نتفحص عقيدة الشاعر الرصاىف تم إسناده ملعروف



النزعة ى مسلام سنيا، وهو اشرتاك  كان الرصاىف: عقيدة الرصاىف- ٥

أحكام العقل، ويرفض العادات والتقاليد البالية، وكان  السياسية يفضل

. لتربك هباقومه من ظواهر تقديس القبور وزيارهتا وا ثائرا عىل ما يراه ىف

ه وهو ىف شديد التعلق بالتقدم والنهوض باملجتمع وحرية  شعره جرىء أل

  :املرأة إذ يقول

ّه اإلسالم يقولون ىف  يصد ذويه عن طرق التقدمِ =  ظلام بأ

 عهدها املتقدِم؟ أوائله ىف= فإن كان ذا حّقا فكيف تقدمت 

 هل مسلِم؟ من جاإلسالمفامذا عىل = وإن كان ذنب املسلم اليوم جهله 

قظ  مِ =  للمجد والعىل اإلسالملقد أ  بصائَر أقوام عن املجد ُنوَّ

مِ = وأطلق أذهان الورى من قيودها    فطارت بأفكار عىل املجد ُحوَّ

 ال يعوق التقدم بل يساعد عليه ألن األجداد اإلسالمفهو يرى أّن 

اىض ىف تقدموا به  ثائر يرّج كل سكون ىفى نار فِشْعر الرصاىف.  ا

قصيد بعنوان  مستنهضا العرب بسخرية واضحة ىف املجتمع، إذ يقول

  :يقول". سياسة املستعمرين احلرية ىف"

مُ = يا قوم، ال تتكلموا   إن الكالم حمرَّ

مُ = ناموا وال تستيقظوا   ما فاز إال النُّوَّ

 بأن تتقدموا  يقىض= وتأخروا عن كل ما 

م جانبا   فاخلري أال تفهموا = ودعوا التفهُّ

   تتعلموا                أن           فالرش         =     جهلكم              ىف  وتثبَّتوا            



 شىءشديد احلامس للثورة عىل كل  املهم أن الرصاىف.  آخر القصيدإىل

أرشنا اليها سابقا، ى دينه لثورته الت حتى إنه قال رادا عن الذين اهتموه ىف

  :فهو يقول

 عنده شك مريُب : وقالوا = وم باإلحلاد جهال القى رمان

 الغيوُب؟ وهل ُكِشَفْت لكم ىف = ى؟فمن ذا منكمو قد شق قلب

 إذا بلغت حناجَرها القلوُب = معكم وقوٌف  فعند اهللا ىل

   رقيُب   مطلع    اهللا          بأن = ى  يقين   فريتكم            رش   ىيقين                 

حفلة امليالد  ىف"قصيد بعنوان  دينه ما ورد مثال ىفت وسبب اخلدش ىف

  :يبدؤه بمطلعى  والذ"ىالنبو

 الرسوُل ى بعظيٍم هو النب= وضح احلق، واستقام السبيُل 

نه     ىعرب   =    بكتاٍب       اهلدى   إىل     يدعو    قام                     ترتيُل     قرآ

كائه وحب الوصول طموح الرسول وذ"هذا القصيد عن  يتحدث ىف

وإذا ربطنا .  كثورة عربية وعامليةسالمرغم متجيده لإل"  املراتب العاليةإىل

أو حل  الشخصية املحمدية"هذا النوع من الفلتات الشعرية مع كتاب 

وما  عرفنا ما قام به الذين وقفوا وراء إصدار هذا الكتاب" اللغز املقدس

ب الدين   إذن من هو .شىءكل  ك ىفوتشى اإلسالمتضمنه من آراء خترِّ

 ؟")الشخصية املحمدية أو حل اللغز املقدس"كتاب (مؤلف هذا الكتاب 

اذا تم. كام بينا أعاله مل يكن مؤلف هذا الكتاب املهم أن الرصاىف  ولكن 

الشخصية "كتاب (كمؤلف هلذا الكتاب  اختيار الشاعر معروف الرصاىف

  ؟")حل اللغز املقدس املحمدية أو



األسباب كثرية منها ما ُعِرف به الشاعر من : عن ذلك نقولولإلجابة 

شدة ومنها . ىجمون واستهتار وهلو جيسد متهيدا ملثل ذلك االنفالت العقائد

التقدم  محاسه للثورة عىل واقع العرب واحلث عىل طلب احلرية والعلم لنيل

يف هذا الكتاب يعتقدون. واالزدهار  وهذا ما جيعل الذين يقفون وراء تأ

حتديد موقع  -" ثورة الشاعر يمكن أن تفرز مثل تلك الكتابات"أن 

يف، وهو الفلوجة سبيل  ىفى رمز الصمود والتحدى وهذه املدينة ه. التأ

ق وحريته  أهل السنة ألن الشاعر إىلوهذه طعنة موجهة . استقالل العرا

يف هو الفلوجة، وختريب الدين من أهل السنة ومن  .كان سنيا ومكان التأ

، "اإليضاح عن النسخة االصلية"ما يلفت االنتباه هو ذاك  -هذه املدينة 

الشخصية  ":ىاطلعُت عىل هذه النسخة من كتاب"سطرين، ومها  وقد ورد ىف

تها صحيحة كاملة" املحمدية فلذا أجيز . النسخ خالية من األغالط ىف فرأ

األسفل   ىفوكان اإلمضاء". بذلك كتبُت هذا إعالما. روايتها والنقل عنها

اذا كتب هذا التوضيح؟ وكيف : وهنا نسأل.  باسم معروف الرصاىف

قدمها له؟ ومتى كان ذلك؟ وإذا ى أخذت هذه النسخة منه؟ ومن هو الذ

اذا يتم  حبا كام يظهر من كانت النسخة قدمت للرصاىف خالل هذه اجلمل 

طوط ما تنّقل نسخ خم بعد وفاته؟ وعادةى ، أ٢٠٠٢طبع هذا الكتاب سنة 

تيبها ترى ىفى ال تكون بمثل هذه الطريقة الت وأحكامها، إذ كنت أعتقد  ترا

ن وما أشري إليه . املؤلف سأعثر عىل بعض الصور لصفحاٍت كتبت بخطى أ

أن هذه النسخة األصلية مع بعض "الصفحات األوىل من الكتاب  ىف

ن ه"الوثائق امللحقة هبا رة بال تلك الوثائق؟ فالنسخة مزوى ، ولكن أ



شاعر تقدره  ظلام وتعسفا عىل  الشاعر معروف الرصاىفإىلشك، ونسبت 

ا نادى بتطويرها وطالبى األمة، الت ا تغنى بأجمادها، وطا   . بتقدمها طا

تشويه  لكن هل كان مؤلفها هيوديا، وبالتحديد صهيونيا يرغب ىف

اب سرية الرسول األعظم حممد صىل اهللا عليه وسلم؟ إذا تصفحنا الكت

يعترب " املقدس الشخصية املحمدية أو حل اللغز"وجدنا أن مؤلف كتاب 

التعامل  ىف ، حسب زعمه،"مل يكن عادال"أن الرسول صىل اهللا عليه وسلم 

 فهذا املؤلف .قريش من ناحية، وهيود املدينة من ناحية ثانيةى مع مرشك

ف، قريش بعطى يعترب أن الرسول صىل اهللا عليه وسلم تعامل مع مرشك

ولو أن حممدا استعمل ): "٣٢ص(الكتاب  ومع اليهود بقسوة، إذ جاء ىف

فة  عرش هذا قسوة، مع أن هؤالء " بأهله من قريش"العطف وهذه الرأ

يبني لنا إن ى أما احلديث عن املسيحية فهو الذ". له عداوهتم كقريش ىف

  ىفاليهودية أم املسيحية؟ فيقول املؤلف: الديانتنيى كان املؤلف يفضل أ

" صلب املسيح قول اليهود وقول النصارى ىف الفرق بني"احلديث عن 

اليهود : بصلب املسيح هم فريقان معلوم أن املعرتفني): "٦٨٩ص (

فأما اعرتاف اليهود . عظيم  وبني االعرتافني بون بعيد وفرق.  ىوالنصار

ن وإن كا. فهو من قبيل اعرتاف القائل بجنايته، إذ كانوا هم الذين صلبوا 

ألهنم ى صلبه غريهم فهو من قبيل االعرتاف بصلب العدو للتشفى الذ

ضا  وىف". إلخ... أعداؤه من ) "٦٨٩ص(موضع آخر من الكتاب ورد أ

تتمة قصة عيسى ما يعرتف به اليهود والنصارى من صلبه وما يدعيه 

فالنصارى يقولون بالصلب .  السامءإىلالنصارى واملسلمون من رفعه 



 وال ريب أن الصلب ىف. اليهود يقولون بالرفع دون الصلبوالرفع معا، و

أوجدهتا اهلمجية البرشية، فإيقاعه ى حقيقته مصيبة فاجعة من املصائب الت

ّ يناىف بحسب  من ِقَبل عتاة متمردين عىل شخصية مقدسة ممتازة بالنبوة 

  ".إلخ... منزلتها الرفيعة املقدسة الظاهر قدسيتها وحيط من قدر

 تعاطف مع :يىل ل ما ذكرنا من استشهادات نسجل ما فمن خال

ة صلب  تعامل الرسول صىل اهللا عليه وسلم ضد اليهود ىف اليهود ىف مسأ

ّ "املسلمون ال يقولون بـ. املسيح عليه السالم املسيح ى ، أ"بنوة املسيح 

 ّ  االستخفاف بالرسول األعظم حممد صىل اهللا عليه وسلم وما ورد .ابن ا

الكتاب سوف نتعرض له  الرسالة املحمدية حسبام ورد ىف كاٍر ُتنِْكرمن أف

كتاب ( هذا كله جيعلنا نعتقد أن مؤلف الكتاب .موضع الحق ىف

الديانة إليامنه ى هو مسيح") املقدس الشخصية املحمدية أو حل اللغز"

ّ وتقديسه للمسيح عليه السالم  والوقوف ضد اليهود اإلسالموإنكار  با

  .رنتها باملسيحيةمقا ىف

ومما يؤكد يقينا هذا االعتقاد التقاُء أفكار مؤلف هذا الكتاب بام ورد 

 لصاحبه صموئيل "ىصدام احلضارات وإعادة بناء النظام العامل ":ْى كتابَ  ىف

. ملؤلفه فرانسيس فوكوياما" هناية التاريخ واإلنسان األخري"هنتنغتون، و

 املسيحيني اجلدد قبل أن نقدم ونظريات" الشخصية املحمدية"بني كتاب 

 الرصاىف  الشاعر معروفإىلالكتاب املنسوب زورا  مقارنة بني ما ورد ىف

 كتابات وما ورد ىف") الشخصية املحمدية أو حل اللغز املقدس"كتاب (

 هناية"و" صدام احلضارات"وأطروحاهتا حول " املسيحية اجلديدة"ى منظر



، ونحرص عىل "الية الديمقراطيةإيديولوجيا الليرب"، وأساسا "التاريخ

  :املالحظات تقديم بعض

عىل مرجع واحد، بل " الشخصية املحمدية"أوال اعتمد مؤلف كتاب 

إنسان العيون "قل إنه تم االستناد اليه بصفة تكاد تكون مطلقة، وهو كتاب 

أمونى سرية النب ىف لصاحبها " السرية احللبية"املشهور بعنوان " األمني ا

وهذا بدوره . ١٠٤٤/ م١٦٢٤سنة  املتوىفى أمحد احللب هيم بنإبرا  عىل

ملحمد " سرية خري العباد سبل اهلدى والرشاد ىف"قد اعتمد عىل كتب مثل 

عيون "م، وكذلك كتاب ١٥٣٣سنة  املتوىفى الشامى بن يوسف الدمشق

ر ىف و الفتح " والشامئل والسريى فنون املغاز األ لإلمام احلافظ فتح الدين أ

وللمزيد .م١٣٣٣مد بن حممد املعروف بابن سيد الناس املتوىف سنة حم

ء عىل كتب السرية النبوية"راجع كتاب  وهذه .  ىالعريب لصاحبه عىل" أضوا

اختار صاحبها " السرية احللبية"الكتب حرصت عىل تقديس الرسول، و

األحاديث واألخبار الضعيفة والروايات األسطورية من أجل إضفاء  مجع

شخصية الرسول صىل اهللا عليه وسّلم من أجل احلصول عىل  سة عىلالقدا

مراعاة املوضوعية واحلقيقة حتى بات من يقرؤها  األجر والثواب دون

 وما هيم هو أن ما نتج عن .غري املسلمني يستخف هبا خصوصا إن كان من

أجهد املؤلف نفسه ى والتأويل الذ كام أن التحليل. اخلطأ هو اخلطأ بالتأكيد

بف  كان الكتاب .  ىدون نيل املن ينال التعب: يه هو كالالهث خلف الرسا

رة ىفى الذ استقاها من األخبار الضعيفة ى املعلومات الت يتظاهر بغزا

النحو  األخطاء ىف الكثري منى ال ُيوَثق بصحتها حيوى والروايات الت



اجلمع  والرصف والترصيف مثل وظائف األسامء اخلمسة، املضارع

ى الت باب األخطاء املطبعية وهذا ال يدخل ىف. إلخ...  بأداة جزماملسبوق

ن تكون ىف نعلم متى تكون ىف ى  ثانيا أن مؤلف أو مؤلف.الكلمة النص وأ

كان : "مثل القول "املسلمني"يتحدث عن " الشخصية املحمدية"كتاب 

ه ليس منهم"للمسلمني"أو " املسلمون ثالثا السخرية من الرسول  .، فكأ

السالم، ومن الصحابة،  اهللا عليه وسلم، ومن القرآن وجربيل عليهصىل 

رابعا هذا الكتاب ... حياة الرسول صىل اهللا عليه وسلم ومن حمطات ىف

وسوف .  واملسلمنياإلسالميشنها الغرب ضد ى يندرج ضمن احلملة الت

صم  تنطلق من أكثرى نقدم الحقا بعض هذه املحاوالت التشوهيية الت العوا

صمالغرب   .ية مثل باريس وروما ولندن وواشنطن وبون وغريها من العوا

ق ى واآلن نقدم للقارئ صلة هذا الكتاب املنسوب زورا للشاعر العرا

كتابات أمثال  بام ورد ىف") الشخصية املحمدية"كتاب ( معروف الرصاىف

نسيس فوكوياما وبرنارد لويس وغريهم، وحتى  صموئيل هنتنغتون وفرا

حترص الدوائر الصهيونية ى كتاب هو حماولة، التال نثبت أن هذا

 التشكيك ىف-١: سالمللتشويه واإلساءة لإل واالستعامرية عىل نرشها

هناية التاريخ : "كتابه يقول فرنسيس فوكوياما ىف: الرسالة املحمدية

 يشكل نظاما إيديولوجيا آخر اإلسالم"إن ) ٧١ص" (واإلنسان األخري

اخلاص وعقيدته ى وله نظامه األخالق لشيوعية،متامسكا شأن الليربالية وا

ذات طابع ى  هاإلسالمفدعوة  .العدالة السياسية واالجتامعية اخلاصة ىف

 باعتبارهم أعضاء ىف  مجيع الناس كبرش، ليس فقطإىلتتوجه ى وه، شموىل



فوكوياما، هو ى رأ ، ىفاإلسالمف". إلخ... جمموعة إثنية أو قومية خاصة

الكتاب  وورد ىف.  ى برشية ذات تنظيم مجاهريملجموعةى توجه حزب

حممد من  اليهاى يرمى إن الغاية الت) "٢٠ص( ما يىل املنسوب للرصاىف

: موقع آخر ، ثم يواصل ىف" اهللا أو من النبوة ليست بدينية حمضةإىلالدعوة 

إحداث ى إليها حممد هى يرمى إنام الغاية الت. إن الغاية ليست بدينية حمضة"

ى  أى، ة دينية اجتامعية سياسية  تكون عربية املبتدإ، عاملية املنتههنضة عربي

". النهاية الناس مجيعا ىف بدء األمر ثم تعم وتشمل يقوم هبا العرب ىف

دليل عىل " ليست بدينية حمضة"الديانة واضح، وتكرار عبارة  فالشك ىف

املؤلف أراد ى وهذا االستنتاج الذ. يريد إبرازه مؤلف الكتابى الذ القصد

 من شىءبه القارئ خاطئ ألن من كان غرضه سياسيا ويريد حتقيق  أن يقنع

در لتحقيق ذلك منذ سن الشباب طموحه عليه أن ال يمكن ى أ. تظهر بوا

فالرسول حممد صىل اهللا عليه وسلم مل يكن هيتم .  سن االربعنيإىلأن ينتظر 

منكفئا عىل نفسه بل أكثر من ذلك كان . والزعامة طيلة عمره بأمر القيادة

ه يكون . واالبتعاد عىل الناس حيّب العزلة وال أعتقد أن من كان هذا دأ

ية اإلسالمالدعوة - ٢. الزعامة أو القيادة السياسية سياسيا يبحث عن

هذا الصدد يقول صموئيل  وىف. انترشت بالسيف واحلروب والعنف

 سالماإل): " وما بعدها٤٤٩ص" (صدام احلضارات"كتاب  هنتنغتون ىف

ن ويعظِّم القيم اإلسالمالبداية كان دين السيف، و منذ  انترش بالسيف، ويثمِّ

وهذا األصل العنيف طبع  ":موقع آخر يقول وىف". والفضائل العسكرية

نفسه ُيْذَكر ) صىل اهللا عليه وسلم(حممد رسول اهللا . اإلسالمتأسيس  ىف



الكتاب   ىفومما ورد". ماهرى صعب وقائد عسكر وُيَشار له كمقاتل

وحتت ") الشخصية املحمدية"كتاب ( املنسوب للشاعر معروف الرصاىف

ا  ولكنه): "٢٨٤ص" (اقرتان الدعوة بالسيف"موسوم بـى عنوان فرع

  املدينة بعد بيعة العقبة الكربى قويت شوكته، واشتد جناحهإىلهاجر 

صار الذين بايعوه، واملهاجرين الذين تابعوه عوته وعندئذ قرن د. باأل

ه جريا عىل بالسيف مجيع  ديدنه ىف ليقاتل خصوم دعوته من الكافرين، إال أ

ر القتال تدرجا منطبقا عىل مقدار ما عنده من قوة  أمور الدعوة تدرج قرا

 فِحْرص املؤلف عىل ربط الدعوة بالسيف والعنف واضح، وهو ما". حربية

  ".صدام احلضارات"كتاب  ورد ىف

" خصية املحمدية أو حل اللغز املقدسالش"هلذا نقول إن كتاب 

ا ورد  املنسوب زورا وهبتانا للشاعر معروف الرصاىف هو تكرار ممجوج 

سنة املسترشقني  أمثال برنارد لويس وجون كلود اإلسالموأعداء  عىل أ

بدا أن الغرب  ":ىبعد أن اهنار العامل الشيوع ١٩٩٠ يقول ىفى بارو، الذ

، وآثار هذا االهنيار الكبري مل تنته ١٩٩١ امل ىفوحده سيد العى بق إىلالليرب

 :جنوب ورشق البحر املتوسط مرددة ىف بعد، وإذ بأصوات غربية ترتفع

كان املفكرون حيتفلون ى الوقت الذ ىف". اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب"

إيديولوجية قوية وديانة ى بذبول اإليديولوجيات وهناية التاريخ ها ه

ة مفاجأة؟ بالسفر ىف. ن عمق ثالثة عرش قرناوحشية تنبعث م الدول  أ

من جديد عىل الغرب، غرب فقري ومتخلف، ى الشيوعية يعثر األوروب



ة حال  ية عىل العكس من ذلكاإلسالمالدول  ىف. ولكنه الغرب عىل أ

  ".كوكب آخر جيد نفسه اليوم ىفى املسافر الغرب

الشخصية " كتاب  ىفما كان هذا املقال ردا عىل ما ورد : اخلامتة

، املنسوب زورا للشاعر معروف الرصاىف" املحمدية أو حل اللغز املقدس

نا . موضوع آخر وسوف يكون الرّد بالتدقيق والتفصيل ىف لكن األهم أ

يف يف، وهو  واختيار معروف الرصاىف. كشفنا زيف هذا التأ ومكان التأ

ضا إال طفرة من الدسم، وما كا ىف للسم" دسا"الفلوجة، ما كان إال  ن أ

فالكتاب تشويه للسرية . واملسلمني سالميكنه الغرب لإلى احلقد الذ

األعظم حممد صىل اهللا عليه وسلم،  النبوية واعتداء عىل شخصية الرسول

أظهرها ى الصمود والبطوالت الت هو تشويه ألرض" الفلوجة"واختيار 

  ."لعراق الشقيقلى األمريكمقاومة االحتالل  أهل الفلوجة األشاوس ىف

ِّف فيها  وتعليقا عىل هذا الكالم نقول إن هناك رواية متد الفرتة التى ُأ

م وال تقف به لدن سنة ١٩٤٤ سنة إىل" الشخصية املحمدية"كتاب 

يف الكتاب أو . ١٩٣٣ ومع هذا فإن الكالم عن انتهاء الرصاىف من تأ

مرة نسمع فمرة نسمع هذا، و: اكتفائه بتسجيل بعض امللحوظات مضطرب

ى األخري كتاب (ذاك  للدكتور " الرصاىف يروى سرية حياته"انظر ىف الرأ

فينا بعض املنكرين لَعْزو ). ٢٤٤/ يوسف عز الدين وبناء عىل الثانية أ

كيف يقول الرصاىف إنه مل ُيتِّم كتاَبه خالل :  الرصاىف يقولونإىلالكتاب 

ذلك خالل السنتني عرش سنوات تقريبا ىف الفلوجة ىف حني أمتَّه بعد 

الباقيتني من عمره ىف بغداد حيث الصخب واملشاكل الكثرية الكفيلة 



وله؟ لكننا سوف نقدم ىف هذا الفصل أدلة  يف عىل من يزا بتصعيب التأ

ه انتهى منه  حاسمة تبني أن الرصاىف هو فعال وحقا مؤلف هذا الكتاب، وأ

اىض وليس ىف بدايات  أما دفاع . ثالثيناتهىف بدايات أربعينات القرن ا

الرصاىف هتمة اإلحلاد عن نفسه فهو أمر طبيعى حتى لو ُأْمِسك والدماء 

تلطخ يديه، فضال عن أن اإلحلاد مصطلح يمكن التالعب به واستعامله ىف 

وأما الشعر الذى أورده كاتب املقال للربهنة عىل حسن . معان متعددة

 اهللا فلقد مر الرصاىف  الرصاىف وغريته عىل دينه ورسوله وكتابإسالم

بمرحلة من حياته كان فيها شديد التمسك بدينه وورعا عظيم الورع، ثم 

م، وقال يباىلتلت مرحلة انخلع فيها من كل ذلك ومل يعد   بحالل أو حرا

ضا من . من يعرفونه إنه كان يزنى ويرشب اخلمر ويطأ الغلامن وا هم أ وأ

 وسوف أشري إىل ذلك ىف .ولونشعره ومن وقائع حياته بام يدل عىل ما يق

ضعه وأذكر أسامء املراجع التى اعتمدت عليها ىف    .  هذا األمرموا

وقد كتب ىل صاحب فكرة كتابى هذا األستاذ ژيوار املدرس عن 

ه قالى رائد السمهور.  دفلسطينىالكاتب ال كنا نزور أستاذنا الشيخ : "أ

اىضالتسعينيات من القرن كل أربعاء ىفى الطنطاو عىل بيته بجنوب  ىف  ا

السعودية، وكان احلديث يتتناول موضوعات خمتلفة أدبية وفقهية  جدة ىف

ه ُذكِر اسم  ًرا، وكان الشيخ يذكر "معروف الرصاىف"وغريها، وأذكر أ  مرا

ثالثينيات  أن سريته مل تكن حسنة، وقال إنه حني كان يدّرس بالعراق ىف

فاستأذنوا بالدخول، ، رصاىفذلك القرن اصطحب تالميذه ليزوروا ال

ى أ(ى عنده فد بمبون. األستاذ معروف مشغول: فخرج هلم اخلادم وقال



نا الشيخ". بس خيّلص منه يستقبلكم) غالم صغري ما معنى هذا : سأ

ه (عنده ولد َعْم يسّخمه : "الكالم؟ فقال وهو غاضب يفعل "كناية عن أ

ل دمشق ينزل عند أشهر إذا نز كان الرصاىف: ثم قال)"! بالشامية" به

  : هذا وهو القائل! بغاياها

  "إذا ُسِقيَْت بامء املكرماِت = األخالق تنبت كالنباِت ى ه

وبالنسبة لعدد املصادر واملراجع التى اعتمد عليها الرصاىف ُينَْسب 

ف الكتاب سوى أربعة منها فقط هى  ه مل يكن معه حني أ إليه القول بأ

معجم "الزخمرشى و" كشاف"و" ابن هشامسرية "و" السرية احللبية"

لياقوت احلموى بينام نجد ىف آخر الكتاب ثالثني مصدرا ومرجعا، " البلدان

وإن كانت كلها ختلو من ذكر تاريخ النرش،  إال اثنني منها فقط مها 

يف الكتاب ١٩٦٦، وتاريخ نرشه "الكشاف" م، أى بعد االنتهاء من تأ

ما يثري مشكلة كبرية، إذ كيف يرجع الرصاىف بأكثر من عرشين عاما، وهو 

يف الكتاب بل بعد موته هو بأكثر من عرشين إىل  كتاب مطبوع بعد تأ

، وتاريخ نرشه هو "للسجستانى" املصاحف"عاما؟ أما الكتاب الثانى فهو 

ه مل يكن قد طبع بعُد هذه الطبعَة التى يفرتض أن الرصاىف ١٩٣٦ م، أى أ

ت مذكورة ىف مصادره ومراجعه حسب دار اجلمل، قد اعتمد عليها ما دام

م، إن أخذنا بالرواية التى تقول إنه انتهى ٢٠٠٢التى  نرشت الكتاب عام 

يف كتابه عام  ريخ النرش يثري . م١٩٣٣من تأ وهذا اإلمهال الواضح لتوا

َيب، وبخاصة حني نعرف أن كثريا من دور النرش التى  العجب بل يثري الرِّ

 الوجود إال بعد موت الرصاىف إىلمل تكن قد برزت طبعت هذه الكتب 



ليس هذا فحسب بل إننا نجده ىف صلب الكتاب ذاته يذكر كتبا . بوقت بعيد

ه، وهو ىف الفلوجة،  كان ينظر فيها وهو يكتب كتابه رغم تأكيده قبل ذلك أ

نا   . مل يكن بني يديه وهو يؤلف كتابه سوى أربعة مراجع ليس غري حسبام رأ

ه رجع إليها ومن هذ تاريخ "ه الكتب التى ذكر ىف درج الكتاب أ

، ٣٠ - ٢٩، ٢٧ص(وكتب األحاديث ورشوحها وكتب السري " الطربى

، )٥٨ص" (زاد املعاد"فقط كام قال وأكد، و" السرية احللبية"، وليس )٣٦

ى " الناسخ واملنسوخ"، و)٥٩ص" (اجلامع ىف اجلرح والتعديل"و أل

زى واآللوسى ، وتفسري)٦٢ص(جعفر النحاس  ) ٦٤ص( الفخر الرا

ري ى، وتفسري القمى والقرطب ر"، و)٦٥ص( وتاريخ ابن األ وا " بحار األ

در األعراب" وى، لآلب" نثر الدر"، و)٦٦ص( أخبار احلمقى "، و"نوا

روضة "، وكتب اجلرح والتعديل، و)٧٦ص(البن اجلوزى " واملغفلني

ن املتنبى )٧١ -٧٠ص(البن  اجلوزى " ذم اهلوى"و" املحبني ، وديوا

اإلتقان ىف "، و)٤٠٦ص(ملحمد حسني هيكل " حياة حممد"، و)٩٣ص(

تاريخ "، و)٥٧٣ - ٥٧١، ٥٦٩، ٥٥٣ص(للسيوطى " علوم القرآن

ومع هذا نلفيه عند كالمه عن حديث )... ٦٠٨ص(للسيوطى " اخللفاء

ه ليس عنده من  اإلفك وتعرضه ملوقف  عىلٍّ السلبى من عائشة يعتذر بأ

 التاىلع ما يساعده عىل معرفة السبب الذى محل عليا عىل ذلك، وباملراج

فر له فيها املراجع املطلوبة أو  فهو يرتك البحث ىف األمر لفرصة أخرى تتوا

ر ليتناولوها هم    ).٣٧٦ص(يرتكها للباحثني األحرا



ويمكن الرد عىل هذا بأن الرصاىف ربام أراد أن يظهربمظهر العبقرى 

الكتاب معتمدا فقط عىل ذهنه وذاكرته وما ىف رأسه الذى يكتب مثل هذا 

ه حمتاج   إىلمن  املعارف والعلوم، وإن كتب ىف أكثر من موضع بالكتاب أ

ة الفالنية أو املوضوع العالن  .  ىكتب ليست حتت يده لكى حيرر املسأ

وربام أراد أن يربك القارئ لغرض . وربام كان قد قصد هذا لسبب أو آلخر

وأذكر ىف هذا . وربام كذب عامدا متعمدا هلذا األمر أو ذاك. بىف نفس يعقو

ه، حني عزم " املتنبى"طه حسني قد كتب ىف مقدمة كتابه عن . السياق أن د أ

عىل أن يكتب عن الشاعر الكبري ىف إجازته الصيفية بفرنسا، مل يصطحب 

ن الشاعر، لنفاجأ داخل الكتاب أن مؤلإىلمعه ىف سفرته  فه  هناك سوى ديوا

 ومل حياول أن .  ى عدد من الكتب غري الديوان، وبعضها فرنسإىلقد رجع 

ئه هذا التضارب ما بني القول والفعل وهذا ما قاله ىف ذلك . يوضح لقرا

رك القاهرة ومل أعرب البحر ومل ى، ال أريد أن أدرس املتنب: "املوضوع ا مل أ فأ

 َذا كله طلًبا للراحة، هذه القرية للبحث والدرس، وإنام اصطنعت هَ إىل آوِ 

غ الذ ا ُشِغْلُت عنها ىفى،  نفسإىلأخلو فيه ى وإيثاًرا للفرا  القاهرة فقد طا

ا اشتقت  قاها وجًها إىلبأحداث احلياة اخلاصة والعامة، وقد طا  أن أ

وان احلديث وأفّر فيه من نفسى وأدير بينها وبين لوجه، ا كثري السأم .  ىأ فأ

رصف . غري موضع قلت ِىف والضيق هبا كام  هلا ال أكاد أقبل عليها َحتَّى أ

الدعاء،  وُتلِحُّ ِىف ى تدعونى  كتاب من هذه الكتب التإىلوأفزع منها  عنها

  .أكاد أستجيب هلا إال حني أدع مرص وأعتزل املرصيني فال



من  وأهىلى قد فررت بنفسى فإنى، ال أريد إذن أن أدرس املتنب

ى طوال العام اجلامعى لقد صحبت املتنبالدرس والبحث والتحصيل، و

حدث عنه   مجهور الناس َحتَّى سئمت إىلأدرس شعره مع الطالب وأ

ناء الصيف عىل ما كانا ى وكام أكره البن. درسه والتحدث عنه أن ُيْقبِال أ

ا أكره لنفسى عامهام الدراس يقبالن عليه ِىف  ى درس املتنب ِىف  أن َأْمِىض ى فأ

فقت فقت من فيه  بعد أن أ ام اللياىلما أ   . واأل

أن نحمله ى حني كان جيمع ما ينبغى  صاحبإىلومع ذلك فقد طلبت 

ًنا آخر من .  ىينسى ديوان املتنب من الكتب أال ومل أطلب إَِليِْه أن حيمل ديوا

وأراد . وحدهى الشعر القديم أو احلديث، وإنام طلبت ديوان املتنب دواوين

كتبها القدماء واملحدثون ى من الرشوح التى مكتب حيمل ما ِىف  أنى صاحب

ى من البحوث التى مكتبت وأراد أن حيمل ما ِىف  َهَذا الديوان، يفرسون هبا

ْيُت عليه َهَذا كله، ى تناول هبا القدماء واملحدثون حياة أ الطيب وشعره، فأ

رس طبعة من طبعاتى أن يكتف وتقدمت إَِلْيِه ِىف  ال أريد ى ألى املتنب بأ

فقة ليسدر   ...غري ًسا وال بحًثا وإنام أريد صحبة ومرا

ى فالذين يقرأون هذه الفصول ال ينبغ. إذنى ال أريد أن أدرس املتنب

وها أن ينتظروا منها ما ى عىل أهنا علم وال عىل أهنا نقد، وال ينبغ أن يقرأ

ى نفس كتب العلم والنقد، وإنام ُهَو خواطر مرَسلة تثريها ىف ينتظرون من

ءة ءة املتنب قرية من قرى األلب ىف ىفى  املتنبقرا غري نظام وال  ىفى فرنسا، قرا

ءة متقطعة متفرقة أقصد إَِلْيَها ى إنام ه. وعىل غري نسق منسجم مواظبة قرا

 إىلى تنازعنى أريدها، وأقصد إَِلْيَها أحياًنا أخرى ألن نفسى أل أحياًنا



ى هها عىل أن تسمع للمتنبفأعاندها وأمانعها وُأكرِ ى، األدب الفرنس كتَّاب

  ".إليه أو تتحدث

" قلب العراق: " حني فضح أمني الرحيانى ىف كتابه، بل إن الرصاىف

بناء عىل ما قاله له الرصاىف ذاته عنه، " الشخصية املحمدية"موضوع كتاب 

ِْجز من الكتاب، سارع مكذبا  وبناء عىل اطالعه بنفسه عىل ما كان قد ُأ

رتاع األقوال واألحداث وشكك ىف قيمة كل ما يكتبه الرحيانى واهتمه باخ

ه اْضُطرَّ . انطالقا من ذلك ته فاعرتف بأ ثم عاد الرصاىف بعد ذلك ىف مذكرا

وعىل كل حال فقد بعث .  الكذب والتكذيب خوفا من بطش اجلامهريإىل

الرسائل املتبادلة بني الرصاىف "الرحيانى إليه برسالة جيدها القارئ ىف كتاب 

هتكم فيها عىل تكذيبه له، فَخِرَس الرصاىف ومل ينبس بشىء بعد " رصيهومعا

د منه وسكتت اجلامهري وانطوت صفحة املوضوع   . أن أدى التكذيب ما يرا

ا ما يكن األمر فقد اعتمدنا عىل النصوص والوثائق والوقائع  وأ

ة، وتبني لنا أن الكتاب هو للرصاىف فعال  .الصحيحة ىف متحيص هذه املسأ

يوسف عز الدين . وقد ورد ىف مذكرات الرصاىف التى حققها ونرشها د

ه فعال كتب الكتاب ىف الفلوجة،  وفيام كتبه أصدقاء الرصاىف وتالميذه أ

ال القليل الذى كان حيصل عليه شهريا مل يكن من  وعلل هو ذلك بأن ا

ال  الفلوجة، التى إىلاملمكن أن يقوم بحاجاته ىف بغداد، فلذلك تركها 

ى وَطْبع األمريكوهذا الكالم مكتوب َقْبل االحتالل . تقتضيه ماال كثريا 

ت السنني أما األخطاء النحوية والرصفية ىف الكتاب فقليلة . الكتاب بعرشا



جدا جدا، واألسلوب فيه هو أسلوب الرصاىف ىف كتاباته النثرية األخرى 

  .بوجه عام ىف انسيابيته وإحكام نسجه ىف نفس الوقت

فقه مع بعض أفكار كتاب وأما ا قيل عن توا صدام " بالنسبة 

 أفكار املسترشقني واملبرشين الذين إىلفمن السهل رده " احلضارات

بالذات، إذ إن األفكار " صدام احلضارات "إىليتوارثوهنا عرب القرون وليس 

قية وتبشريية بوجه عام، وقد نبهُت  املنترشة ىف الكتاب هى أفكار استرشا

را عىل  ذلك، بل قد ذكرت أحيانا اسم من قال به من مشهورى مرا

 التى ى،  كايتانإىلوهناك حوليات املسترشق اإليط. املسترشقني واملبرشين

ه قد اطلع عليها ىف اللغة الرتكية، وهى ال ختتلف  كتب الرصاىف نفسه أ

قية من حيث إهنا تعادى   وال اإلسالمكثريا عن معظم الكتابات االسترشا

ن كتابا سامويا، وإن أراد املدافعون عن ترى ىف حم مد نبيا حقيقا وال ىف  القرآ

رسائل : "الرصاىف استعامل ردوده عىل بعض ما جاء فيها ىف كتابه

فئه عىل ما قاله ىف حق إىل" التعليقات ه خيالف كايتانى وال يرا  القول بأ

يال، الرسول، متجاهلني أن تلك الردود مل تغط من احلوليات إال جانبا ضئ

ية املصدر  وهو جانب تارخيى ال عالقة له باالعتقاد ىف نبوة حممد وإ

كام أن الرصاىف قد أعلن ىف كالمه عن كايتانى .  ذلكإىلالقرآنى وما 

 قد اختتم رده عىل ى، ثم، وهذه داهية الدواه. إعجابه الشديد به وبعلمه

 تطوير إىل كايتانى بنقل نص من كتاب ذلك املسترشق يدعو فيها املسلمني

دينهم وعدم إبقائه عىل ما ورثوه عن نبيهم حتى يستطيع التامشى مع 

العصور املستجدة وأن يقوم  أحد املسلمني بمثل ما صنعه بولس، أى أن 



 والقرآن واحلديث رأسا عىل عقب اإلسالمَيْقلِب املصلح املنشود كل ما ىف 

يد العبث والتشويه  عقيدة ورشيعة وُيْعِمل فيه اإلسالمويفسد كل شىء ىف 

د .  ىوالتحريف حتى يرىض عنا كايتان  وقد أورد الرصاىف هذا الكالم إيرا

 إدخال إىل قد دعا أكثر من مرة هليس ذلك فحسب، بل إن. املعجب به

تغيريات ىف الصالة والصوم واحلج خترج هبا عام جاءنا عن القرآن وعن 

ضع . النبى عليه السالم عبادات غري املسلمني وقد فضل ىف بعض هذه املوا

  .  عليها

ومع هذا فإن املكايدة والشامتة التى كان الرصاىف حريصا عىل 

 والنبى والقرآن هى شىء غريب عىل أى كاتب اإلسالمإظهارها نحو 

، فلم يكن أحد آنئذ يبدى اإلسالممسلم ىف ذلك الوقت مهام كان نافرا من 

: ،  سوى اثنني فيام نعرفدين اهللامثل هذه املشاعر ىف كتاباته املعادية ل

أوهلام منصور فهمى ىف الرسالة التى حصل هبا عىل الدكتورية من فرنسا قبل 

أن يبدأ الرصاىف العمل ىف كتابه املذكور بأكثر من عرشين عاما والتى 

ه ثم نسبت إليه أقول هذا . يفرتض أن يكون قد كتبها بقلمه ال كتبها سوا

 قد أكد أهنا قد كتبت له حتى يكون اهلجوم ألن املرحوم حممد لطفى مجعة

 وذلك ى،  صادرا من دارس مسلم ال من كاتب غرباإلسالمعىل الرسول و

ري عىل العقلية  ية وأكثر إيالما للمسلمني وأشد جتريئا اإلسالمأقوى ىف التأ

هلم عىل اخلروج من دينهم والتكلم ىف حق نبيهم بام مل يكن من املمكن ألى 

، "ىف الشعر اجلاهىل: "والثانى هو طه حسني ىف كتابه. ه قبالمنهم التكلم ب

لكن . الذى ختطى فيه احلدود ىف الكالم عن النبى والقرآن كام هو معروف



الكتاب الذى حيمل اسم معروف الرصاىف كتاب كبري ال ُرَسيَِّلة كُرَسيِّلة 

 منصور فهمى وال ُكَتيِّب كُكَتيِّب طه حسني، وقد تناول كل شىء خيص

 والصحابة والعلامء القدامى واحلوادث الكبرية ىف اإلسالمالنبى والقرآن و

، ونفى نفيا تاما وواضحا منذ السطور األوىل من الكتاب اإلسالمأوليات 

أن يكون حممد نبيا من عند اهللا بل جمرد رجل عظيم قام ىف ذهنه من تلقاء 

ه الرصاىف كتابه، هذا ما بدأ ب. نفسه أن ينهض بأمته وأن يصلح العامل كله

لكنه كان ىف كل مرة يتناول فيها النبى من أحد جوانب شخصيته أو حياته 

رسعان ما يتجاهل ذلك الذى قاله عن عظمته وتفرده فينهال عليه انتقادا له 

 سيئ إىلوتشكيكا ىف نياته وحرصا عىل َعْزو إنجازاته ىف كثري من احلاالت 

  .الغايات

الشخصية " ما نقرؤه ىف كتاب ويعضد نسبَة  الكتاب للرصاىف

من أشعار للرصاىف بني احلني واحلني ىف نفس املوضوع الذى " املحمدية

ياته ىف ضالل : يكون مؤلفه بصدده ىف الكتاب مستعمال ضمري املتكلم كأ

نا لو كنا ىف ٣و) ١٥ص(التاريخ  يات له ىف الكالم عن األرض وكيف أ  أ

وبيتني له من قصيدة رائية ) ٥٨٤ص (كوكب آخر لبدت لنا فوقنا كأهنا سامء

ى العالء املعرى ىف العقيدة مع نقل إىلوإشارة ) ٥٨٨ص(  رسالته ىف آراء أ

يات(وبيتني ) ٥٩٦ -٥٩٥ص(عنها  عن صعوبة التعبري عام ىف ) أوثالثة أ

وبيت ىف تشبيه امللوك باألصنام من حيث إن ) ٧٤٣، ٦٠٢، ١٩ص(النفس 

دهيم ثم يع ء ) ٦١٤ص(بدوهنم الناس يصنعوهنم بأ وبيتني عن الفقرا



ء دون عمل  الكادحني املحرومني واألغنياء املتمتعني بكدح الفقرا

  ). ٦٦٤ص(

كذلك تطالعنا ىف ديوان الرصاىف أشعار ىف الفلك والعلوم الطبيعية 

ِْكنِى يا ضياء: "كقصيدته النونية ، التى يتحدث "األرض: "وقصيدته" َأ

لكواكب السيارة وما اعرتى البسيطة من فيها عن األرض وأخواهتا من ا

تطورات مذ صارت كوكبا، وهو ما يتسق مع ما ىف كتابه املذكور من كالم 

  :وباملثل ففى قصيدة له دالية نقرأ ما يىل. ىف هذه املوضوعات

ّ فيهم      أقام لكّل َمْكُرمة عمودا=      ومذ قام ابن عبد ا

   وكانوا عنه قبلئٍذ قعودا=     الرشف املَُعىلَّ   إىلوأهنضهم 

  كان َمْقَدُحه َصُلوداوقبًال     =     إىل َزْنُد املعافأصبح واريً 

 معاركها اجلنودا وقادوا ىف=      فهم فتحوا البالد ودّوخوها   

  وأعّم ُجودااوأمنع جانبً     =     اوهم كانوا أشد الناس بأًس 

 بهم لدى الَغَمرات عوداوأصل     =    اوأرجحهم لدى اجلُىلَّ ُحُلومً 

ّ ى، ولكن، أهيا العرب  أراك لغري ما ُجيِْدى ُمِريدا؟    =    ى أ

   جديدا؟ ا إذا مل تفتخر فخرً   =       إىلافتخاُرك باألوى وما جيد

ه جمرد بطل قوم  وىف .  ىلكنه مل  يقل إنه نبى بل مدحه مدحا عاما كأ

شدها  ئية التى أ يقول هذا  البيت الذى ينكر " ىف حفلة شوقى"قصيدته الرا

يرفض متعها ويسخر منها ويرى أن أساورها ال : فيه اجلنة أو عىل األقل

  :تصلح أن تكون إال للمخانيث



كرْت    ى ومن أجل َمْقتِ  اجلنان  أن ُحتَىلَّ ىفى يد=     للمخانيث أ

  أساورا

ه مع ذلك كان يطأ املخانيث أما قصائده التى يبدو فيها ! والعجيب أ

 وغيورا عليه ومدافعا عن الرسول والقرآن دفاع املؤمنني اإلسالمتمسكا بم

 مرحلته األوىل إىل ذلك فتنتمى إىلبنبوة حممد وتلقيه الوحى من اهللا وما 

  :ومع ذلك فله قصيدة نونية يقول فيها. حني كان متدينا ورعا

 مل تلق غري معربِد سكرانِ =    لو أسكر اإلنساَن باطُل أمره     

ه بنفسه     لو ا تعادى اثنانِ =     قاس كّل فتى سوا  فيام أراد 

شا   صف اخلصامن ما اصطاد الرِّ  أهُل القضاء بام اّدعى اخلصامنِ = لو أ

 مل يرُج أن ُجيَْزى عىل اإلحسانِ =    إحسانه      لو أخلص اإلنسان ىف

 الدين مل حيتّج بالربهانِ  ىف=     لو مل يشّك برّبه متفلسٌف    

  األديانإىلللنفس لن يلجا =      لو أن عقل املرء يغلِب حّبه   

ئع مهلك      لوال مجود ىف  لتغّريت بتغّري األزمان=    الرشا

 دنيا لكان الكفر كاإليامن=  لو كان قصد الدين غري سعادة الد   

 ما كان ذا طمع بُِحوِر ِجنَانِ =       بدينه  ى لو أخلص الرجل التق

 العصيان نار اجلحيم للّج ىف=     تقوى امرئ لو مل َخيَْف     ال خري ىف

ا      لو كان أمر احلّج معقوًال   كان استالم القوم لألركان=    

َُوا الطواف بتلكم اجلدران=      لو حّكم العقَل احلجيُج بحّجهم     أ

ى بنُرصة دينهم    ئر النسوانِ ى ما حّل َسبْ =      لو أخلص الُغزَّ  حرا

ا غبشان ىف=     لو تقادم عهدها    . كذبت قريٌش    املجد ما خدعت أ



 إنسان ما آمنُت بالشيطان=        لو كان للشيطان معًنى غري ما اْلـ 

 لتمّتعوا بسعادة العمران=     لو جيعل الناس التعاون دأهبم    

نِ =     لو أّن أخالق الرجال هتّذبت     َفْت ُحُجب عن النِّسوا  لتكشَّ

ا     اُم عداوَة األوطان=     وحمّبة األوطان لوالها   َعَرف األ

 األرض رشٌّ دائم الَغَليانِ  ىف=       املجّرة مل يكن   لو كان خري ىف

َبران=      فلك الثرّيا سعُدها    لو َتمَّ ىف  مل ُمتَْن بالَعيّوق والدَّ

  متتابَع اخلفقانِ أفقه  ىف=     سهيٌل مل َيبِْت     الو مل يكن َفِزعً 

ضا هذه القصيدة   :وله أ

حتى قوًال    الرياءِ إىلوأكره أن أميل    =       وفعًال ُأِحّب رصا

 ارتغاءِ   ىفا وال أضمرُت َحْسوً =       فام خادعُت من أحٍد بأمٍر  

 اخلفاء بإبقاء احلقيقة ىف      =   ا ولسُت من الذين يرْون خريً 

بياءِ ى      بوح=وال ممّن يرى األديان قامت      ُمنَْزٍل لأل

 من العقالء أرباِب الدهاء=      ولكْن هّن وضٌع وابتداٌع   

وا وقالوا   ىلولست من اإل  بأن الروح تعُرج للسامءِ =       َوَمهُ

 وما تلك السامء سوى الفضاء=     فضاء     ألن األرض تسبح ىف

 راق الدماءِ ملفتخٍر بإه    =     ا ْون فخرً رَ ولست من الذين يَ 

  الوراءإىلفعاشوا ينظرون =     وال ممّن قد ارتبطوا بامٍض    

 سوى احلكام أرباب القضاءِ    =      وال ممّن يرى للناس حكًام 

 وعند الغيب جاهر بالعداء=     حضور     وال ممّن توّدد ىف

ساب ممّا     ام =     وال ممّن يرى األ   العالءِ إىليمّت به األ



 بتمتمة الدعاء من الوباء=     ن إذا ُوبِئوا استعاذوا    وال ممّ 

ْوا وصاُموا    ءِ =      وال من معرش َصلَّ   ا ُوِعدوه من حسن اجلزا

 عىل الصلوات باحلور الِوَضاء      =  ى وال ممّن يرْون اهللا جيز

ءِ =      وال ممّن يرى األشياء َتْفنَى     بحيث تكون من َعَدٍم هوا

 تبّدُل منهام صور البقاء=    مجٍع وفرٍق       ىفولكْن ُهنَّ 

  للرجال عىل النساءِ ا كبريً      =    ولست من الذين يرون فضًال 

ام حتى      هتاَوَن هؤالء هبؤالءِ =      ولكن دالت األ

 اإلسالمومها غنيتان عن القول بأهنام تنبئان عن كفر باألديان وب

وهذا ما سوف نجده ىف ... نة والناروبالنبى وبالقرآن وبالعبادات وباجل

فالكتاب ليس غريبا عن الرجل، والرجل ليس ". الشخصية املحمدية"

ه قد مر من مرحلة التدين والورع . بغريب عن الكتاب  إىلكل ما هنالك أ

 ى، لقد بدأ كتابه بالثناء اجلميل عىل النب. مرحلة اإلحلاد والتمرد والكفر

ن لدن رب العاملني، بل بوصفه مصلحا ولكن ليس بوصفه نبيا مرسال م

قوميا وإنسانيا داهيًة اختذ سبيل الكذب من أجل املصلحة العامة التى كان 

ة عالقة بالسامء،  يتغياها، وكان خيطط لكل شىء يعمله، ومل تكن له أ

وضحك عىل الناس حني أفهمهم أن هناك حياة آخرة وحسابا وجنة ونارا، 

ه ليس ثمة شىء  نظره وأن كل ما قاله  من هذا عىل اإلطالق ىفإذ الواقع أ

ع، فكان كلام  حممد جمرد أوهام كان خيرتعها، وكانت تعرتيه نوبات َرصْ

ه قرآن نزل عليه مع جربيل مت به نوبة هنض وهو يقرأ ما يزعم أ كام . أ

زعم أن القرآن قد سقطت منه نصوص، وأن فيه آيات ركيكة، وآيات 



ويا ليته وقف .  ينبغى أن حتذف ألهنا ال تليقخاطئة، وآيات سخيفة، وآيات

 تغيري العبادات من صالة وصيام وحج واقرتح إىلعند هذا احلد، بل دعا 

  . صورا أخرى لتأديتها وسخر من شعائرها

وهو يقصد من كل هذا حتطيم القداسة التى للعبادات حتى ختلو 

اخرتعها حممد قلوب املسلمني من احرتامها وينظروا إليها عىل أهنا أشكال 

فية إىلللضحك عليهم، وآن األوان للعودة   عقوهلم وترك هذه البدع اخلرا

والعجيب أن هذا الذى يتهكم . واألوهام السخيفة التى ال طائل من ورائها

عىل احلور العني وملذات اجلنة كان من رواد املومسات ومن واطئى الغلامن 

ى خبثه وانحطاطه، فهو  وهذا يدلنا عىل مد. ومن مدمنى اخلمر الرخيصة

قية اخلالية من  غارق ىف الفواحش الدنسة ويعلن تأففه من اللذائذ الرا

 .وساخة ما هو مرتكس فيه من رجس

ه تكثر ىف شعره كلمة  حتى لقد " لعمرى/ لعمرك"وقد الحظت أ

ضا من الكلامت التى تتكرر عىل نحو  تكررت فيه فوق الثالثني مرة، وهى أ

وهناك ما حيكيه ". رعاك اهللا"ومثلها عبارة ". مدشخصية حم"الفت ىف 

بني احلني واحلني من أحداث وقعت " الشخصية املحمدية"صاحب كتاب 

 وكذلك ما يذكره من شخصيات تعامل معها الرصاىف ، له بوصفه الرصاىف

ه اآلن ىف الفلوجة ىف منزل بعيد عن املراجع التى  كام هو احلال عندما ذكر أ

ا وقع له ىف القدس حني كان ينزهلا ىف )٢٠ -١٩ص(حيتاجها  ، وكحكايته 

اىض ويشتغل مدرسا ىف إحدى مدارسها َمْرِجَعه من  عرشينات القرن ا

وما حدث له مع زكى مبارك حني زاره األخري ) ٥٦ -٥٥ص(تركيا 



ام  كان معارا  م من ١٩٣٧ مدرسة املعلمني العليا ببغداد سنة إىلبالفلوجة أ

 خرب من األخبار، إذ يرى الرصاىف أن أحد األحاديث االختالف ىف فهم

اضني يدل عىل أن النبى  املنسوبة للنبى وفيها بعض أخبار أهل الكتاب ا

ه ال  ءة والكتابة وقرأ كتبهم، بينام كان رأى زكى مبارك أ كان يعرف القرا

إلخ ... يلزم ذلك بل من املمكن أن  يكون النبى قد عرف ذلك بالسامع

زكى مبارك : " هذه الزيارة ىف كتابهإىلزكى مبارك . قد أشار دو). ١٧٢ص(

/ بريوت/ دار اجليل/ إعداد وتقديم كريمة زكى مبارك" (وهؤالء

ليىل : " وما بعدها، وهو منقول عن كتابه٢٤٥/ م١٩٩١ -١٤١١

قائال إن الرصاىف قد أطلعه عىل كتابه عن النبى حممد ") املريضة ىف العراق

 تصفحه حتى ثار ثورة عنيفة وجادله بال تلطف، وإن ظل وإنه ما إن  بدأ

ام ىف بغداد وعرض عليه الرصاىف أن  الرصاىف هادئا، وإهنام قد تقابال بعد أ

ه اعتذر  يأخذ الكتاب كى يقرأه ويعلق عليه بام يشاء من مالحظات، بيد أ

ه كتاب هائل . بضيق الوقت ومع هذا فقد عرض للكتاب واصفا إياه بأ

 أن إىل ما فيه من نقد لكثري من األخبار واألحاديث وإىلا، وأشار ومهم جد

ا حيتويه   .الصدور ال تتسع 

ام  ومثل ذلك حديثه عن ذكرياته ىف القسطنطينية حني كان هناك أ

صاته، التى مل تكن إىل إذ أشار ، احلرب العاملية األوىل  طائرات العدو وغوا

راك املدنيني بل تركز هجومها  وقذائفها عىل العسكر وثكناهتم تتعرض لأل

وهو ىف هذا من الكاذبني إذ يريد ). ٣١٢ -٣١١ص(وأسلحتهم ليس إال 

أن جيعل من الغربيني ىف احلرب العاملية مالئكة يلتزمون بالقوانني الدولية، 



وهم الذين دمروا بالد أعدائهم تدمريا ونسفوا البيوت واملؤسسات املدنية 

ت املاليني من  أفراد الشعوب العاديني ممن ال عالقة هلم وقتلوا عرشا

ثم جاء الغربيون . باجليوش وال بالسالح بام ىف ذلك الشعوب األوربية ذاهتا

ادوا مئات اآلالف من  اىض وىف أوائل هذا القرن فأ ىف تسعينات القرن ا

ق  قيني ىف بيوهتم وخمابئهم واستعملوا األسلحة النووية وأعادوا العرا العرا

.  الوراء ورسقوا كنوزه التارخيية واحلضاريةإىل مئات السنني بلد الرصاىف

ومن ذلك تأكيده أن الزواج ال يمنع املتزوج من الزنا وال حتى من اللواط 

ه كان من املرتددين عىل البغايا ومن الالئطني حسبام ). ٣٩٦ص( ومعلوم أ

ا قاله له صديقه حسن فهمى . كتب عنه من يعرفونه ومن ذلك حكايته 

املدفعى اإلدارى العراقى الذى كان ضابطا باجليش العثامنى وقص  عليه ما 

ام احلرب العاملية األوىل  رآه من اليهود السامرة ىف فلسطني حني كان هناك أ

ومنه كذلك ما ). ٤٥٢ -٤٥١ص(وكيف تشبه صالهتم صالة املسلمني 

ه مل يعد  أحد يأخذ حكاه له أحد األطباء الذين يعملون ىف السعودية من أ

من حلوم األضاحى ليجففها ويأكل منها ألن احلكومة منعت ذلك خوفا من 

ومنه كالمه عن التليفونات بوصفها من ). ٤٨٧ -٤٨٦ص(انتشار األوبئة 

ت العلم حيث يتكلم املتكلم من لندن لبغداد فيصل صوته ىف  معجزا

، )٦٣٢ص(احلال، ثم كالمه عن التليفزيون وأمله ىف أن يبلغ رشده قريبا 

والعبارة األخرية تدل عىل أن التلفاز مل يكن قد اخرتع بعد بل كان ىف طور 

قى . االخرتاع ال يزال ومنه ثناؤه عىل عبد املحسن السعدون السياسى العرا

نه ىف مدحيه واستجدائه  املعارص له، وهو ما يتسق مع شعره املوجود ىف ديوا



ياسني اهلاشمى ، وهجاؤه ل)٣٢٥ -٣٢٣ص(وهتنئته بوسام حصل عليه 

انية، وهو سياسى عراقى آخر ينتمى   نفس الفرتة هامجه بشدة إىلونعته باأل

قية: "ىف كتابه ومنه ما دار بينه وبني نخلة رزيق صديقه ". الرسالة العرا

نى املقدسى عام  م ىف القدس حول املسيح والتثليث ١٩٢١النرصا

 -٦٨٧ص( فيه والصلب والَفْرق بني عقيدة املسلمني وعقيدة النصارى

ضا انتقاده احلاد للمسلمني ألهنم يقتحمون بيوت ). ٦٨٨ ومن ذلك أ

اآلخرين دون استئذان خمالفني ما يأمرهم به دينهم من وجوب االستئناس 

  ).٧١٩ص(أوال 

ق، ى، وقد التقى أمني الرحيان معروف الرصاىف أكثر من ب وهو بالعرا

ننقل منها الفقرات " اققلب العر: "مرة، فكتب عنه عدة صفحات ىف كتابه

 ال شهرته إن: "قال الرحيانى عن الرصاىف. التالية التى هتمنا ىف سياقنا هذا

 من االثنان إنام. بيتها من أساطني الوطن حب وليس الفضيلة، بحب تقوم

 يكن مل  إذا.البناء ىف قيمته ولألساس البيت، أساس ىف والرتاب احلجارة

سنة  األول اجتامعنا أذكرى إن. رثاإلى بدو فهو املولدى بدو معروف

 بدوية بلهجة الشعرى ويلق والعقال، العباءة يلبس كان يوم ١٩١٠

 إىل وانضم والعاممة، اجلبة هناك ولبس اآلستانة، إىل سافر  ثم.ساحرة

راك ء فحمل هنضتهم املدمرة، ىف األ  وثب ثم وهناًرا ليلةً  واملصحف اللوا

 ما وكل واجلبة العاممة معروف  خلع.احلانة إىل املسجد من واحدة وثبة

 عن يفصح ما الشعر فنظم من رحاله، حمطى املقاه وجعل إليه، ترمزان

م ذلك  وبعد.التحرض وظالهلا حقيقةى ه. حياته ىف اجلديدة احلقيقة  يمَّ



 وىلَّ وجهه ثم إيامن، من صدره ىفى بق ما املقدس بيت ىف وفقد فلسطني،

 والدينية، والسياسية االجتامعية دهعقائ ىف املفلس وهو سوريا، شطر

" العراق إىل فعاد كثًريا، َيُرْقه مل ما واخلنوع التهذيب من البالد ىف فوجد

   .)١٧٥/ م٢٠١٤/ مؤسسة هنداوى/  رحالت وتاريخ-قلب العراق(

 كتابته إىلوبعد أن حتدث الرحيانى حديثا رسيعا عابرا عن شعره انتقل 

 السليم، والذوق والصفاوة السالسة ىف رهكشع هو نثر وله: "النثرية فقال

 عليهى أطلعنى النب سرية هو العربية باللغة بابه ىف فريًدا كتاًبا فقد كتب

 من الكتاب هذا ىف ماى أدهشن ما. مدرسية دفاتر سبعة بيده ىف خمطوًطا

 وُحيِْسن معاجلته يشاء ملن متوافرة مصادر املوضوع ألن والتحقيق العلم

زنة البحث  التحليل عىل واملقدرة القوة النافذة،ى أدهشتن إنام ،واملوا

ة بغري تستقيم ال عقائد ىف والتفلسف واالستخراج،  اإليامن واجلرأ

حة نه، أ من بابني ىف  وإنه.والرصا ، "الكونيات"و" الفلسفيات"ى ديوا

 ينتظرى الذ املذكور الكتاب ىف أدبه حماسن من وكامن ظاهر هو ما ليثبت

 من يستمدان واالثنانى، كالزهاو هوى شعره الفلسف ىف فالرصاىف. النشور

 عجب العالء، فالى أ زمان زماهنام غري أن إالى، املعر ينبوع :واحد ينبوع

 الشك هزهزه وإن، الرصاىف وإن .والتفكري التصور ىف أحياًنا فاقاه إذا

احلرية  أعالم دائًام  األحايني، لريفع بعض ىف التشاؤم عليه واستحوذ

 دينه ىف فهو. كلها البرشية املذاهبى رواس فوقى اإلنسان واإلخاء لوالعق

 املشغوفى العاطف الشاعر فهو حبه ىف أما.  ىاإلنسان العقىل الفيلسوف

واعه عىل باجلامل ة ومجالى، الفن واجلاملى، الطبيع اجلامل: أ  كل الفائق املرأ



 أمام ليقف وإنه الطبيعة، وىف املرأة ىفى اإلهل التجسد ليشاهد إنه. مجال

ة.متعبًدا متَِّضًعا متورًعا التجسد هذا  .احلياة ورحيانة الوجود، هبجة  املرأ

 حبا، لينطق جسمها فإن منك؟ تدنو ساعة السفور وما احلجاب وما

 هذا ىف الكتَّاب نسمع. حمجبة أو سافرة كانت حبا، ويتضوع حبا، ويشع

يس ؟الرجل يا أمني يسفر وهل. بالسفور ينادون الزمان  حمجًبا منا كل أ

ر من رس هو الناس من واحد كل القناع؟ البًسا  لينزع. للناس األرسا

  ... املرأة بسفور ذلك بعد وليطالب القناع، الرجل

 حقوق عن الدفاع ميدان قرصَّ ىف باملطالبة وال قرصَّ الرصاىف وما

ة ى ، الت"واألمهات الرتبية: "املشهورة من ذلك قصيدته يكفيه. املرأ

نه، من" النسائيات"باب  ىف لتجد، وإنك. إليها اإلشارة سلفُت أ  ديوا

ئعة القواىف ة منارصة  َىف الرا ك عىل املروع واهلجوم وحتريرها، املرأ  أو

 …والعبودية احلجاب ظلامت وىف اجلهل قيود ىف يرومون إبقاءها الذين

ة، إن قلت ها كام املرأ ى رشالب اجلامل ىف األعىل املثلى ه الشاعر، يرا

ت ماى حماسنها، ولكن وصف ىف عدة قصائد للرصاىف وإن.  ىوالطبيع  قرأ

  .يقصها من قصة أمجل شعره ىف

 سيدة األوىل بمشاهدة للمرة حظوته خرب الليلة تلك ىل روى فقد 

 العجائز غري النساء من شاهد ما بدويا أزال ال كنت: أوروبية فقال

ب وقد وهات،واملش اللبن والبائسات والشاحبات وبائعات  أوى اجلدر ثقَّ

 إىل ى، املُْقهَ  إىل ىل وصديًقا يوم رحُت  ذات وىف. املرض وجوههن عصفر

 الباب ىف هناك وقفْت  مكاًنا انتحينا أن وقبل بأمثالنا، يليق قاتم كهف



 الريش، وحتمل زاهنا قبعة هيفاء تلبس بيضاء مجيلة إنكليزية، سيدة سيدة

 اخلشبية الدواوين اهلَُوْينَى بني ومشت  ى،املقه السيدة هذه دخلت .مظلة

ى الت الطاولة جانب إىل واقًفا كنت. ومرتاديه باملكان نظرها املكرسة جتيل

ى كأ وأحسستى، قلب ومتألى جتلببن ببهجة فأحسستى، رفيق إليها جلس

ْرت  هذه مثل أمني، ياى، رب نعمة منى حيات ىف كان ما.  ىمكان ىف ُسمِّ

ة أشاهدى حيات ىف ىلاألو للمرة. النعمة  َعَقَل  فَقدْ  هيفاء، بيضاء حسناء امرأ

 وعندما.  ىمتش دمية إىل كالطفل ينظر فأصبحت واهللا،ى لسان االبتهاُج 

ى، صدر إىلى يد ورفعتى، ُجبَّت َزَرْرُت  مكاننا من الدمية هذه دنت

س وطأطأت ثانية،  مرة فانحنيت. أمني يا كذلكى ه مبتسًام، فابتسمْت  الرأ

  ما.والكرم اللطف مثال الصامتة حتيتها ىف وكانت رأسها،ى ه فأحنت

بنظرة  هلا لتعرىضى ستوبخن أهنا أظن كنت بل !وهللا ال منها، ذلك توقعت

  .وابتسامة

 نحن ننظم كام ال قصائده أمني ينظم يا األكرب الشاعر ولكن 

ء الصغار، بل  القصيدة فتجيء نقادة، عني مائة له من ينظم كام الشعرا

ه قصائده، ُغَرر من البيضاء احلسناء  وتلك.حماسنها كل ىف لةكام  وكأ

 سمعُت  فقد اليوم، ذاك ىف للمرة األوىل عىل يتلوها كان تعاىلو سبحانه

تى، يغن مجاهلا واهللا تى ولكن.  ىويرقص أمام يزهو مجاهلا واهللا ورأ  سأ

اى صنعْتن صنعْتهاى الت اليد هل :املُْقَهى من خرجْت  عندماى نفس  أ

 "احلال" ىف منه، أو اليقني حال ىف أكون وساعةَ .  ىحيرين أمر هو كذلك؟

 الشاعر أقلد أن وأحاولى، اإلهل بالنسب يقول املتصوفون، أشعر كام



ا الشعر يا أمني؟ وما .األعظم ية، ساعةَ  آية :وقل شعرية، آيةى نفس أ  إ

ْظِمُ    ).١٧٧ -١٧٦ص" (وُأِجيد الشعر َأ

الرسائل املتبادلة "كالم الرحيانى هذا، ففى كتاب ومل يعجب الرصاىف 

املؤسسة العربية (لعبد احلميد الرشودى " بني الرصاىف ومعارصيه

 صاحب إىلنص رسالة منه ) ٧٩/ م١٩٩٤/ بريوت/ للدراسات والنرش

العراقية عبد الغفور البدرى ينفى صحة كثري مما كتبه " االستقالل"جريدة 

" االستقالل"ستاذ الفاضل صاحب جريدة حرضة األ: "األديب اللبنانى

ء، أرجو نرش الكلمة التالية ىف : جريدتكم، ولكم الفضل والشكر الغرا

، "قلب العراق: "كتابه ىفى عنى عىل ما رواه الرحيان بعض معارىفى أطلعن

عدة مرات ى لقد اجتمعت بالرحيان. واستغربته كل االستغراب فعجبت منه

تلفة وغري مؤتلفة، جتاذبنا فيها أطراف أزمنة خمتلفة، وجمالس مؤ ىف

ذكرها اليوم ملرور الزمان والختالل ذاكرت األحاديث من كل نوع، وال ى أ

ا من هذه الناحية. بالنسيان اقشه ىف فأ صحة تلك األقوال  ال أستطيع أن أ

فى ولكنن.  ىورواها عن إىلأسندها ى الت  صحة ا باتً انفيً ى اآلن أستطيع أن أ

ل ما لو قاله اليوم أحٌد  املذكور بدليل أن ىف كتابه اه ىفكثري مما رو تلك األقوا

كرُته عليهى غري ِْكره لو ى إذن فكيف أقول للرحيان. أشد اإلنكار أل ما ُأ

كتبه من هذا  ىفى إن كان كل ما يرويه الرحيان: أقول األخري  وىفى؟قاله غري

  . "وف الرصاىف معر- !منه، وويل له من احلقيقة القبيل فويل للحقيقة

 من املصدر السابق يطالعنا نص رسالة من ١٥٥وىف الصفحة رقم 

 الرصاىف ردا عىل رسالة الرصاىف السابقة، وهى جترى عىل إىلالرحيانى نفسه 



عزيزى معروف الرصاىف دام إقباله، أطلعنى أحد األصدقاء : "التاىلالنحو 

ا جاء ىف كتا" تكذيب"عىل جريدة بغدادية فيها  ، "قلب العراق: "بىمنك 

ف لك ثم علمت أن بك حنينا . وليس ىف تلك الصفحات غري ما هو مرشِّ

ك نزلت إىل ان وأ االنتخابات، ففهمت معنى ذلك " ميدان "إىل الرب

ت خرب " معّود"وبعد ذلك يا . عساه ينفع صاحبنا: التكذيب وقلت قرأ

لص أمني  املخ-فوزك، فرسنى أن أكون قد خدمُتك فنفعُتك ىف احلالني

  ". ١٩٣٥ آب ١٠/  لبنان-الفريكة/ الرحيانى

 ى، وال يوجد ىف الكتاب الذى ىف يدى جواب من الرصاىف عىل الرحيان

وهيمنى أن أركز . وأغلب الظن أن رسالة الرحيانى قد أسكتته بل أخرسته

 كتابه عن النبى إىل انخالع الرصاىف عن الدين متاما وإىلعىل إشارة الرحيانى 

ه . ه السالم، وإن جاء الكالم عن الكتاب موجزا حممد علي لكن املهم هو أ

رأى الكتاب وقلب صفحاته وطالع بعض ما فيه عىل األقل وحتدث معه 

ه وتناقشا حوله ا قيل . الرصاىف بشأ وبطبيعة احلال فإن إنكار الرصاىف 

وحدث هو إنكار باطل، فقد كتب عدد من األدباء والكتاب هذا الذى قاله 

ام كالمهم، ى، انالرحي قت األ  وبتفصيل أكرب، وبوضوح ساطع، ثم صدَّ

م، حاسمة األمر رغم ما يمكن أن ٢٠٠٢فنرشت دار اجلمل الكتاب عام 

 .يؤخذ عليها من الناحية الفنية ىف هذا املجال

/ بغداد/ مطبعة املعارف(للرصاىف " رسائل التعليقات"وىف كتاب 

ىف سياِق َوْعِده "  املحمديةالشخصية" كتاب إىلنجد إشارة ) م١٩٤٤

للقارئ أن يواصل البحث، ىف ذلك الكتاب، فيام خيض اسم الرسول 



ه ىف موضع ). ١٢٨ص( وهل هو حممد أم هل هو قثم؟ ى، احلقيق كذلك نرا

  الكالم عن احلالة التى كانت تعرتى حممدا إىليتطرق " التعليقات"آخر من 

ات التى اعرتت تصوره للكائن عليه، كام تناول التطور" الوحى"لدن نزول 

ه هو جربيل، وهو نفسه ما  الذى حيمل إليه الوحى حتى استقر أخريا عىل أ

 إىلوعند انتقاله ). ١٤٥ -١٤٤ص" (الشخصية املحمدية"قاله ىف كتاب 

زل أوال   السامء الدنيا مجلة إىلاحلديث عام يعتقده املسلمون من أن القرآن أ

زل منها عىل حممد متفرق ا عىل مدار ثالث وعرشين سنة يقول إنه ىف ثم أ

). ١٤٩ص(قد بني أن هذا كالم غري مقبول " الشخصية املحمدية"كتاب 

ه قد تناول ىف إىل) ١٥٠ص(وباملثل أشار  موضوع " الشخصية املحمدية" أ

صار ىف موسم احلج وعىل نفس الشاكلة نجده . لقاء الَعَقَبة بني حممد واأل

ىف موضوع مقتل احلارث بن سويد " مديةالشخصية املح"حييل عىل 

ة تطور عبادة الصالة شكال ووقتا، إذ ). ١٦١ص( وهو ما صنعه مع مسأ

ة ىف إىلنبه  ه سبق أن تناول هذه املسأ ، )١٦٢ص" (الشخصية املحمدية" أ

وهو ما صنعه كذلك ىف موضوع قيام العباس بن عبد املطلب 

انظر ما : "وتكرر قوله). ١٧٩ص(باالستخبارات ىف مكة حلساب ابن أخيه 

مع أن هذا الكتاب مل يكن " الشخصية املحمدية"كتبناه عن ذلك ىف كتابنا 

ه كان هناك كتاب اسمه . قد صدر بعد عام " الشخصية املحمدية"أى أ

كام هو مثبت ىف هنايته، وإن تأخر " رسائل التعليقات"م، عام كتابة ١٩٤١

م، وليس ١٩٤٤ عام إىل) دادعن مطبعة املعارف ببغ(صدور هذا الكتاب 



ه هو صاحب ذلك الكتاب . جمرد خواطر مل تتم كتابا وكل هذا يدل عىل أ

ه كان مشغوال به، فكلام واتته فرصة أشار إليه وحتدث عنه   .وأ

وقد نرش سعيد البدرى أحد الصحفيني العراقيني وأحد حواريى 

املجموعة " (آراء الرصاىف ىف السياسة والدين واالجتامع"الرصاىف كتاب 

السياسة : "، وهو يضم جمموعة من فصول الرصاىف ىف كتابيه)األوىل

قية بدون تاريخ / مطبعة املعارف  بغداد" (الشخصية املحمدية"و" العرا

، وهى  الفصول التى ذكر فيها أن الرصاىف )ولكن بعد موت الرصاىف بقليل

ه نرش من كل  : من كتابيهأذن له بنسخ خمطوطاته ونرش ما يريد منها وأ

قية" . بعض الفصول والنصوص" الشخصية املحمدية"و" السياسة العرا

الشخصية "وما هيمنا منها هى النصوص والفصول التى استخرجها من 

ه كان حذرا فلم  ينرش ما كان مصادما للعقيدة ". املحمدية وواضح أ

ه حذف منها ما يمكن أن هييج املشاعر اإلسالم ضح أ ية، إذ من الوا

. اإلسالمواطر بحيث  تفهم عىل أساس أن الرصاىف قد أراد هبا خدمة واخل

ه، قبل أن يقدم عىل نرش . هذا ما الحظته ضا ىف املقدمة بأ وقد ذكر هو أ

هذه الفصول، قد استشار شخصية قانونية فأشارت بحذف بعض األشياء 

 .لعدم مناسبتها للنرش ىف الوقت احلارض

تاسعة واألربعني وتنتهى بنهاية وهذه النصوص تبدأ من الصفحة ال

الكتاب، وأوهلا الفصل اخلاص بإهداء اهلَْدى وما فيه من كالم عن بعض 

ية تعقب احلج إسالمشعائر احلج وما ينبغى أن  يكون هناك من مؤمترات 

ويتدارس فيها املسلمون مشاكلهم ومنافعهم، وهو موجود كله ىف 



اقرتان الدعوة  "ومثل ذلك يقال عن فصل". الشخصية املحمدية"

، وكذلك الفصل "غاية حممد"، وفصل "ال إ إال اهللا"، وفصل "بالسيف

ومن  هذا يتضح لنا أن ". من هم قريش؟"، وفصل "حبه لقريش"املعنون بـ

يف الرصاىف وأن خمطوطه كان " الشخصية املحمدية"كتاب  هو من تأ

دى عدد من الكتاب واملؤلفني وأن  بعضهم نرش موجودا طوال الوقت ىف أ

نصوصا منه أو خلص بعض ما فيه أو تكلم عنه كالما عاما كله ثناء ومتجيد 

ممزوج باحلديث عن حرية الفكر وأمهية اخلروج عن العادات والتقاليد 

اجلامدة التى تعوق مسرية املسلمني، وهم ىف احلقيقة إنام خيبطون ىف عقائد 

ما كتبه الرصاىف ىف إنكار  إىلديننا ويومئون ىف كالمهم امللفلف ىف الستور 

النبوة واحلياة اآلخرة والوحى واعتباره القرآن عمال برشيا من صنع حممد 

  .استعان فيه بالكتب الساموية السابقة وأهل الكتاب وغريهم

"  صلتى به، وصيته، مؤلفاته- ١/ الرصاىف: "وىف كتاب مصطفى عىل

ب نصوص من كتا) ٥٥ - ٤٨/ م١٩٤٨/ بغداد / مكتبة  املثنى(

ومقارنة بينها وبني نصوص مشاهبة موجودة ىف " الشخصية املحمدية"

 بل لقد نقل املؤلف عددا كبريا من .  بعض الكتب األخرى للرصاىف

عن حممد ليقنعنا أن " الشخصية املحمدية"فقرات الفصل املوجود ىف كتاب 

الرصاىف جيل حممدا إجالال  عظيام، وإن كان ال ينظر إليه بنفس نظرة 

، ) وما بعدها٢٥١ص(لمني التى مجدوا فيها عىل عاداهتم وتقاليدهم املس

وكأن  اإليامن بنبوة حممد وصدقه واتصاله بالسامء إنام هى عادات وتقاليد 

قد مجد املسلمون عليها ومل يتخلص من هذا اجلمود إال الرصاىف وتابعه 



ه تنب، مصطفى عىل أ وزعم  وأن إجاللنا ملحمد معناه أن نكّذبه ونتهمه بأ

ه نبى حق،  كذبا اتصاله بالسامء وتلقيه الوحى عن ربه وأوهم العرب أ

ونتابع الرصاىف وتابعه الذى يكذب ويسري عىل هنج أستاذه يريد أن يسقينا 

ه العسل كذلك أخربنا . أال خيبة اهللا عىل الكذابني األرشين. السم عىل أ

ه كان حيصل من الرصاىف عىل كل فصل من  الكتاب فور مصطفى  عىل أ

انتهائه منه فينسخه، وأن الرصاىف سمح لكل من  يريد نسخة من الكتاب 

" الشخصية املحمدية"وهذا يدل عىل أن ). ٢٥٣ص(لنفسه أن يقوم بذلك 

رييه، وهو مصطفى عىل: للرجل ال ألحد آخر لسببني  ، األول أن أحد حوا

 وحدة والثانى أن أحد أهم أفكار الكتاب، وهو. يشهد أن الكتاب له

قية"الوجود، موجود ىف  ضا، وموجود ىف كتابه اآلخر" الرسالة العرا : له أ

بيد أن مصطفى عىل . ، وموجود كذلك ىف بعض أشعاره"خواطر ونوادر"

ح عىل الرصاىف أن يتم الكتاب، لكنه مل يكن ينصاع لذلك  ه أ قد ذكر أ

يف كتب أخرى ليست هلا تلك األمهيإىلُمْؤثًِرا أن ينرصف  نفس (ة  تأ

ثم عاد ىف اهلامش فقال إن الرحيانى مل يطلع عىل الكتاب ). الصفحة السابقة

ه مل يكن قد تم، وإنه بعد انتهائه قد بلغ فوق األربعني دفرتا، وهو ما  كله أل

ليس ذلك  فقط، بل أطلق مصطفى عىل . يفهم منه أن الرصاىف قد أكمله

ا ومدحيا مستطابا ونقدا لقلمه العنان يسجل مالحظاته عىل الكتاب تقريظ

قليال لبعض ما أخذه عليه، عالوة عىل اقتباسه كثريا جدا من صفحاته 

   .  وهذا كله يربهن أن الكتاب ملعروف الرصاىف). ٢٩٩ -٢٥٤ص(بنصها 



ن  ضا كتاب بعنوا ت عن الرصاىف"وملصطفى عىل أ حياته : حمارضا

عرض فيه ) م١٩٥٤/ القاهرة/ معهد الدراسات العربية العالية" (وشعره

را لكتاب   أشياء موجودة به ونقال إىلإشارة " الشخصية املحمدية"مرا

ف األصابع   -٢٥، ٩ص(لبعض نصوصه، ولكن بحذر وسري عىل أطرا

ال بل إنه حني حتدث عن عقيدة الرصاىف ىف فصل آخر زعم أن ). ٢٩ -٢٦

زهلا اهللا عىل نبيه، وكأن الرصا ىف كان الرصاىف كان يتمسك بالرشيعة التى أ

ه مل يزعم  يف القرآن، وكأ يؤمن بنبوة النبى أصال ومل يرمه بالكذب وتأ

نى  ع ثم حني ينهض من نوبته يقرأ ما اخرتع من نص قرآ ْ إصابته بالرصَّ

ه تلقاه من السامء كذلك ادعى . للمناسبة التى استلزمته مومها من حوله أ

 القشور دون اللباب املحارض العراقى أن الرصاىف مل خيالف املسلمني إال ىف

نى ولليوم )١١٣ -١٠٩ص( ية املصدر القرآ ، وكأن إنكاره لنبوة النبى وإ

اآلخر هو جمرد خمالفة للمسلمني ىف القشور التى ال قيمة هلا والتى ال تقدم 

" الشخصية املحمدية"والذى هيمنا ىف هذا كله هو أن كتاب . وال تؤخر

  .للرصاىف ال لسواه

مطبعة " (نظرة إمجالية ىف شعر املتنبى: "صاىفوىف مقدمة كتاب الر

 وهو من املحبني ى، يشري إبراهيم العلو) ٥/ م١٩٥٩/ بغداد/ املعارف

ا يكتب،  الشخصية " وجود خمطوط إىلللرصاىف املتحمسني له و

ه مكتوب ىف " املحمدية  دفرتا مدرسيا كل ٤٤ىف ذلك احلني واصفا إياه بأ

شت عىل"يون ىف مقال له بعنوان ويقول رشيد اخل.  ورقة٦٠دفرت  ترجم ى دَّ

صحيفة " (ومل يؤلفه" الشخصية املحمدية ":بترصف كتاب الرصاىف



 -  ١٤٢٦ مجادى األوىل ١٥اخلميس / ٩٧٠٤العدد "/ الرشق  األوسط"

موجودة " الشخصية املحمدية"إن صورة من  خمطوط ) م٢٠٠٥ يونيو ٢٣

اطلع عىل النسخة األصلية املطابقة  وإنه ى، ىف مكتبة املجمع العلمى العراق

اىض لنسخة منشورات اجلمل ىف  وهى حمفوظة ىف، نوفمرب من العام ا

مكتبة هارفارد بكمربج بالواليات املتحدة األمريكية، ومطبوعة عام 

 ١١٥٤وبلغت عدد صفحات مالزمها السبع ى، م عىل ورق عاد١٩٩١

  . صفحة

"  نفسية واجتامعية دراسة أدبية- معروف الرصاىف: "وىف كتابه

هيم . يربز د) م١٩٧٨/ دمشق/ منشورات التحاد الكتاب العرب( إبرا

ر اآللوسى ىف شخصية كاتبنا، فقد تدين الشاب الفقري تدينا  الكيالنى أ

شديدا ىف الفرتة التى كان يتلمذ للعامل الكبري عىل مدى اثنى عرش عاما ىف 

احلملة عىل اآلفات شبابه وكان ينظم شعره ىف اإلصالح االجتامعى و

 -٣٠ص(ية، فضال عن مدحيه لشيخه اإلسالم اجلامعة إىلاخللقية، ويدعو 

م وشاهد مظاهر احلرية ١٩٠٨ القسطنطينية سنة إىل، لكنه ما إن سافر )٣٥

له، إذ حترر إىلواالنطالق واملستوى احلضارى الع  هناك حتى تبدلت أحوا

يستنيم هلا، وانتقل من املسجد من القيود اخللقية الدينية التى كانت تكبله و

 وشدته النساء الرتكيات الالتى ال يقللن ى،  احلانة كام يقول أمني الرحيانإىل

 وصار يرشب ى، الكيالن. عن الباريسيات مجاال وفتنة حسب كالم د

 املسارح ويرتاد أماكن اللهو طوال إىل النساء وأخذ يرتدد إىلويتعرف 

وىف النهاية عاد واستقر ىف .  تركيااإلحدى عرشة سنة التى عاشها ىف



 ما قيل عن أسلوب الرصاىف ىف  إىلإبراهيم الكيالنى . العراق، وهنا يشري د

العيش من رشب العرق ولعب امليرس والرتدد عىل البغايا، ووقف عند 

 ويرتيث الكيالنى عند .  ىبعض شعره مما يصّدق ما قيل عن ارتكاسه اخللق

م بني  م، ويرى أهنا دور انحدار ىف حياة الرجل، ١٩٤٥ إىلم ١٩٣٣األعوا

ح عليه الفقر حتى مد يده  حت عليه األمراض كام أ  معارفه إىلفقد أ

وكان  كثري .  بيع السجائر كى يعيشإىلوأصدقائه القادرين، بل لقد اضطر 

ء، ثم كان أن توىف بذات الرئة ىف حجرة  الشكوى ىف شعره ونثره عىل السوا

ف فيها كتاب ). ٥٤ -٣٥ص(مظلمة باردة  وهذه هى  الفرتة التى أ

الكيالنى أمام إنكار الرصاىف للنبوة . ووقف د". الشخصية املحمدية"

 ). ٩٧ -٨٠ص(واآلخرة والعبادات، وإيامنه بوحدة الوجود 

، "الشخصية املحمدية" احلديث عن  كتاب إىلثم انتقل الكيالنى 

ل خمطوطا، وتساءل  حممد عليه الصالة هل كان ىف حياة: وكان ال يزا

يف مثل هذا  الكتاب، وهو الذى مل  غاز؟ وما  هو القصد من تأ والسالم أ

ر إىلنعهده هيتم بالبحوث التارخيية والعقائدية وما  ه قد تأ  ذلك؟ وأكد أ

زق ىف كتابيهام عىل  بالفكر اجلديد ىف مرص وبخاصة طه حسني وعىل عبد الرا

ارا " وأصول احلكمسالماإل"و" ىف الشعر اجلاهىل: "الرتتيب ، اللذين أ

الدنيا عند صدورمها ىف منتصف العقد الثالث من القرن البائد، وما جاء ىف 

هيم وإسامعيل   بالد العرب وبنائهام الكعبة، إىلاألول من إنكار جمىء إبرا

 اليهود، وما جاء إىل هبذه األسطورة كام يسميها تقربا اإلسالموزعم استعانة 

. وقد أشار د. هلجوم العنيف عىل اخلالفة واملناداة بإلغائهاىف الثانى من ا



ورأى .  ما دافع به الرصاىف عن الكاتبني باسم حرية الفكرإىلالكيالنى 

الكيالنى أن الرصاىف قد جتاوزاحلدود حني هاجم القرآن والرسول وجعله 

ه هو مؤلف القرآن ل كنه برشا عاديا ال عالقة له بالسامء وال بالوحى زاعام أ

 ما يقول ويعملوا به، كام هاجم إىلادعى النبوة حتى يصدقه الناس وينصتوا 

ونخرج من هذا بأن الكيالنى قد ). ١٠٣ -٩٧ص(علامء احلديث وكتبه 

، فقد خلص أهم ما فيه من "الشخصية املحمدية"اطلع عىل خمطوط كتاب 

دمشق وال ننس أن املجمع العلمى ب.  آخره تلخيصا حسناإىلآراء من أوله 

   .  يمتلك نسخة من خمطوط كتاب الرصاىف

ن  بقلم كامل " أوراق مطوية بني اجلادرجى والرصاىف"وىف مقال بعنوا

أن ) ٥٣/ ١٩٨٨عدد كانون األول " (آفاق عربية"اجلادرجى بمجلة 

، ولكن "الشخصية املحمدية"الرصاىف ظل يسجل خواطره اخلاصة بكتاب 

. ى بعد موت الرصاىف بفرتة غري قصريةوهذا الكالم قاله اجلادرج. مل يتمه

ا أن اجلادرجى قد حصل عىل نسخة موثقة بتوقيع  نا قرأ وهو أمر غريب أل

: أما نجدة صفوة فيقول ىف مقدمة كتابه. الرصاىف من الكتاب كامال

رياض الريس للكتب " ( معروف الرصاىف-سلسلة األعامل املجهولة"

املخطوطة  ات الرصاىفولعل أهم مؤلف): "م١٩٨٨/ لندن/ والنرش

لشخصية  وهو بحث حتليىل". الشخصية املحمدية: "وأخطرها كتابه

الرسول الكريم صىل اهللا عليه وسلم كان حصيلة دراسة طويلة وعميقة 

وقد . لكتب السرية النبوية، وفيه كثري من النظرات اجلديدة واآلراء اجلريئة

يفه عام  راودِت الرصاىف ، ثم كتبه خالل انها زمنً ، وُشِغل ع١٩٢٩فكرُة تأ



، وتوجد نسخة مصورة منه ١٩٤١ و١٩٣٣ى الفلوجة بني سنت إقامته ىف

ى مكتبة املجمع العلم بخطه حمفوظة ىف كتبها الرصاىفى عن النسخة الت

د ىف". ببغدادى العراق فهرس  كام ذكر خمطوَط الكتاب ميخائيل عوا

يد حممود خالص وكتب الدكتور ول. "ىالعراقى خمطوطات املجمع العلم"

معروف ى كتاب الشخصية املحمدية للشاعر العراق" حتت عنوان مقاًال 

" إيالف"بيومية " قضية حتقيق النصوص ونرشها  وقفة منهجية ىف-الرصايف

يقع : "م جاء فيه٢٠٠٣ يوليه ١١األلكرتونية اللندنية بتاريخ اجلمعة 

رحوم حممود بخّطه لدى صديقه امل أودعه الرصاىف.  كراسة٤٣ الكتاب ىف

. بخّطهى واستنسخه كامل اجلادرج، كام استنسخه مصطفى عىل.  ىالسنو

  صفحة، وعليه إجازة بخّط الرصاىف١١٥٤أربعة جملدات تضّم  ويقع ىف

الكتاب املطبوع اسم  حذف منها ىفى الت، كلمة الرصاىف وجاء ىف". نفسه

فاضل الى استنسخها صديقى اّطلعت عىل هذه النسخة الت ":ىاجلادرج

من كتاب ى كتبُتها بخطّ ى عىل النسخة الت) ىاجلادرج(كامل اخليام 

تها صحيحة كاملة خالية من األغالط ىف" الشخصية املحمدية" . النسخ فرأ

فلذا أجيز له روايتها، والنقل عنها، واالعتامد عىل ما هو مكتوب فيها قبل 

ّ . طبع نسخة الكتاب األصلية ونرشها ق بثقافة كى وبام أ امل اخليام أ

 ". بذلكامسائل العلم واألدب كتبُت هذا إعالمً  وبصدقه وإخالصه ىف

) م١٩٦٨ يناير ١/ ١١٠العدد (الكويتية " العربى"وىف مقال بمجلة 

هنا  . يذكر د" بني الطموح والشذوذ وثورة النفس العارمة الرصاىف"عنوا

جرية يوسف عز الدين أن الرصاىف كان يامرس الشذوذ اجلنسى ويسكن ىف 



عى اآلداب العامةيباىلالعاهرات وال  وقد .  بام يمكن أن يقا ل عنه وال يرا

ضا ىف مقدمة كتاب . ذكر د سرية ى يرو الرصاىف"يوسف عز الدين أ

عالقة كاتبنا بالبغايا، وإن قال إنه يفضل ) م٢٠٠٤/ دار املدى" (حياته

ه كان  ه مل يصلِّ  منذ عاد من إسطنبول، وأ مدمنا للعرق الشذوذ، وأكد أ

، ٢٤ص(ويعده وسيلة لنسيان مهومه وضيقه باحلياة وتأخر حظوظه فيها 

ه أن الرصاىف). ٩٢، ٤٤ يفه كتاب ، وىف رأ ، إنام "الشخصية املحمدية" بتأ

قف خاصة به ال يشاركه فيها  أراد خمالفة التيار السائد والتفرد بآراء وموا

 نفسها يتحدث وىف املذكرات). ٤٤ص(أحد وال يشارك فيها أحدا 

ه مل يكن بني يديه من املراجع وهو يؤلف الشخصية املحمدية  الرصاىف أ

للفلوجة عزمت عىل ى ومنذ اختيار: "وهذا نص ما كتب. سوى أربعة كتب

يف كتاب أجلو هبا سرية املختار، وفعال بارشت " الشخصية املحمدية ":ىتأ

يفه عندما وضعت قدم ا إذا كان . الفلوجة ىفى بتأ  فسببه قلة اناقًص  عمىلوأ

فت هذا الكتاب وليس لدى، لدى املصادر الت ا أ من أمهات املصادر ى فأ

وسرية ابن هشام، والتفسري ى، السرية النبوية للحلب"ى سوى أربعة، وه

ًض ى وهذه الكتب األربعة ه". ومعجم البلدانى، للزخمرش  ليست اأ

، مع أن )١١١ -١١٠ص ("وإنام استعرهتا من السيد مصطفى عىلى، ملك

ناء الكالم باملتن حيتوى عىل مراجع أكثر كثريا من  الكتاب ىف آخره وىف أ

هو " الشخصية املحمدية"فهذا كله يدل عىل أن كتاب . هذا كام وضحنا قبال

يف الرصاىف ا قاله الرحيانى ىف كتابه.  وقد عرض د.  من تأ : عز الدين 

ا يراه وما " شخصية حممد"عن كتاب " قلب العراق" ة وخمالفة  فيه من جرأ



 الكذب ونفى ما قاله األديب إىلاملسلمون، وأوضح أن الرصاىف قد اضطر 

وذات مرة اقرتح ). ١١٢ص(والرحالة اللبنانى كى ينجو من أذى اجلامهري 

عليه بعضهم تغيري داره واستبدال جريان آخرين غري جاراته من املومسات، 

نا للنقيب هل يمكننا أن ندخل : فرد عىل هذا االقرتاح بام معناه أولو كنا جريا

وهذا يدل ). ١٥٧ص(ونخرج عىل راحتنا ومع كل منا مومسته أو غالمه؟ 

وىف هذا . عىل طبيعة احلياة التى كان حيياها والعقلية التى تسكن رأسه

ضا تكلم الرصاىف عن ذهابه  :  الفلوجة ليؤلف كتابهإىلالكتاب أ

ه مل يؤلف الكتاب بعد بل ،)٢٤٤ص" (الشخصية املحمدية"  وإن أضاف أ

ا  يكتفى بتسجيل اخلواطر التى تعّن له، ومع هذا فلو وجد فرصة لطبعه 

ءة مثل ذلك  تأخر، لكن ليس ىف العراق حيث ال تتسع صدور الناس لقرا

. يقول د) ٢٨٢ص(وىف نفس الكتاب . الكتاب، بل ىف أوربا أو تركيا

ز الرصا: "يوسف عز الدين ، "الشخصية املحمدية: "ىف بكتابهرغم اعتزا

ت، فإنه مل ينرشه ىف حياته العتقاده  يفه أربع أو مخس سنوا الذى استغرق تأ

ردة فيه، وظلت نسٌخ ثالٌث أو أربٌع من  بعدم تقبل املجتمع لآلراء الوا

الكتاب عند أصدقائه، ومنهم كامل اجلادرجى وطه الراوى حتى نرش 

 ". ٢٠٠٢مؤخرا ىف عام 

عكاب يوسف  الركابى ىف . أمحد ناجى الغريرى ود. دكذلك كتب 

دراسة نقدية حتليلية ىف كتاب :  رحلة مل تنته-بني اإليامن واإلحلاد: "كتاهبام

صفحات " (للشاعر العراقى معروف الرصاىف" الشخصية املحمدية"

للدراسات والنرش ومكتبة عدنان للطبع والنرش والتوزيع ببغداد، ودار 



أن الرصاىف )  فصاعدا٢٥/ م٢٠١٢/ والنرش بدمشقأفكار للدراسات 

ه مؤلف الكتاب املذكور، وذكرا أهنام وغريمها من املؤلفني قد  نفسه أقر بأ

اطلعوا عىل خمطوط الكتاب وحتققوا من ُشنْع ما فيه عن النبى حممد عليه 

 املجالت التى كتبت عن ذلك املوضوع قبل ظهور إىلالسالم، كام أشارا 

يفه، وإن مل يكن قد صدر بعد الكتاب بام ي ه كان قد تم تأ  إىلدل عىل أ

دهيام نسخة من كتاب د فسهام قد وقعت ىف أ ء، وأهنام أ حممد . مجهور القرا

حسني هيكل عن النبى حممد صىل اهللا عليه وسلم  ىف طبعته األوىل بالقاهرة 

م وعليها مالحظات بخط الرصاىف ينتقد الكتاب ألن صاحبه مل ١٩٣٥عام 

بحريا ونسطور : يتعرض للحادثة اخلاصة بشق صدر حممد وموقع الراهبني

ه مل يكن  من حياته وما كان يعرتيه من اإلغامء عند نزول الوحى عليه، وأل

ه مل يعمل عقله النقدى ىف سرية حممد وشخصيته ونبوته وما  حمايدا، بمعنى أ

ابه وكان له  ذلك، وهى نفس املوضوعات التى تعرض هلا الرصاىف ىف كتإىل

  .فيها آراء تتعارض متام التعارض مع نبوة حممد واتصاله بالسامء

ضا ما كتبه  و معاوية البريوتى"ومما له صلة بموضوعنا أ ملتقى "ىف " أ

ة التى نحن إزاءها اآلن" أهل احلديث . تعليقا عىل بعض ما ُكتِب ىف املسأ

إشارات لفضح نقوالت و! ُهُم العدوُّ فاحذرهم: رد"قال حتت عنوان 

يا اخلبيثة أو االنحراف العقد م معارصينى والسلوكى النوا !" ألعالم وأقزا

ق: "م٢٠١٥/ ٨/ ٣بتاريخ   -١٢٩٤( معروف الرصاىفى الشاعر العرا

. وحل اخليانة وينارص اليهود يسقط ىف) م١٩٤٥ -١٨٧٧/ ١٣٦٤

امتدحوا اليهود، . كثريون مهدوا لضياع فلسطني وامتدحوا الصهاينة



 عندهم بمستوى ليلة القدر ىفى ليال ه القدس ىف احتفاالهتم ىف ووصفوا 

الكريم، لعلك تصعق حني تعلم أن من هؤالء ى ولكنك، قارئ! الُقْدِسيّة

ق ّف قصيدة ىفى الذ، معروف الرصاىفى الكثريين الشاعر العرا مدح  أ

 ىفى الربيطانى هيودا وهربرت صموئيل املندوب السام: الصهيونيَّْني 

شدها ىفف والقصيدة (م ١٩٢٠القدس حرضه عام  حمفل ىف لسطني وأ

نه موجودة ىف ر هذه ). القاهرة /االستقامة مطبعة/ ٣٠/ ١/ ديوا وعىل أ

   .! رمجه باحلجارة بعد الرصاىفى القصيدة طرد الشعب الفلسطين

موقع  ىف( عن معروف الرصاىفى كتب الشيخ سليامن اخلراش

ر غريبة كام يقول األستاذ عبد  صاىفالر ":التاىل") األلوكة" صاحب أطوا

رة ىف رمحه ) ىالسلف(ى كتابه عنه، فهو قد تتلمذ عىل األلوس اللطيف رشا

 خليع يقتنص اللذائذ ويتهالك إىلانتقل فجأة من متزمت وقور "اهللا، ثم  

رة"الرصاىف" ("اللهو عىل ئبه، كام يقول الدكتور ). ٣٨ص /  لرشا ومن غرا

 آراؤه اللغوية -الرصايف" (كان يؤمن بوحدة الوجود"ه أمحد مطلوب، أ

فيقول عنه الدكتور أمحد " الشخصية املحمدية: "أما كتابه). ١٠٩/ والنقدية

ا فيه من آراء ى أحد كتبه املهمة الت): "١٨٣ص( َ ِ مل تطبع حتى اآلن 

امنيا عام : قلت". مثرية م، وقد اطلعُت عليه ٢٠٠٢ثم طبعْته دار اجلمل بأ

ءته مكتبة عامة ىف َّف هذا الكتاب : " يقول الدكتور أمحد.ومل أمتكن من قرا أ

، وظل يشتغل به حتى عام بعد أن هجر بغداد واختذ الفلوجة معتزًال 

و معاوية البريوت. " م١٩٤١ جممع البحوث   ذكر أعضاء ىف:ىقال أ

وقد ُملَِئ !  الكفرإىليدعو " الشخصية املحمدية"ية أن كتاب اإلسالم



 حد البهتان إىلشخص رسول اهللا صىل اهللا عليه وسّلم، ووصل  بالطعن ىف

ّف القرآن ّه أ عىل شاكلة نوبات عصبية ى النبوى ورسم حالة الوح! أ

ه شبق! تعّرض هلا حممد  معروف الرصاىف"انظر مقالة (إلخ !... مزواجى وأ

جريدة  كتبها حممد رضا نرص اهللا ىفى الت!" عىل نبوة حممدى يعتد

  ") الرياض"

فهأما عن نسبة الكتاب  ح عضو  فقد اخُتلِف ىف ملن أ نسبته إليه، ويرجِّ

أن يكون ى ية السابق الدكتور عبدالعظيم املطعناإلسالمجممع البحوث 

 إليه اومنسوبً   عىل معروف الرصاىفامدسوًس " الشخصية املحمدية"كتاب 

ويكون الذين نسبوا ، اإلسالم إىلاإلساءة  الستغالل شهرة الرجل األدبية ىف

د املطعن".  حقااإلسالمإليه هذا الكتاب من أعداء  ه درس سرية ى وأكَّ أ

َّف كتابً ا وقرأ عنه كثريً  معروف الرصاىف ه أ  كهذا ا، ومل يعرف من قبل أ

كانت نسبة الكتاب إليه صحيحة فالظن الغالب أن يكون قد  إذا"و. الكتاب

فه ىف من مراهقة فكرية ى هذه الفرتة يعان  ىفالفكرية، وربام كان بدء حياته أ

 إىلكتاب الشخصية املحمدية يدعو "انظر مقال " (سالمونزعات معادية لإل

و معاوية ).  ١٤٢٥ى عدد مجادى الثان"/ النخبة" جريدة ىف" الكفر قال أ

َّف كتاب  أمحد مطلوب إنَّ الرصاىف.  قول دا مرَّ سابقً :ىالبريوت أ

الفلوجة  بعد أن هجر بغداد واختذ"أواخر عمره  ىف" الشخصية املحمدية"

وذكر حممد رضا نرص اهللا  ." م١٩٤١، وظل يشتغل به حتى عام معتزًال 

  !".أوىص أن ُيطَبع كتابه هذا بعد مماته أن الرصاىف



بتناه بالوثائق  ا انتهينا إليه وأ ت تعضيدا قويا جدا  ومتثل هذه الفقرا

الشخصية "يق واملتقىص من أن كتاب واملنطق والتحليل املفصل والعم

ومع هذ ا فأحب أن أقف . هو ملعروف الرصاىف بال أدنى جدال" املحمدية

عبد العظيم املطعنى إنه يرجح أن يكون الكتاب مدسوسا . قليال إزاء قول د

ف مثل هذا  ه أ ه قرأ عن الرجل كثريا فلم يقابله فيام قرأ أ عىل الرصاىف أل

ل هذا الكالم قد صدر عن أكثر من واحد ممن تناولوا الكتاب، فأعلق بأن مث

وحجتهم أن الكتاب مل يطبع والرصاىف عىل قيد احلياة، وأن . هذه القضية

ء ىف حياة الشاعر أو بعد موته إال القليلني ولعل . أحدا مل يتحدث عنه سوا

عذرهم يكمن ىف أن معرفة معظم القراء والكتاب بالرصاىف مقصورة عىل 

ى درسوها ىف املدارس أو قرأوها ىف بعض الكتب التى تتناوله النصوص الت

شاعرا فقط، ومل يكن ىف أشعاره التى استشهد هبا مؤلفو تلك الكتب شىء 

 اإلصالح االجتامعى والعمل عىل إىلمن شطحاته، بل كان فيها الدعوة 

ولكن  احلال تبدل . استعادة جمدنا القديم الذى انطوت صفحته منذ قرون

  . ر الكتاببعد صدو

كذلك فالرصاىف مل يؤلف الكتاب وهو شاب ناقص العلم واخلربة كام 

.  بل ىف أواخر حياته بعدما انخلع من ربقة الدين والتدينى، املطعن. ظن د

فالدكتور املطعنى قد قال ما قال لقلة املعلومات املتاحة له عن اجتاهات 

 كانت جمهولة من مجاهري الرصاىف الدينية واألخالقية والسلوكية السيئة التى

ء بوجه عام ه كان من املرتددين عىل بيت الدعارة الذى . القرا ومن ذلك أ

كان يسكن قريبا منه، كام كان يامرس اللواط ويرشب اخلمر ويلعب القامر 



. دون أدنى خجل أو استحياء بل ىف هتتك واضح مل يكتب عنه إال القليلون

ية، اإلسالمه عضوا ىف جممع البحوث  بوصفى، املطعن. وكان عىل املرحوم د

ه هذا ألن  أن يتوسع ىف البحث عن الرصاىف وكتاباته قبل أن يكتب رأ

أما . الناس يتلقفون آراء أمثاله وأحكامهم تلقفا وينظرون إليها بتقدير كبري

  . التخمني فال يصلح منه وال من أشباهه ىف مثل تلك احلالة

قاه ىف . فلسطني فهذا هووأما مدح الرصاىف للصهاينة وهو ىف  وقد أ

  :م١٩٢٥افتتاح اجلامعة العربية سنة 

رَنا ما نحن منه عىل ُذْكرِ =       الفكِر   إىلخطاب هيودا قد دعانا    وذكَّ

  الرشق من فخر العباس ىفى وما لبن=    الغرب من يٍد      وجمَّد ما للُعْرب ىف

ه هربْر صموئيل ىفتبَّ =     القدس بالقوم حافٍل     لدى حمِفٍل ىف   الصدر وأ

  إليه، فَلبَّْوا دعوة من فًتى ُحرِّ =       دعاهم رئيس القدس ذو الفضل راغب  

  حيّفون من هربْر صموئيل بالبدر=      ليل املحاق اجتامعهم    فأمَسْوا وىف

  تكون عىل عّالهتا ليلة القدر=     فياليلة كادت، وقد َجلَّ قدرها،    

ا تناهى من هي   وال ندريى وقد ّرسنا من حيث ندر=      ودا خطابه   و

   بسحر مقاٍل جّل عن وصمة السحر =اتّصدى له هربْر صموئيل ناطقً 

  العلم من خالد الذكر  وما هلمو ىف=  َق ما للُعْرب من تالد العال فصدَّ 

رِ =       ما لصنعهم   إىلوزاد بأن َأْوَما  س من أ   عىل صخرة البيت املقدَّ

ْه منكم يد الدهر=   إننا      : ، وقد أصغى له القوموقال أ ب ما أ   سنَْرأ

مًة َما اْعَوّج فيكم من األمر=     منهج العلم هنضًة     وُننْهضكم ىف   ُمَقوِّ

  رسورّية من دوهنا هّزة السكر=   القوم ِهّزٌة       فكانت هلذا القول ىف



  من حقٍّ ُمَضاٍع ومن ِوْترِ عىل الدهر =ْيك يا هربْر صموئيل كم لنا حنانَ 

نَُّه        جلدة النمراوكّر علينا البًس =    لنا َقَلَب الدهُر اخلَُؤون ِجمَ

نا إال بحادثٍة بِْكرِ =       وأغرى بنا األحداث ُمْبتِكًرا هلا     فلم يأ

ام كل َعَتادنا          سوى ما ورثنا من إباٍء ومن صرب=  وقد أفنَت األ

  َنَقرُّ عىل ذّل، وننقاد عن ُذْعرِ =        بنا اليوَم ناُهبا، فلسنا، وإن عّضت 

  املقادَة بالقرسى  مصاعيَب ال ُتْعطِ =َقنالْ  عىل الضيم يَ ا َفَمْن ساَمنا قًرس 

فٌس حتيا بثروة عّزها      وإن نشأْت بني اخلََصاصة والفقر=      لنا أ

   اخلَْرت إىلِمنّا جانحني إذا ما اْئتُ =    إذا نحن عاهدنا وَفْينا ومل نكن     

   الَغْدرإىلخالئَق منا ال متيل =    فإن شئت يا هربْر صموئيل فاختْرب     

ٍك  فأمسى القوم بني وَعْدَت،    ومنتظِر اإلنجاز منرشح الصدرِ   =ُمَشكِّ

ْب  ت احلّر، َمن ساء ظنّه  فكذِّ   إن الوعد دين عىل احلرّ :   فقد قيل=، وأ

َل ىفى بنى    ُنعاد= تِهُموننا،    يىلولسنا، كام قال اإل   الّرس واجلهر إرسا

   بنو فهِر؟ايمت بإسامعيل قِْدمً =         وكيف، وهم أعاممنا، وإليهمو 

   الِعْربِ إىلُينَْمى  ىِّ  من الِعْربِ ا  قريبً    = ى للُعْرب ينتم ىَّ أرى العربى وإن

بة ىفدليل عىل صدق ا  = لغَتْيهام  وىفى، الُقْربَ ى مها من ذو   النَّْجر لقرا

  سياسة ُحْكٍم يأخذ القوم بالقهر    =    ى ولكننا نخشى اجلالء ونتّق

ام أركان دولة     إذا مل تكن بالعدل مشدودة األَْزر؟=   وهل تثبت األ

ا قبل القوم جئتك معلنً    لك الشكر حتى أمأل األرض بالشكرِ  =اوها أ

ال له بعنوان وقد علق سميح مسعود عىل القصيدة قائال ىف مق

احلوار "منشور ىف موقع " افتتاح اجلامعة العربية ىف قصيدة للرصاىف"



القصيدة بائن بوضوح  التصهني ىف: "م٢٠١٤/ ١/ ٦بتاريخ " املتمدن

أكثر من اجتاه، ُيعلنه الشاعر عالنية دون حرج أو  بانثياالت ظهرت ىف

الت ودالى بمعانى الربيطانى خجل، وتظهر خماطبته للمندوب السام

 وما ، مسلامت دينيةإىل أرجعه اإهابً  متعددة مبارشة غري مبهمة تعمد إلباسها

ئيل ىفى التارخيية مع بن" العمومة"يقرتن هبا من مشاعر  حلظة تصادم  إرسا

عىل القصيدة عدم تقدير ى  يطغ.الوطنية متعمد مع كل ثوابت املسلامت

ء القصيدة بكل حمى واضح لظروف الزمن الذ موالته حيُكم أجوا

التطلعات الوطنية الفلسطينية، صاغ  االستعامرية واالستيطانية وتصادمه مع

زخم  لآلخر ىف" العاملة" شبكة تواصل بدرجة عالية من فيها الرصاىف

مطالب بني فيها  ىف وقد عززالتأكيد عليها. تداعيات االنتداب املتصهني

عند إقفاله  رغبته بالتكامل مع اآلخر ابن عمومته، وزين تلك املطالب

ى املندوب السام إىلتقديم الشكر الوفري بنربة عالية  القصيدة باملباهاة ىف

ه يأاهربرت صموئيل مؤكدً ى الربيطان لتقديم الشكر  إليه قبل قومهى  له أ

ًج  ىلإليه، ويعده بتشفري دإل ون من  قومه سوفى  مثله من بنابأن أفوا يأ

ضا لتقديم الشكر إليه   .بعده أ

 احلركة إىلقصيدته  قد أدار ظهره ىف أن الرصاىف ك ىفليس من ش

ى  جانب بلفور وامتداحه املندوب السامإىلالوطنية الفلسطينية بجلوسه 

تفاعل مبارش مع أعداء األمة  هربرت صموئيل، وأدخل نفسه ىفى الربيطان

. ترصفه فلسطني وشعبها وقضيته  ىفامتجاوزً ى ورواد املرشوع الصهيون

بة ىف ه  هذا ألن مالمح داللية مرجعية كثرية وال غرا عاش "تؤكد عىل أ



وغشيان  السلوك والترصف حياته الطويلة العريضة بانفالت واضح ىف

 أخذ منه االستهتار كل مأخذ وأزال عن طريقه كل. الكثري من املحظورات

ر وتعرية الذات املمنوعات وأوغل ىف وهناك ..". .التنقيب عن األرسا

 ا مبكرً  اعرتاف الرصاىف"تؤكد عىل " وسوعة احلرةامل"تذكرها  مصادر

واستهتاره وممارسات كثرية ال تقبلها أعراف املجتمعات  بامسونيته

  ".الرشقية

برفض شديد،  احلركة الوطنية الفلسطينية ترصف الرصاىف واجهت

بمعناها ومغزاها، تتامهى مع خمططات الصهيونية  واعتربت قصيدته معيبة

قاها ى ربيطانوسياسات االحتالل ال ه أ ومشاريعه االستعامرية، خاصة وأ

صدر عن ى أمام جيمس آرثر بلفور صاحب الترصيح املشؤوم الذ

، ووعد ١٩١٧نوفمرب عام / الثاين من ترشينى الثان اخلارجية الربيطانية ىف

فلسطني، وحرم الشعب  ىفى للشعب اليهودى به إنشاء وطن قوم

ل تداعياتهمن حقوقه السياسية والقى الفلسطين تفاعل دائم  ىف ومية، وما تزا

  ".حتى اآلن

وقد تبني لنا بعد تلك اجلولة أن الرصاىف هو مؤلف الكتاب حقا 

ه يمكن أن يكون مظلوما وأن الكتاب قد ُنِحل . وصدقا وال يظنن أحد أ

عليه وُنِسب إليه زورا، وإال النربى من يعرفونه ويعرفون خبايا حياته، وهم 

فهناك من نسخوا الكتاب . ه ووضع األمور ىف نصاهباكثر، للدفاع عن

وراجعوه عليه، وهناك أكثر من مؤسسة ثقافية متتلك نسخة من ذلك 

الكتاب، فهل يمكن أن يسكت اجلميع لو كان الكتاب، بعد كل ما بذلناه 



من جهود وحتقيقات ومراجعات وسقناه من نصوص للرجل ولغريه، ليس 

 الكتاب بوضوح ىف كتابه إىل كام وضحنا آنفا،  ى،له؟ لقد أشار أمني الرحيان

ار غضب الرصاىف ه يزيف التاريخ ، عن العراق، وهو ما أ  فاهتم الرحيانى بأ

 السكوت، فلم إىلوتربأ مما صنعه، لكن الرحيانى رد عليه ردا أفحمه ودفعه 

كذلك سبق صدوَر الكتاب أْن َنَرشَ الرصاىف بعض فصول منه . يعلق بشىء

رييه ىف هنا وهنا ك، وعىل نفس الشاكلة نرش بعض معارفه وأصدقائه وحوا

حياته وبعد مماته فصوال من نفس الكتاب، وتظهر صحة هذه الفصول 

ليس ذلك فقط بل . باملقارنة بينها وبني الكتاب الذى نرشته دار اجلمل

للرصاىف كتابات وأشعار جترى ىف هذا االجتاه بكل وضوح، وال حييط هبا 

ثم مرة أخرى ليس هذا فحسب، بل حتدث عن هذا . ة جهةأى شك من أ

الكتاب بعض أصدقاء الرصاىف ومعارفه من الكتاب واملسؤولني العراقيني، 

امنيا عام  م ووصفوا بعضا من مالمح ٢٠٠٢وذلك قبل صدوره ىف أ

ثم إن أحدا من حواريى الرصاىف وحمبيه واملتحمسني له ولشعره . خمطوطته

ة إىلمة ينكر فيها نسبة الكتاب ودراساته مل يكتب كل  الرجل، ومل تنرب أ

مؤسسة ثقافية ُذكِر أهنا متتلك نسخة من خمطوط الكتاب لتقول إن الكتاب 

 مزيد من التدليل عىل أن الكتاب إىلوال أظن أن األمر اآلن بحاجة . ليس له

  .هو للشاعر العراقى حقا

ه ال يم كن أن ينربى وإذا كان الرصاىف قد مات فليس معنى ذلك أ

فهناك من ُذكِر . أحد للدفاع عنه إذا كان مظلوما وُنِسب إليه ما هو منه براء

وهناك مؤسسة ثقافية أو أكثر قيل . أهنم قد نسخوا الكتاب وراجعوه عليه



إهنا متتلك نسخة من الكتاب، فهل يمكن أن يسكت هؤالء إن كانوا أحياء 

حلوا حملهم إن كانوا حلقوا به؟ أو أوالدهم أوأقارهبم أو املسؤولون الذين 

وهل يمكن أن تسكت تلك املؤسسات التى قيل إهنا متلك نسخة من 

نا فقد حتدث عن هذا الكتاب  الكتاب لو كان هذا كالما كاذبا؟ وكام رأ

بعض أصدقاء الرصاىف ومعارفه من املؤلفني واملسؤولني العراقيني، وذلك 

امنيا عام   .بعضا من مالمح خمطوطته ووصفوا ،م٢٠٠٢قبل صدوره ىف أ

اه املرحوم حممد مُ ژ. وأخريا فقد أخربنى أ ر املدرس بأن  أ د بع الَّ يوا

علمى العراقى، قد اطلع عىل الكريم املدرس، وكان عضوا باملجمع ال

امنياخمطوط ا طُ ليوط نمزب  الكتاب قبل أن يطبع ىف أ ع الكتاب بِ ، و

ائه وزواره واستغرب الناس أن يكون الرصاىف هو مؤلفه كان يؤكد ألصدق

ومعارفه وكل من يسأل عن احلق ىف هذا األمر أن الكتاب هو فعال وبدون 

يف الرصاىف   .أدنى جدال من تأ

  
 

  

  

  

  

  

  

  



  

شخصية حممد أو َحّل اللغز : "يبدأ معروف الرصاىف كالمه ىف كتابه

بإعالن تكذيبه للتاريخ تكذيبا تاما أو يكاد، ومستنده ىف هذا أن " قدسامل

التاريخ يكتبه البرش، والبرش خيضعون للمصالح واألهواء ويكذبون 

إلخ، ومن ثم ال يمكنهم كتابة التاريخ كتابة صادقة، بل ... ويدلِّسون

 من األكاذيب سٍ يْ  طَ طَ ْس الصدق فيها ال يعدو أن يكون ذرات ضئيلة وَ 

اطيلو ه يربأ من التاريخ ويلوذ باحلقيقة. األ ثم . وعقب ذلك نراه خيربنا بأ

ه يعرف أن الناس سوف تسخط عليه، لكنه ال إىليستطرد   يباىل القول بأ

بسخطهم بل بإرضاء احلقيقة، واحلقيقة وحدها، فهو يعلم أهنم يبغضونه، 

ك لكن كيف : ثم إنه يمىض متسائال. وهذا أمر ال قيمة له عنده تضمن أ

ه يكفيه أن يكون متحرر الفكر، وال  سوف تصيب احلقيقة؟ واجلواب هو أ

ه بذلك جيرى عىل قول القائل. هتم بعد ذلك النتيجة  ى، وعىلَّ أن أسع: "وكأ

  ). ١٦ - ١٤ص" ( النجاحوليس عىلَّ إدراكُ 

 األمام، إذ ليس إىلوهذا كالم ظاهره مجيل، لكنه ال يتقدم بنا خطوة 

ء خارج التاريخ، فلو حذفنا التاريخ ما بقى شىء يستند إليه هناك أى شى

دينا يفه وكتابه الذى بني أ ذلك أن . الرصاىف أو غري الرصاىف ىف تفكريه وتأ

ء ىف  التاريخ يتضمن كل ما وضعه الرصاىف حتت برصه وهو يؤلف كتابه سوا



تب ذلك كتب التاريخ أو كتب التفسري أو كتب السرية أو كتب احلديث أو ك

وهو، شاء أو كره، ال يمكنه أن خيط حرفا . إلخ... األدب أو كتب الرجال

ى  ن يأ إال إذا نظر ىف هذه الكتب حتى لو خالف كل ما فيها، وإال فمن أ

بالفكر أو بالكالم إذا رضب صفحا عن التاريخ؟ بل إن عقله وعلمه 

يخ وعىل هذا فلو وضع التار. وقدرته عىل التفكري هو جزء من التاريخ

يف ذلك الكتاب . خلف ظهره ما وجد شيئا ينجده فيام هو بسبيله من تأ

ه هو به هنا  اّج كايتانى هبذا  الذى ُنَحاجُّ ه ُحيَ / الرصاىف(والعجيب الغريب أ

، ١٥٣ -١٥٢/ م١٩٤٤/ بغداد/ مكتبة املعارف/ رسائل التعليقات

١٧٢، ١٧٠ - ١٦٩، ١٦٠ -١٥٥ .(  

قلنا ىف تعليقاتنا غري مرة : "نقولوهذه بعض أمثلة من كالمه عىل ما 

ء  ُه ىف كتابه هذا اقتالع الروايات من جذورها ونبذها ىف اهلوا إن املؤلف َدْأ

من دون أن يكلف نفسه عناء النظر فيها بعني التحقيق والتمحيص لعل فيها 

ن استنبط "، )١٥٩ص" (وليس هذا بدأب املحققني. شيئا من احلقيقة من أ

 أى دليل يستند فيها؟ ال شك أن هذه األقوال إىل؟ واملؤلف هذه األقوال

 معرفتها بالتفكري وال بالعقل والفطنة إىلالتارخيية ليست مما يصل اإلنسان 

 إىلف. والذكاء، وإنام هى مما ال يعرف إال باملشاهدة والعيان أو بالعلم واخلرب

كل من "، )١٧٢ص" ( أى خرب يستند املؤلف ىف إثباهتا؟إىلأى علم أم 

ه  طالع بتدبر وإمعان كتب السرية احلافلة باألخبار عن حياة حممد علم أ

  ). ١٧٥ص..." (كان يتساهل ىف كل شىء من أمور الدين إال الصالة



ضا جزء من التاريخ يصدق  ليس هذا فقط، بل إنه هو وكل ما يكتبه أ

عليه ما يصدق عىل الكتاب واملفكرين والعلامء السابقني الذين يرفضهم 

ه لن يذعن ألى شىء سوى احلقيقةويرف وعليه فلو . ض كتاباهتم ويعلن أ

ه جزء من التاريخ،  طبقنا قاعدته هذه لوجب أن هنمل كل ما يكتب أل

اطيل كاذبة ومزيفة وال يعقل أن يكون . والتاريخ عنده ليس سوى أ

الكتاب واملفكرون والعلامء بل الناس مجيعا كذابني مداورين، وهو وحده 

وكذلك ال يعقل أن يكون الرسول عليه السالم ذاته كاذبا . ألمنيالصادق ا

ه كان يتغيا من  حسبام يصوره ىف كتابه، وإِْن زعم أن كذبه هذا صدق أل

ورائه املصلحة العامة، ويكون هو صادقا ينبغى أن نطمئن إليه ونأخذ بام 

ه . يقول وال نشك ىف أمانته وإخالصه طرفة عني لن ثم إذا كان هو يقر بأ

يصيب بالرضورة احلقيقة فيام يكتب فأى فرق بينه هوبني أى باحث آخر؟ 

اذا كل هذه الضجة الفارغة حول التاريخ واحلقيقة ما دامت النتيجة  و

  واحدة هنا وهناك؟ 

ه يكفيه أن يكون خملصا للحقيقة يقوله كل كاتب  ثم إن ما يقوله عن أ

 ما يقولون؟ إننا لو إىلركن ومفكر وعامل وفيلسوف، فهل يا ترى ينبغى أن ن

ا يقول ه . فعلنا فلسوف يكون فعلنا هذا تكذيبا  أم تراه يمكنه االدعاء بأ

هو فقط امللتزم بحرية التفكري والتعبري، وسائر البرش خياصموهنا ويدوسوهنا 

باألقدام؟ وال يعقل أن هنمل ما كتبه عاملقة املؤرخني واملفرسين وكتاب 

هم موضع الرفض ونصغى فقط لكاتبنا اهلامم الذى السرية وأمثاهلم ونضع

ه يظن نفسه خملوقا من طينة خمتلفة عن الطني املسنون الذى  من الواضح أ



ب . خلق اهللا منه البرش مجيعا نعم ليس معقوال وال مقنعا وال منطقيا أن نكذِّ

ُعْروة والزهرى والطربى والزخمرشى وابن كثري وابن إسحاق وابن هشام 

والبخارى ومسلام والرتمذى وكل من عىل شاكلتهم ونأخذ بام وابن حزم 

ا خيضع له هؤالء  قاله كاتبنا، فكاتبنا ليست عىل رأسه ريشة، بل هو خيضع 

العلامء بل هم أقمن منه بالتصديق واالطمئنان ألهنم مل يرفضوا كل شىء ومل 

و َرَوْوه وأعملوا ، بل قرأوا ما كتبه املؤرخون أ"َتبا وُسْحًقا للتاريخ: "يقولوا 

أم ترى كاتبنا هو وحده الذى يشّغل عقله، وكل العلامء يلقون . عقوهلم فيه

ه هو وحده الذى عنده عقل سليم، وباقى  ه يظن أ َبالة؟ أم ترا بعقوهلم ىف الزُّ

العلامء معلولو العقول؟ إن كثريا منا يقرأ وُخيِْضع ما يقرأ لآللة النقدية التى 

نا بعد ذلك كله ال نضمن أن يكون ما كتبناه ركبها اهللا ىف عقولن ا، ونعرف أ

يه الباطل من أمامه أو من ورائه   . هو الصواب الذى ال يأ

ى الكاتب بام سجله ىف كتابه الذى بني  ن  أ وعىل كل حال فمن أ

ه كذب ىف كذب؟ إنه مأخوذ من هذه  دينا  والذى يتهم التاريخ فيه بأ أ

م من الكتب، وقد عب منها َعبا  رشًها، وتناسى ما قاله عنها من أهنا أكوا

اطيل ال حتتوى إال عىل ُذَرْيَرات ضئيلة من احلقيقة وال يمكن أن يكون . األ

نا يمد يده  ى هبذا من عندياته، فهو ليس حاويا أو هبلوا ء ثم إىلقد أ  اهلوا

يعيدها وقد امتألت باملعلومات، وال هو هيرش رأسه فتسيل منها تلك 

فكان ينبغى أن يربع كاتبنا عىل ظلعه . وهذا هو ما نصنعه مجيعنا. اتاملعلوم

ويتواضع ويعرف حدوده ودينه لآلخرين ىف كل ما يكتب بل ىف كل ما 

ذلك أن كل ما خطته يراعته ىف الكتاب الذى نحن بصدده هنا . يعيش منه



ى كام أن النتائج الت. هو منقول من كتب محلها إلينا التاريخ مل خيرج عنها

انتهى إليها مبنية عىل ما تقوله تلك الكتب، وال خترج ىف عمومها عام كتبه 

 من مسترشقني ومبرشين ومالحدة ومن يسري ىف أعقاهبم من اإلسالمأعداء 

 الفارق اهلائل بني ما طنطن به كاتبنا إىلفانظر، أهيا القارئ العزير، . كتابنا

 إىلنه قد نسب الرسول ثم  إ! أال إنه لفارق عجيب. وما هو واقع األمر

ه إنام أراد بكذبه  الكذب، وإن حاول التخفيف من هذه التهمة بالقول بأ

الصالح العام، أفيكون هو أخلص للحقيقة من النبى بحيث ال يصح أن 

  نعزو الكذب إليه؟

 كان يعيش ىف الفلوجة، وليس لديه الكتب التى حيتاجها ىف وحني

استقى منه عقيدته ىف وحدة متحيص املصدر الذى يزعم أن الرسول 

ه ال يستطيع وقتئذ أن يعرف وجه احلق ىف  الوجود، رصح بملء الفم بأ

ذلك مكتفيا برشح طبيعة وحدة الوجود واملشاعر التى كان حممد حيسها 

نية  د اآليات القرآ الشخصية / الرصاىف(آنذاك بناء عىل تلك العقيدة وبإيرا

نية )٢٠ - ١٩/ املحمدية  مكتبة بل يكفى أن إىلال حتتاج ، واآليات القرآ

يكون اإلنسان حافظا لكتاب اهللا أو يمكنه االستعانة بمن حيفظ القرآن أو 

ومعروف . ىف أسوإ األحوال فإنه يستطيع توفري مصحف بمنتهى السهولة

 ومعنى .  ىأن الكتب حتتوى ىف بطوهنا الروايات التارخيية بطريقة أو بأخر

ه بدون التاريخ ال يمكنه أن اعتذاره عن عجزه عن اجلواب ا ار ذكره أ

وهذا تكذيب منه واضح . خيط حرفا واحدا ىف املوضوع الذى يعاجله

ا قاله ىف تكذيب التاريخ وتكذيب الكتب من ثم، إذ  ورصيح ومبارش 



ئنه التى يستكن فيها والتى ال بد من  الكتب هى انعكاس التاريخ وخزا

  .عا بحاستنا النقدية كام وضحنا قبالفتحها كى نعرف احلقائق مستعينني طب

ه ركام  وهذا التشنج الذى يتشنجه الرصاىف جتاه التاريخ واهتامه له بأ

من األكاذيب ليس فيه سوى ذرات من شذرات احلقيقة قد تشنجه قبال طه 

، وإن كان ىف جمال آخر وسياق خمتلف، "ىف الشعر اجلاهىل: "حسني ىف كتابه

ه   ى، يشك ىف كل شىء اتباعا للمنهج الديكارتإذ فتح الربجل وأعلن أ

ومن ثم أظهر شكه ىف الشعر اجلاهىل كله أو جله عىل األقل، وأكد أن 

هيم ملكة كى يتقرب اإلسالم .  اليهودإىل قد استغل أسطورة زيارة إبرا

فينا طه حسني يتخىل عن حذره متاما ويقبل كل ما يظن  ولكن عند التطبيق أ

ه الذى دخ ه يعضد رأ ه ال يشك إال فيام . ل به جمال بحثه جاهزا أ أى أ

 ما خيدم دعواه ىف التشكيك ىف إىليشهد بالصدق للنبى حممد، بينام يطمئن 

كام أن شكه ىف الشعر اجلاهىل مل يكن وليد متحيص وتدقيق . شعر اجلاهليني

وبحث واستقصاء وتعمق من جانبه بل هو نتيجة اطالعه عىل بحث 

عر، وهو البحث الذى نرش ىف جملة اجلمعية مرجليوث حول ذلك الش

امللكية اآلسيوية قبل كتاب طه حسني بعرشة أشهر، فقد شك املسترشق 

يه، فجاراه د طه ىف هذا الشك، . الربيطانى ىف كل الشعر اجلاهىل عىل بكرة أ

ه يشك ىف ذلك الشعر كله  كام اعتمد عىل ". أو جله"وإن كان قد زاد بأ

  . رع هبا مرجليوث لذلك اإلنكارنفس األسباب التى تذ

 القول بأن طه حسني قد أخذ شكه ىف شعر إىلوالسبب الذى حدا بى 

اجلاهلية من مرجليوث عالوة عىل تشابه املقولتني واتفاق العلل التى أعلن 



ل  كالمها االعتامد عليها ىف نفى صحة ذلك الشعر هو أن طه حسني ظل طوا

ن ثقته التامة ىف صحة ذلك الشعر حياته قبل ظهور بحث مرجليوث يعرب ع

دا   أن ظهر بحث مرجليوث وجاءت نسخ من إىلال يرتاب ىف شىء منه أ

فينا دإىلاملجلة املنشور فيها  طه ينقلب عىل نفسه مائة .  مرص، فحينئذ أ

وثامنني درجة بعد أن كان قد كتب قبيل ظهور بحث مرجليوث ترمجة 

" قادة الفكر: "األول من كتابهللشاعر اإلغريقى هومريوس جعلها الفصل 

حيث أكد أن البداوة العربية والشعر اجلاهىل مها أساس احلضارة 

امرؤ القيس والنابغة واألعشى وزهري وغريهم من "ية، ولوال اإلسالم

ء الذين نبخسهم ما كان " أقدارهم وال نعرف هلم حقهم هؤالء الشعرا

  . اخللفاء وال العلامء

لدارسون أن الرصاىف كان قد قرأ قبيل وعىل نفس الشاكلة الحظ ا

يفه كتابه عن الشخصية املحمدية كتاب األمري اإليط :  كايتانىإىلتأ

ه تعليل صحيح، عىل أن يضاف إليه ". اإلسالمحوليات " وأحسب أ

فه عن جادة السلوك العفيف النقى ومعرفته دور البغاء ورشب اخلمر  انحرا

ه حني زلى، والشذوذ اجلنس ت قدمه وسار بل أوغل ىف هذا  فقد أظن أ

الطريق امللتوى وجد ىف كالم كايتانى وغريه من املسترشقني الذين هيامجون 

 والقرآن والنبى حممدا عليه السالم وينفون عنه النبوة وسيلة اإلسالم

ت وال وحى وال جنة  ه ال يوجد إ وال نبوا إلسكات ضمريه عىل أساس أ

 يصنع ما يشاء دون خوف من احلساب وال نار، ومن ثم فال حرج عليه أن



األخروى وأن جيرى وراء اللذات كام حيلو له بضمري خفيف من الشعور 

  .املؤمل باإلثم

ى بعده بعدة عقود أستاذ مرصى هو د حممود عبد املنعم . ولقد أ

د، الذى كان يعيش ىف سويرسا وحصل عىل الدكتوراه من السوربون  مرا

اىض ىف السرية اجلديدة بباريس بعدما بلغ سن  املعاش أواخر القرن ا

هنا   La Biographie du Prophѐte"النبوية، وقامت أطروحته، وعنوا

d’Ibn Isḥāq\ Ibn Hichām, Période Mekkoise: Analyse 

Critique" زل اهللا هبا من ، عىل أن ابن إسحاق قد اخرتع سرية نبوية ما أ

ه أعجمى عمل  ىف سريته عىل النيل من سلطان مثلام اهتمه الرصاىف بأ

 انتقاما من العرب لفتحهم بالد آبائه  وأجداده، إذ يزعم األستاذ اإلسالم

ا جعفر املنصور،  املرصى أن ابن إسحاق قد َزيََّف السرية النبوية لريىض أ

و جعفر كام نعرف عباس قة ى، وأ م ابُن إسحاق اهلاشميني ىف صورة برا  فقدَّ

ا سفيان وبنى أ ثم  مل يكتف األستاذ املرصى . مية ىف هيئة قبيحةبينام صور أ

هبذا بل قام هو نفسه باخرتاع سرية نبوية ال يمكن أن  يسيغها عقل عاقل ىف 

ه يفرس سورة . رأسه ذرة من املنطق وما فيها من " الربوج"فمن ذلك مثال أ

ق املؤمنني ال بأهنا تتحدث عن اضطهاد  َجت إلحرا أخدود ونار متسعرة ُأجِّ

ود ىف اليمن للنصارى املوحدين بل بأهنا تتحدث عن إحراق قريش اليه

يض ناصع  ه كان أ ا هلب قد سمى بذلك ال أل للمسلمني ىف مكة، وأن أ

ه هو الذى كان يتوىل ِكْربَ قذف املسلمني ىف هلب نار  البياض بل أل

 احلبشة بل اتفق كفار مكة عىل إىلاألخدود، وأن املسلمني مل هياجروا 

 تلك البالد ليضعهم أهلها ىف معسكر اعتقال عىل شاطئ البحر إىلم ترحيله



مني ومل يذهبوا   عاصمة البالد إىلاألمحر بام يعنى أهنم مل يكونوا ضيوفا ُمَكرَّ

ر معه حول طبيعة املسيح عليه  أو يقابلوا النجاشى أو يدخلوا ىف حوا

  . إلخ... السالم

عباسيني وعلويني : وأما بالنسبة ملحاباة ابن إسحاق للهاشميني

ا طالب عىل دين قومه إىلفيكفى أن نشري  ا هلب كافرا وأمات أ ه جعل أ  أ

ر  ره بعد إسالموأخَّ ه وهجرته إسالم محزة عدة سنني من بدء الدعوة وصوَّ

. بصورة مسيئة حني جعله يرشب اخلمر وُيْسِمع النبىَّ كالما خشنا متجاوزا

ه أجل إيامن العباس   حبه للامل، إىلكة، وروى عنه ما يومئ  فتح مإىلكام أ

وذكر أن عليا أراد أن يتزوج عىل فاطمة لوال أْن غضب رسول اهللا صىل اهللا 

ه حني استشاره النبى ىف أمر عائشة إبان حادثة اإلفك اقرتح  عليه وسلم، وأ

ه بام يدل ى، عليه أن يتخذ زوجة أخر  فالنساء كثري، ثم مل يأخذ النبى برأ

ه ه حني ذهب النبى إليه ذات مرة عىل أن رأ  مل يلق من النبى قبوال، وأ

به أن نفسيهام بيد اهللا إن شاء  ليوقظه هو وفاطمة لصالة الصبح كان جوا

ب الرسول وإنكاره ار استغرا قظهام، وإن شاء تركهام نائمني، وهو ما أ   . أ

 وعىل الناحية األخرى نراه يورد ىف سريته زواج النبى عليه السالم بأم

ه صىل  ى سفيان ما فيه، وأ ى سفيان، وىف هذا من الترشيف أل حبيبة بنت أ

اهللا عليه وسلم قد اختذ ىف املدينة معاوية بني كتابه ومسجىل الوحى الكريم، 

ى سفيان ذاته، وقبيل ذلك  ودعا له باخلري، وأسند حتطيم بعض األصنام أل

ى سفيان فهو آمن ، وهو ما مل يقله أعلن لدن فتح مكة أن من دخل دار أ

ى طالب مثال  جانب هذا كله مل نره إىلو. بالنسبة لدار العباس وال لدار أ



ث احلكم  ألى من إىليشري من قريب أو من بعيد   أن رسول اهللا قد ورَّ

وهناك أشياء أخرى يمكن أن يرجع إليها . أقربائه عباسيني كانوا أو علويني

وأما ". ية امللقاة عىل السرية النبويةإبطال القنبلة النوو: "القارئ ىف كتابى

ضا معروف  بالنسبة لكونه أعجميا، وهو االهتام الذى وجهه إليه أ

اذا يا ترى مل :  فالسؤال هو، الرصاىف ن كان كتاب السرية العرب؟  وأ

ت بعده وكتبها عرب  يردوا عليه ويكذبوه؟ ذلك أن السري التى سبقته أو أ

  .يذكرمل ختتلف عن سريته اختالفا 

حته واستقامته ىف  كذلك فالرصاىف قد أكد كثريا ىف شعره ونثره رصا

ه ال   بمواضعات املجتمع بل يقول احلق مهام كانت يباىلالقول والفعل وأ

وما دمنا ىف سياق حديثه عن حبه للحرية فيام يقول . الظروف واألخطار

ه كان يعيش قرإىلويعمل نشري  ه لو كان صادق الدعوى لذكر أ يبا من  أ

كام أن عددا . أحد املواخري وكان يغشاه ويعارش البغايا الالتى يعشن هناك

ه كان يامرس الشذوذ اجلنس  وكان يرشب ى، من مرتمجيه وعارفيه ذكروا أ

بل إنه هو نفسه قد رصح مرارا برشبه اخلمر، . اخلمر الرخيصة وُيْفِرط فيها

ه يعني عىل نسي قال احلياة كام هو احلال حني فلسف الرشب بأ ان أ

 عاب عىل أمني الرحيانى إفشاءه ما كان يدور بينهام من وحنيومتاعبها، 

ناء رشهبام العرق، " الشخصية املحمدية: "كالم حول كتابه ح وحنيأ  رصَّ

ه بزياراته الصباحية له يعطله عن العمل،  خلالص بك قائم مقام الفلوجة بأ

ينام، وىف الليل يرشب اخلمر، الذى خيصص له وقت الصباح بينام ىف الظهر 

يوسف عز . د(وغري ذلك ...  تتبع تاريخ انتشار احلانات ىف العراقوحني



/ دمشق/ دار املدى للثقافة والنرش/ الرصاىف يروى سرية حياته/ الدين

  ). ١٦٨ -١٦٦، ١٣١، ١١٣،١٣٠ -١١٢، ٩٢/ م٢٠٠٨

). ١٣٣ -١٣٢ص(كام رصح بمامرسته الفحشاء مع املومسات 

ال كى يستطيع أن وهناك ك ذلك طلبه من بعض معارفه أن يمدوه با

صل العيش  الفلوس مل تكن راجعة إىل أن حاجته إىلوهنا ينبغى التنبه . يوا

ال، بل إىل ه كان شديد إىل فقر مفروض عليه وعجز عن تدبري ا  أ

ف كلام وقع ىف يده مال مهام كان كثريا، ومل يكن حيسب حسابا للزمن  اإلرسا

وقد كتب عن شذوذه اجلنسى ومعارشته للبغايا . رة َمّد يده لآلخرينوال ملع

وعدم مباالته باآلداب العامة عدد ممن ترمجوا له منهم مثال أمحد حسن 

 ٢٦االثنني " (الرسالة"الزيات، الذى سجل ىف مقال له عنه ىف صدر جملة 

كالما عن حارة البغاء التى كان يسكنها وعن إفراطه ىف )م١٩٤٥مارس 

. ومنهم د. ب اخلمر ولعب الورق وممارسة اخلطيئة مع املومساترش

نه " العربى"يوسف عز الدين ىف مقال له بمجلة  بني  الرصاىف"الكويتية عنوا

، )م١٩٦٨عدد األول من يناير " (الطموح والشذوذ وثورة النفس العارمة

سلسلة "وىف كتاب ). ٢٤ص" (الرصاىف يروى سرية حياته: "وىف كتابه

لنجدة فتحى صفوة كالم عن حياته "  معروف الرصاىف- ل املجهولةاألعام

ه كان حيب الغلامن ويعارش املومسات  رياض الريس للكتب (الشخصية وأ

  ).  متنا وهامشا٣٦ -٣٥/ م١٩٨٨/ لندن/ والنرش

يذكر ناسخ كالم ) ١٣٩ص" (الرصاىف يروى سرية حياته"وىف كتاب 

ه كان مريضا بالزهر كان قد عولج منه وشفى عام  وإن ى، الشاعر أ



ضا حيكى لنا مسجل ذكريات الرصاىف مقابلة . م١٩٣٩ وىف هذا الكتاب أ

له مع إحدى املومسات وما دار من حديث بينه وبينها حول ممارسة اجلنس 

 ما يقوله الكتاب إىلوقوله هلا إنه يفضل إتيان الغلامن، وإشارته خالل ذلك 

وىف ). ١٤٩ص( املصدق هبذا االهتام املقدس عن نكاح لوط البنتيه إشارة

الكتاب كذلك حديث له عن بيته املفتوح لكل من جيلب مومسا أو غالما 

قال ذلك عىل سبيل التباهى هبذ البيت . ملامرسة اجلنس معهام بكل حرية

وىف نفس الكتاب بيتان نظمهام ىف ). ١٥٨ص" (بيت احلرية: "مسميا إياه

ق أحد وجوهها له وقتله إياه التغزل بغالم راقص كان حديث بغدا د، وتعشُّ

دى د ناء رقصه، وإن أ يوسف عز الدين شكه ىف أن يكون . بالرصاص أ

 -١٦٨ص(البيتان ىف نعيم هذا بل أغلب الظن لديه أهنام ىف نعيم آخر 

٢/ ١٨٥، ١٦٩.( 

ليس ذلك فقط بل إنه كان قد دار بينه وبني أمني الرحيانى خالل زيارة 

ر تطرق فيام تطرق األخري للعراق ح  كتابه عن الرسول عليه السالم، إىلوا

 لكنه حني بلغه أن الرحيانى أورد ىف ، احلاىلالذى نحن بصدده ىف الكتاب 

كر أن يكون قد دار بينهام شىء ىف  كتابه املذكور بعض تفاصيل هذا احلوار أ

ا حتداه الرحيانى. تلك املوضوعات، وزاد فاهتمه بالكذب واالختالق  ثم 

ه عىل استعداد لعرض ما كان قد كتبه هو ىف هذه القضية بخط يده خنس  بأ

  . ومل جيب، وابتلع التحدى وصمت

الرسائل : "وقد تناول عبد احلميد الرشودى هذا املوضوع ىف كتابه

 إىلفأورد رسالة للرصاىف كان قد بعث هبا " املتبادلة بني الرصاىف ومعارصيه



البغدادية جاء فيها أن " االستقالل "عبد الغفور البدرى صاحب صحيفة

، "قلب العراق: "بعض معارفه أطلعوه عىل ما  ذكره الرحيانى عنه ىف كتابه

ه ينفى نفيا باتا صحة كثري مما هو مسند إليه ىف الكتاب املذكور، بل إنه مل  وأ

يكن ليقبل أن يقول الكالم املنسوب إليه شخص غريه، فكيف يمكن أن 

إن كان ما يرويه الرحيانى ىف : "و نفسه؟ ثم زاد فقاليكون قد صدر عنه ه

الرسائل " (كتبه من هذا القبيل فويل للحقيقة منه، وويل له من احلقيقة

/ املؤسسة العربية للدراسات والنرش/ املتبادلة بني الرصاىف ومعارصيه

 أغسطس ١٠، فكان أن بعث له الرحيانى برسالة ىف )٧٩/ م١٩٩٤/ بريوت

أطلعنى أحد األصدقاء عىل جريدة بغدادية فيها : "ام جاء فيه١٩٣٥

ا جاء ىف كتابى" تكذيب" ، وليس ىف تلك "قلب العراق: "منك  

ان إىلثم علمت أن بك حنينا . الصفحات غري ما هو مرشف لك  الرب

ك نزلت  االنتخابات، ففهمت معنى ذلك التكذيب، " ميدان "إىلوأ

قرأت خرب فوزك، " معّود"ك يا وبعد ذل. عساه أن ينفع صاحبنا: وقلت

). ١٥٥/ املرجع السابق" (فرسنى أن أكون قد خدمتك فنفعتك ىف احلالني

  .ومل يرد الرصاىف عىل هذا اخلطاب املفحم

 ومن هذين اخلطابني يتبني  لنا أن الرصاىف ليس بذلك الشخص الذى 

ه حر ال خيشى  أحدا ال يعرف أن يقول إال احلقيقة وال شىء غري احلقيقة وأ

له أو أفعاله حسبام يصور نفسه لنا وإذا كان هو قد جعل أمر . ىف أقوا

ه، فام الذى  الرسول كله يقوم عىل الكذب، وهو أعظم عظامء العامل ىف رأ



من حقنا أن نصف الرصاىف به، وهو ليس أعظم عظامء العامل وال فيه من 

  العظمة شىء البتة؟

يوسف . ، الذى حققه د"هالرصاىف يروى سرية حيات"بل إنه ىف كتاب 

الرصاىف / يوسف عز الدين(عز الدين، يذكر كيف رشب اخلمر ألول مرة 

، )٢٣١/ م٢٠٠٨/ دمشق/ دار املدى للثقافة والنرش/ يروى سرية حياته

ق، كان يزوره كل ليلة ىف بيته ويرشب معه ى، وأن الرحيان  حني كان بالعرا

لقاءات، فام كان من األديب العرق، وكانت تدور بينهام حمادثات ىف هذه ال

ناء الرشب عن كتابه  رات أ اللبنانى إال أن نرش كل ما دار بينهام من حوا

ق " الشخصية املحمدية"حول  قبل طباعته، مما سبب هياجا شديدا ىف العرا

 تكذيب كل ما قاله الرحيانى عن إىل االعتكاف بالبيت وإىلضده اضطره 

ثم زاد فذكر . هو ما أرشنا إليه آنفاهذا املوضوع لينجو من غضب الناس، و

 حني زار نجدا، قد مارس اللواط مع غالم ى، عقب ذلك مبارشة أن الرحيان

أحرضوه له كى يتخلص من حرقات الشبق الذى اعرتاه هناك وأن الرحيانى 

وباملناسبة فقد كان الرصاىف يرى ). ١١٢/ املرجع السابق(أقر أمامه بذلك 

وأن اللواط منترش جدا حتى لكثريا ما يقع % ٩٩مع أن نسبة الزناة ىف املجت

  ).٣٩٦ -٣٩٥ص(من املتزوجني 

ه كذب ىف  عىل أن الرصاىف ال يكتفى باحلكم عىل التاريخ كله بأ

كذب، بل يمىض فيزعم أن النبى حممدا عليه الصالة والسالم كاذب ىف 

ه الوح ن، ، منذ بداية الدعوة حتى اآلاإلسالم ومعروف أن أعداء .  ىدعوا

حد أو أكثر من  يفرسون الوحى الذى كان ينزل عىل حممد عليه السالم بوا



ه ال : ثالثة تفسريات ه صىل اهللا عليه وسلم كان كذابا يعرف أ األول هو أ

وحى وال حيزنون، لكنه اخرتع حكاية الوحى النازل من السامء اخرتاعا كى 

ه نبى من لدن اهللا سبحانه ه كان . َيُروج عند قومه فيتصوروا أ والثانى أ

ه ُيوَحى إليه من رب العاملني، لكنه مل يكن هناك وحى وال غريه، بل  يظن أ

كان صىل اهللا عليه وسلم يتوهم خمدوعا أن اهللا قد اختاره وأوحى إليه 

وهذا الوهم نابع من أعامق نفسه، لكنه كان . القرآن وكلفه تبليغه للناس

ه آت من خارج تلك النفس و ا كلفه يتصور خطأ أ ه ليس سوى مبلغ  أ

ه كان مريضا بمرض عصبى . اهللا إيصاله للعباد والتفسري الثالث هو أ

ع ْ وقد اختار معروف الرصاىف ىف كتابه الذى ىف . كاهللوسة واهلسرتيا والرصَّ

ه صىل اهللا عليه وسلم كان يكذب  دينا السببني األول والثالث، وهو أ أ

ه  يمكنه ختفيف وقع هذه التهمة علينا نحن وكان مصابا بالرصع، وإن ظن أ

ه عليه السالم إنام كان يكذب من أجل املصلحة العامة  املسلمني بالقول بأ

ه كان أعظم عظامء العامل، ) وما بعدها٤٣ص(ال من  أجل نفع شخىص  ، وأ

وإن استدار رسيعا فقلل من شأن تلك العظمة قائال إن تفوقه ىف العقل 

 عرب عرصه ليس إال، أما احلزم إىلقا بل بالنسبة والذكاء ليس تفوقا مطل

ه كان يعانى من املعايب، إال أهنا معايب . والعزم فال يفوقه فيه أحد كام أ

غها كوهنا ىف سبيل املصلحة العامة    ). فصاعدا١٦ص(يسوِّ

نية غريبة، بمعنى ، لقد تالعب الرصاىف " الصدق والكذب" ىف هبلوا

، وسمى الصدق الذى يؤدى "صدقا: "نوعفسمى الكذب الذى من  هذا  ال

ه قال إن . ، قالبا األمور بذلك رأسا  عىل عقب"كذبا: " مرضةإىل ولو أ



ا اختلفنا معه . هناك حاالت يصح فيها الكذب لكنه يظل كذبا مع ذلك 

وقد بني الرسول تلك احلاالت، وهى اإلصالح بني املتخاصمني، وجماملة 

وقد طبق بعض الصحابة هذا ىف خداع . ءالزوجة، والوقوع ىف يد األعدا

ه ضد   وعرف خبيئة أمرهم ونقلها اإلسالمأعدائهم، إذ تظاهر أحدهم بأ

للنبى عليه السالم، ودق اآلخر إسفينا بني احللفاء املعادين للرسول ودينه 

قعتني ىف كتابه إىلودولته وفرق مجعهم، وأشار الرصاىف نفسه   - ٤٥ص( الوا

ينا ب). ٤٧ تعريف جديد وشاذ للصدق عىل النحو الذى نجده ىف أما أن يأ

وهو ما كرره . فكال ثم كال ثم كال" الشخصية املحمدية"مطلع كتابه عن 

دينا منذ بدايته  فعىل سبيل  التمثيل .  هنايتهإىلالرصاىف ىف كتابه الذى ىف أ

وإذ يمكر بك الذين : " للرسول عليه السالم مثالتعاىليرى كاتبنا ىف قوله 

وا لُيْثبِتوك أو يقتلوك أو خيرجوك ويمكرون ويمكر اهللا واهللا خري كفر

اكرين  حممد نفسه ال من اهللا إليه كام نفهم نحن إىلخطابا ذاتيا من حممد " ا

مطبعة / رسائل التعليقات/ الرصاىف(ضعفاء العقول مغلقى األذهان 

  ). ١٤٧/ م١٩٤٤/ بغداد/ املعارف

ه إىلقطة بل يتعداها ثم إن األمر ال يقف عند هذه الن  زعم الرصاىف أ

ليس  هناك إ عىل ما نفهم األلوهية، إذ كان حممد يعلن إيامنه بوحدة 

ىف حياة حممد وشخصيته؟ هل " الرس املقدس"فهل هذا هو تفسري . الوجود

ه عليه السالم كان رجل سياسة، وكان يكذب طوال  الرس املقدس هو أ

ه نبى الوقت ملدة ثالثة وعرشين عاما مل  خيتلج له ضمري ولو مرة زاعام أ

انا الرصاىف فأزاح  رسول، وظلت املاليني املَُمْلَينة تصدق كذبه هذا حتى أ



الستار عن صنم هذا الكذب املزعوم ثم اهنال عليه بمعوله يريد حتطيمه؟ 

لقد مىض الرصاىف واندثر ما قاله ىف أطباق الظالم، وبقى اسم حممد متأللئا 

  .كالشمس

ل الرصاىف بأن الرسول كان يكذب من أجل املصلحة العامة، وقو

وهى هنا مصلحة سياسية، إذ كان يريد أن يوحد قومه حتت راية واحدة، 

فلم جيد أمامه إال املناداة بالتخىل عن عبادة اآلهلة املتعددة حلساب اإليامن 

 يدعو بإ واحد، وإال االدعاء الكاذب بأن اهللا قد اصطفاه نبيا رسوال وبعثه

 اإليامن بالوحدانية، قول الرصاىف هذا معناه أن أعظم إنجازات إىلالناس 

ه . حممد عليه السالم تقوم عىل الكذب فهو مل يكن نبيا، لكنه كذب وادعى أ

ه كان يكذب . نبى ألن املصلحة العامة كانت تقتىض ذلك ومعنى هذا أ

نا، : يئا مما يسميهيكذب كلام تال عىل الناس ش: دائام منذ أعلن نفسه نبيا قرآ

ويكذب كلام طلع عليهم بحديث من أحاديثه بوصفه نبيا رسوال، وما  هو 

بنبى وال رسول بل يزعم ذلك زعام، ويرفده بكالم يقول إنه يتلقاه من عند 

ه ال وحى وال حيزنونوحياهللا    .ا ىف حني أ

 وكّذاٌب هبذا الشكل يقتىض أن يكون ىف طبعه منذ البداية هذا الكذب

ه يسارع  ومع هذا فإننا ننظر فنجد .  االستعانة به ىف كل أمر من أمورهإىلوأ

ه عليه السالم كان يوصف قبل الوحى بـ ، ومل ُيْؤَثر عنه "الصادق األمني"أ

والرصاىف نفسه يؤكد هذا تأكيدا وجيعله أحد األسباب التى . كذبة واحدة

ومعروفة ). ٣٥٣ص(ه  حبه والرغبة الشديدة ىف االقرتان بإىلدعت خدجية 

: قصة اعتالئه رشفا قريبا من مكة ومناداته قومه للتجمع هناك ثم سؤاله هلم



ى أخربتكم بأن خيال بسفح هذا اجلبل تريد أن تغري عليكم  تم لو أ أرأ

هبم باإلجياب ألهنم مل جيربوا عليه كذبا قط، لكنه  ِقّى؟ فكان جوا أكنتم ُمَصدِّ

ه نذير هلم ب ني َيَدْى عذاب شديد حتى ُنِكسوا عىل ما إن صارحهم بأ

بوه ناسني أهنم قد شهدوا له بالصدق التام قبل  رؤوسهم من فورهم وكذَّ

د أعدائه أن يورد حادثة . حلظات ومع انقالهبم هذا مل يستطع أحد من أ

ه كذب عىل أحد . واحدة فيام مىض قبل الدعوة أو فيام َجدَّ بعد الدعوة تبنيِّ أ

فمثله لو وجد مثل . اىف رأى آخر لقد كان حريا أن يريناهأما إن كان للرص

ا سكت بل عض عليها بنواجذه وهلل وكرب   . تلك احلادثة 

ه  إن الرصاىف هبذا التفسري القمىء يصور النبى عليه السالم عىل أ

باعه، إذ قد ،  نعم أستاذ ملكيافىل.  أستاذ ملكيافىل  وليس جمرد تابع من أ

ه سبق مكيافىل بقرون،  فوجب أن يكون هو األستاذ ال التلميذ، وبخاصة أ

 ذلك أن نجاح .  نجح بالكذب نجاحا مل ينجحه مكيافىل وال غري مكيافىل

أمثال مكيافىل نجاح حمصور داخل حدود قومهم وزماهنم عىل نحو أو عىل 

آخر ولفرتة قصرية، أما نجاح حممد فنجاح عاملى ومتصل رغم كثرة 

مرات واحتشاد املحاربني يريدون القضاء عىل الدين  املؤاإىلاألعداء وتت

احلاكَم الستخدام كل الوسائل الرضورية  وقد دعا مكيافلىل. الذى جاء به

من أجل احلفاظ عىل الدولة، وتشمل هذه الوسائل استخدام القسوة 

ىف " مكيافىل"واخلداع والقوة إذا فشلت الوسائل األخرى كام تقول مادة 

" األمري: "، كام أن مكيافىل مل يكتب ذلك ىف كتابه" العامليةاملوسوعة العربية"

ضاإىلإال بعدما هدته التجارب  ادة املذكورة أ أما .  ذلك حسبام تقول ا



حممد فلم يمر بمثل تلك التجارب وال انتظر حتى تفشل وسائله املستقيمة 

ىف مترير مرشوعه وحتقيقه بل بدأ منذ اللحظة األوىل يعتمد الكذب 

وباملثل فإن مكيافىل قد فضح نفسه .  أغراضهإىلخادعة سبيال للوصول وامل

بخالف حممد، الذى كتم منهجه " األمري: "حني سجل منهجه هذا ىف كتابه

 القول بأن الرصاىف إىلوهذا سبب آخر ُيوِزعنى . ىف طيات قلبه ومل يعلنه قط

 هذا أن حممدا إىلويضاف . جعل حممدا أستاذا ملكيافىل ال تلميذا من تالميذه

كان رجال أميا من أمة بدوية متخلفة ليس هلا ىف مضامر احلضارة ثور وال 

سا، وينتمى   أمة إىلطحني، بينام كان مكيافىل مفكرا وكاتبا وسياسيا ُمَرضَّ

ادى بأستاذية حممد ملكيافىل . من أمم احلضارة وهذا سبب ثالث جيعلنى أ

مصدقيه ولو انطبقت السامء عىل  وما نحن ب، إن كان لنا أن نصدق الرصاىف

وإنى ألستغرب كثريا كيف مل يقل الرصاىف بأن مكيافىل قد اطلع . األرض

عىل السرية النبوية وقرأ القرآن وأحاديث حممد فاختذه إماما ىف الكذب 

لقد ! واملخادعة والقسوة وعدم املباالة بصدق أو رمحة ىف سبيل بلوغ غاياته

 وليس له حق أو عذر ىف ذلك، إذ هذا ، فاتت هذه حقا معروف الرصاىف

إن كالم الرصاىف يستلزم أن يكون الكذب ينبجس من . شىء لزوم الشىء

دا فهل يقول هذا من ىف عقله ذرة من . مساّم حممد انبجاسا ال يتوقف أ

 االستقامة؟

ضا أستاذا  للربامجاتيني   كام أن الرصاىف هبذه الطريقة قد جعله أ

تكن هتمهم األفكار ىف ذاهتا بل مدى ما يمكن أن جتره ان الذين مل األمريك

هم يؤمنون باألفكار املطلقة أو املجردة بل باألفكار . من نفع وهلذا ال نرا



التى يرتتب عليها فائدة ما، ومتى توقفت تلك الفائدة توقفت صحة تلك 

" أسس الفلسفة" كتاب إىلذلك مثال  ويمكن القارئ الرجوع ىف. األفكار

 وما بعدها، ٤٨/ م١٩٥٨/ مكتبة النهضة املرصية(توفيق الطويل للدكتور 

الفصل الثانى من / للدكتور زكى نجيب حممود" نظرية املعرفة"وكتاب 

نه  ، ومادة "طبيعة املعرفة عند الربامجاتيني"الباب األول، وعنوا

"Pragmatisme " ىف"Encyclopӕdia Universalis" ادة ىف ، ونفس ا

لكن حممدا كان مهتام ). الفرنسية" Encarta "م من موسوعة٢٠٠٨ط

باملبادئ والقيم العليا، وإال لكان ساير قومه ىف إيامهنم باألوثان ورافأهم 

ا َعنَّى نفَسه  َ َ عىل رشهبم للخمر والزنا والربا والعنجهية العربية و

ل حياته حتى يكسبهم لصفه بدال  بإصالحهم عقيديا وخلقيا وسلوكيا طوا

وان من اللفة ال ناءها املتاعب وأ طويلة التى كان عليه أن يقوم هبا متحمال أ

  .اإلزعاج واملعاناة الشديدة

بتت التجربة منذ بدايتها األوىل أن هنج حممد ىف   لكن لألسف أ

ب  االعتامد عىل اخلداع والكذب حسب سامدير الرصاىف هنج فاشل، إذ أ

ه ينطح الصخر، عليه هذا النهُج الدنيا كلَّها وظل ملدة ثالث ع رشة سنة كأ

باعه عىل الدوام لإلهانات  فلم يؤمن به إال القليل، وكان يتعرض هو وأ

وان اإليذاء املختلفة والشتائم واحلصار االقتصادى واالجتامعى  وأ

ء  والسخرية املؤملة والقذف باحلجارة واملؤامرات واملطاردة عرب الصحرا

يب اآلخرين عليه باعه، ولوال بل لق. وشن احلروب وتأ د ُقتِل بعض أ

ضا ا . اهلجرة ىف الوقت املناسب فلربام كان عليه السالم قد قتل هو أ ثم 



ه إذا إىلهاجر   املدينة مل تتوقف املعاناة وال املشاكل التى كان جياهبها، أل

كان قد َخلَّف املرشكني وراء ظهره فإهنم مل يرتكوه ىف حاله بل ظلوا 

ك املنافقون واليهود، وهم ال يقلون عن قريش بغضا كام كان هنا. حياربونه

ت، فضال عن هتييجهم  وإثارة للمتاعب والقالقل وحبكا للمؤامرا

ثم هناك الروم، الذى ظهروا عىل مرسح . للمرشكني ذاهتم ضده وضد دينه

يمة ى، العداوة ىف أواخر العهد املدن  واشتبك املسلمون معهم ىف معركة أ

 جانب من اْسُتْشِهد إىل فيها عدد من قوادهم شهداء، ُفِرَضْت  عليهم وسقط

. أى أن واقع حياة حممد يناقض ما يقوله الرصاىف مناقضة بلقاء. من اجلنود

ومعنى هذا أن كل ما قاله هو كالم متهافت ال يثبت عىل حمك العقل وال 

  .التجربة وال وقائع احلياة

دى املرشكني ىف مكة  بام فيهم بعض لقد لقى النبى األمرين عىل أ

دى اليهود واملنافقني ىف مهاَجره، وحتمل  أقاربه، وعانى العناء املمض عىل أ

دى البدو األجالف املحيطني باملدينة قال الشداد عىل أ وهذا إنام يدل . األ

عىل أن تفسري الرصاىف للنبوة التى أعلنها حممد بأهنا جمرد كذب رأى حممد 

، أو كام "من ساسه لراسه"تفسري خاطئ أن يلجأ إليه لتحقيق غاياته هو 

بل هناك ما هو أكثر ". ص قدميهْمخَ  أَ إىلمن رأسه : "يقول التعبري الفصيح

من ذلك، إذ كانت آيات القرآن تنزل بني احلني واحلني حتذره صىل اهللا عليه 

  .  ما يعتقده املرشكونإىلوسلم الركون بأى حال وبأى قدر 

ه بقومه مل يناقض فقط ما ادعاه أى أن أسلوبه ىف معاجلة عالقت

 املغبة البائسة للتفكري جمرد إىلالرصاىف بل كان حريصا عىل تنبيه نفسه 



وبطبيعة احلال فإنه مل يكن . التفكري ىف التفاهم مع قومه بدال من مصادمتهم

هو الذى ينبه نفسه وحيذرها بل اهللا سبحانه، لكنى أحاول هنا أن أجارى 

 يرى العامل أمجع معى أن ما قاله ىف هذا الصدد هو الرصاىف ىف تفكريه حتى

 رمى النبى إىللقد جلأ الرجل . سخف ىف سخف، وفشل وانخذال تام

بكبرية من الكبائر دون أن يتلجلج أو خيجل أو يستشري العقل واملنطق 

أمثل حممد يتهم بالكذب عىل هذا .  جريمته الشنعاءإىلالسليم، وإال لنبهاه 

ن فليس هناك إنسان صادق ىف تاريخ البرشية ال قديام النحو السخيف؟ إذ

ام   . وال حديثا وال ىف مقبل األ

إن حممدا لو كان رجال سياسيا القتفى هنج السياسيني، وخطط وناور 

باع بكل سبيل  ولبس لكل حال لبوسها، وجعل مهه كله اكتساب األ

 يقول وجتييش اجلامهري والضحك عىل ذقوهنا واألكل بعقوهلا حالوة كام

دا إىلالتعبري الشعبى ال دعوهتا   القيم اإلنسانية السامقة مع احلرص دائام أ

وليس ىف تاريخ البرشية . عىل أن يكون ىف أول الصفوف التصاقا بام ينادى به

ا كانت أهدافه من وراء هذا احلكم يظل يعّرض  رجل أراد حكم أمته أ

من غري أن يفكر ىف تغيري نفسه دون داع أللوان األذى ىف كل مكان حيل به 

خطته بل يبقى عىل الدوام عرضة لإلهانات ممن يساوى ومن ال يساوى ال 

سنة واحدة وال اثنتني وال ثالثا بل ثالث عرشة سنة ىف أم القرى عالوة عىل 

السنوات العرش املدنية، وإن كانت املتاعب قد اختذت فيها شكال خمالفا 

  . للذى كانت عليه ىف مكة



ه النبوة فلم يا ترى وضع نفسه ىف مأزق ولو افرت ه كذب ىف دعوا ضنا أ

التنبؤات املستقبلية، وكان ينبغى لو كان يكذب ىف أمر االتصال بالسامء أن 

يغلق هذا الباب بالضبة واملفتاح حتى ال يفتح عىل نفسه فاتوحة، إذ 

ه ال أحد من البرش يعلم ال غيب الكذاب حني يتنبأ فإنه حيفر قربه بظلفه، أل

بياء بإخبار اهللا هلم هبا، والكذاب ليس نبيا؟ فكيف واتته نفسه  إال األ

  لإلقدام عىل هذه املزّلة التى ُتْزلِق كل من اقرتب منها وَتُكّبه عىل وجهه؟ 

نعم كيف تنبأ بأن الروم، الذين كانوا قد اهنزموا لتوهم عىل يد 

د انربى الفرس، سوف يستعيدون االنتصار عليهم ىف بضع سنني؟ لق

 لغته القومية ىف بداية إىلسافارى املسترشق الفرنسى الذى ترجم القرآن 

اخلمس األخري من القرن الثامن عرش زاعام، ىف تعليقه باهلامش عىل آية 

ه كان من السهل عىل من يعرف " الروم"سورة  اخلاصة بتلك احلادثة، أ

يعرف من أخبار ولكن هل كان حممد . حالة اإلمرباطوريتني أن يتنبأ بذلك

و سفيان وأمثاله من دهاة قريش وجتارها  اإلمرباطوريتني أكثر مما يعرفه أ

الذين جيوبون البالد ويعرفون عن تينك الدولتني الكثري جدا والذين راهنوا 

ر تفوق الفرس عىل الروم فخرسوا الرهان؟    عىل استمرا

الرياضية، وهى إننا كثريا ما نفشل ىف التنبؤ بنتيجة كثري من املباريات 

رس مليون مرة من توقع نتيجة حرب كهذه سط وأ . ىف عامل التوقع أسهل وأ

اذا نذهب بعيدا، ونحن ىف عام  م كانت آمالنا ىف عنان السامء ١٩٦٧و

تنا عىل األرض  ئيل هدما؟ بل لقد حتطمت طائرا ا سوف هندم إرسا ونوقن أ

التى تذيعها علينا وسائل مجيعهن بينام كنا هنتف ابتهاجا باألرقام الكاذبة 



يب ىف حني كان طائرات  إعالمنا ظانني أهنا بضع ساعات وندخل تل أ

ئيل ودباباهتا تقتل جنودنا عرب صحارى سيناء وتدفنهم ىف رماهلا  إرسا

ت اآلالف كذلك فنحن حتى اآلن ال نزال خمتلفني حول النتائج . بعرشا

وفيام . قول نحن كالمافاليهود يقولون كالما، ون: احلقيقية حلرب رمضان

بيننا نحن املرصيني والعرب نجد من يؤكد أن هذه احلرب قد انتهت 

ر، ومن يقول بأهنا كانت كاحلروب التى سبقتها فشال لنا  بانتصار لنا مؤزَّ

كل هذا وقد شاهدنا مجيعا احلرب عىل املرناء وسمعنا وقائعها أوال . وإذالال

ا أخبارها ىف ا فهل يا ترى يمكن حممدا أن . لصحفبأول ىف املذياع وقرأ

يغامر بمصري دينه من خالل نبوءة كهذه؟ ال شك أن ما قاله سافارى ىف 

التقليل من قيمة هذه النبوءة التى لو مل تتحقق النتهى أمر حممد هو كالم 

  . متهافت سخيف

ى  قة بن مالك، الذى خرج وراءه هو وأ وهناك نبوءة الرسول لرسا

 مكة وحيصل عىل املكافأة التى رصدها إىليدمها بكر ليقبض عليهام ويع

القرشيون ملن يفعل ذلك، لكن انتهى األمر بحصوله عىل وعد من النبى بأن 

 سوف ينترص رغم كل شىء وسوف يفتح بالد كرسى ويرث اإلسالم

بأ الرسول  َرْيه، وهو ما وقع كام أ له وتاجه وذهبه وِسَوا املسلمون أموا

لكاتب بالتفصيل مسلِّام بام حدث مل حياول باحلرف، وأورد ذلك كله ا

). ٢٦٣ -٢٥٨/ الشخصية املحمدية(الزوغان عنه أو تكذيبه ولو مهسا 

وهناك كذلك نبوءة الرسول عشية وقعة احلديبية بتمكن املسلمني من 

دخول مكة يؤدون شعائر العمرة، وهو ما مل حيدث ىف ذلك احلني، مما نتج 



ومع هذا نزل القرآن ينبئهم . فوف الصحابةعنه ألول مرة تذمر وقلق بني ص

ا قال هلم الرسول، الذى  بأهنم ال حمالة داخلون مكة فمؤدو العمرة طبقا 

هم سؤاال واحدا هل قلت لكم إنكم ستدخلون مكة وتؤدون العمرة : سأ

 حسبام تنبأ التاىلهذا العام؟ ولقد حتقق األمر فعال بحذافريه ىف العام 

   .الرسول وأكد القرآن

وباملثل كيف ظل الرسول منذ الساعات األوىل من عمر الدعوة يؤكد 

ه سوف يطوى األرض طيا ويبلغ  ويكرر التأكيد أن دينه منترص ال حمالة وأ

 الفشل الذريع إىلمنها ما بلغ الليل والنهار وأن أعداء دينه سوف ينتهون 

 وحربية العميم رغم كل ما كانوا يمتلكونه من إمكانات ونقاط قوة مالية

وبرشية كثرية، وهو ما صدق بحذافريه؟ وكيف تنبأ بأن ملك كرسى سوف 

دى املسلمني، ثم يتحقق ذلك عىل نحو  يزول وأن ثرواته سوف تقع ىف أ

ام  ت األ ساطع عجيب؟ وكيف تنبأ بأهنم سوف يفتحون القسطنطينية، فأ

املتعلق  أن احلديث إىلبحصول ذلك كام تنبأ بالضبط؟ وهيمنا هنا أن نشري 

 أن يقال إن التاىلبفتح القسطنطينية يسبق هذا  الفتح بقرون، فال يصح ب

. املسلمني قد اخرتعوه بعد فتحها ليخلعوا عىل رسوهلم مكرمة ال يستأهلها

  . وهذه جمرد أمثلة قالئل

بل إن الرصاىف نفسه قد أورد نبوءة الرسول عليه السالم بانتشار 

دى ال األمن واألمان ىف ربوع بالد ال عرب حتى لتسافر الظعينة عرب البوا

را نبوءته بأن ممتلكات كرسى  ختشى أحدا سوى اهللا والذئب، كام أورد مرا

ار هتكامت  سوف تكون من نصيب املسلمني وسوف تفتح هلم البالد مما أ



 وبدال ، وهنا حييص الرصاىف. املنافقني، ثم تم األمر كام تنبأ بمنتهى الدقة

ه إنام من أن يقف عند صدق  نبوءات حممد عليه السالم ومدلوهلا من أ

بأه اهللا وسمح له باحلديث عنه نراه يتحدث عن قوة  يتحدث بناء عىل ما أ

هروبا من اإلقرار بصدق )  وما قبلها٢٧ص(إيامن حممد بحصول غايته 

ه رسول من رب العاملني، وإال فالسؤال هو وهل قوة : نبوته عليه السالم وأ

عد إىلصول غايته حيوهلا من جمرد أمنية إيامن حممد بح  واقع أكيد؟ أال ما أ

فسنا أو لغرينا وبني ما يتحقق فعال من هذه األمانّى  ! الشقة بني ما نتمناه أل

ولو كان الرصاىف منصفا ويبحث عن احلق آلمن بمحمد نبيا ورسوال من 

لدن إ الكون سبحانه ال جمرد رجل طامح لتأدية دور سياسى لقومه 

  . للعاملو

وهذه بعض النبوءات التى ذكرها الرصاىف وحتققت كام قال سيد 

ها كام قلت، لكنه كان قد  املرسلني، وكان جيب أن خيضع عنقه هلا وملغزا

فا شنيعا فأدمن اخلمر وامليرس  تصلبت رقبته وانحرف عن الدين انحرا

تلك  أن يسّوغ إىل كان بحاجة التاىلوعارش املومسات والغلامن وهتتك، وب

فات التى كان قبل ذلك يراها كوارث أخالقية ال يقبلها ضمريه . االنحرا

ى طالب  كلمٍة َتِدينُ  ىف لكم هل: "قال عليه السالم لقومه ىف جملس عمه أ

َ :  قالى؟ما ه: العَجُم إليكم هبا اِجلْزيَة؟ قالوا ى هبا العَرُب، وتؤدِّ  لكم ال إ

  ". إال اهللاُ 

 كان حني أمَرنا رسوُل اهللاِ صىل اهللا عليه ا: عن الرباء بن عازب"و

ال تأخُذ فيها  صخرةٌ  اخلَنَْدِق  بعضِ  َعَرَضْت لنا ىف اخلَنَْدِق  وسلم بَحْفرِ 



صىل اهللا عليه وسلم، فجاء فأخذ املِْعَوَل ى  النبإىلاَملعاِوُل، فاشَتَكْينا ذلك 

ُأْعطِيُت ! اُهللا أكربُ : فرضب رضبًة فكرس ُثُلَثها، وقال. بسِم اهللاِ : فقال

ِْرصُ قصوَرها احلُْمَر ى واهللاِ إن. َمفاتيَح الشامِ  ثم رضب الثانيَة . الساعةَ  َألُ

ى واهللاِ إن. ُأْعطِيُت مفاتيَح فارسٍ  !اُهللا أكربُ : فقطع الثُُّلَث اآلَخَر فقال

يَض  ِْرصُ قَرص املدائِن أ فقطع َبِقيََّة . بسِم اهللاِ : رضب الثالثَة وقال ثم. َألُ

َب ى واهللاِ إن. ُأْعطِيُت َمفاتيَح الَيَمنِ  ُ!اُهللا أكرب: َجِر فقالاحلَ  وا ِْرصُ أ َألُ

  ". هذا الساعةَ ى مكان صنعاَء من

ا َبَلَغن:ىبن حاتم الطائى عن عد"و ّ رسوِل اهللاِ صىل اهللا  خروُج ى  

هًة َشديدًة، َخَرْجُت حتى َوَقْعُت  ناحيَة  عليه وسلم، فَكِرهُت خروَجه َكرا

ومِ ال ، قال... رُّ ذلك أشدَّ ِمن ى فَكِرهُت مكان: حتى َقِدمُت عىل َقيَرصَ

ُجَل : فُقلُت : قال. خلروِجهى َكراهَيت َيُت هذا الرَّ فإْن كان كاذًبا . واهللاِ لوال أ

ن َيُته، فلّام َقِدمُت قال : قال. كان صادًقا َعلِمُت  وإنْ ى، مل َيُرضَّ فَقِدمُت فأ

فَدَخلُت عىل رسوِل اهللاِ صىل : قال! بُن حاتمٍ ى َعدِ ! بُن حاتمٍ ى َعدِ : النّاُس 

: قال). ثالًثا(بَن حاتٍم، َأْسلِْم َتْسَلْم ى  يا َعد:فقال ىل اهللا عليه وسلم،

ا أعلُم بِدينِِك منك: قال. عىل ِدينٍ ى إنِّ : ُقلُت  ت أعلُم بِدين: فُقلُت . أ ى أ

سَت ِمن: قال ى؟منِّ  كُ  نعْم، أ تالرَّ : َقوِمَك؟ ُقلُت  باعَ ِمرْ   َتأُكُل وسيَِّة، وأ

َيْعُد أْن قاهلا، فَتواَضعُت  فلمْ : قال. ِدينَِك  فإنَّ هذا ال َحيِلُّ لك ىف:  قال.  بىل

َبَعه : تقوُل . اإلسالمَيمنَُعَك ِمن ى أعَلُم ما الذى أما إنِّ : فقال. هلا إنَّام اتَّ

َة له، وقد َرَمْتهم العَ  َضَعفُة النّاِس وَمْن ال َعِرُف اِحلريَة؟ ُقلُت . َرُب قوَّ مل : أ

لذ: قال. أَرها، وقد َسِمعُت هبا نَّ اُهللا هذاى نْفسى فوا األْمَر حتى  بَيِده لُيتِمَّ



ِر أَحٍد، غريِ  َختُرَج الظَّعينُة ِمن احلريِة حتى َتُطوَف بالَبيِْت ىف ولُيْفَتَحنَّ   ِجوا

نعْم، ِكرسى بُن : رُمَز؟ قالبُن هُ  ِكرسى: ُقلُت : قال. ُكنوز ِكرسى بِن ُهرُمزَ 

اُل حتى ال. ُهرُمزَ  فهذه الظَّعينُة : بُن حاتمٍ ى قال َعد. َيقَبَله أَحدٌ  ولُيْبَذَلنَّ ا

رٍ  احلريِة فَتطوُف بالَبيِت ىف َختُرُج ِمن  ولقد كنُت فيَمن َفَتَح ُكنوزَ . غِري ِجوا

اهللاِ صىل اهللا  ثُة ألنَّ رسوَل بيَِده لَتكوَننَّ الّثالى نْفسى والذ. كِرسى بِن ُهرُمزَ 

  !".عليه وسلم قد قاهلا

وهناك نبوءة أعجب من كل تلك التنبؤات وأغرب وختتلف عنها 

مجيعا، أال وهى قوله، ودينه ىف عز انتصاراته وجمده، واملستقبل مرشق 

ى عليهم يوم يكونون فيه غثاء ال قيمة له عىل  أمامه، إن املسلمني سوف يأ

ة عددهم، وهو ما نعيشه نحن املسلمني منذ قرون اإلطالق رغم كثر

إن . عاجزين عن اخلروج من هذا الرسداب اخلانق املظلم الذى نحن فيه

ذلك أن الكذاب ال هتمه . الكذاب ال يشغل نفسه بإطالق مثل ذلك اإلنذار

 املستقبل فليكن إىلسوى اللحظة احلارضة، أما إن كان ال بد من التطرق 

ة التى حتب اجلامهري أن تسمعها، وهى نغمة االنتصارات الكالم عزفا للنغم

املتواصلة التى ال تعرف انتهاء، دون أن يعري انفضاح أمره ىف املستقبل أدنى 

ى بكر . اهتامم وإال فهل يرض الشاة سلخها بعد ذبحها كام قالت أسامء بنت أ

فعال وحقا البنها عبد اهللا بن الزبري؟ لكن حممدا فعلها، وجاء األمر كام قال 

  .وصدقا، وال يفعلها إال نبى مرسل من لدن رب العاملني

وثم نبوءة أخرى متاثل النبوءة السابقة بل تتفوق عليها، أال وهى تنبؤه 

. صىل اهللا عليه وسلم بأن املسلمني سوف حياربون اليهود ىف آخر الزمان



ن كان املسلمون وقتذاك من اليهود ، وقد وهو ما يثري العجب الشديد، إذ أ

أخرجوهم من املدينة وانترصوا عليهم انتصارات باهرة وقطعوا دابر آخر 

فلوهلم، وهم بنو قريظة اخلونة الذين قلم اهللا رقاهبم جزاء خيانتهم الفاجرة 

املنحطة؟ ترى من ىف ذلك الوقت يمكن أن خيطر له ولو ىف األحالم 

ام ستعيد اليهود ملواجهة املسلمني بعد  كل هاتيك املستحيلة أن األ

ن؟ ومع هذا فها نحن أوالء نقف واليهود وجها لوجه  القرون؟ وكيف؟ وأ

نا ١٠٠منذ عدة عقود، وما كان أحد قبل وعد بلفور منذ نحو   عام لَِيُظنَّ أ

واليهود سوف نتصادم حربيا ىف عدد من االنتفاضات و املعارك عىل إثر 

 مدى ثالثة عرش ومع هذا فقد دار الزمان دورته عىل. صدور ذلك الوعد

فسنا أمام اليهود كام تنبأ الرسول الكريم، ونحن وهم ىف انتظار  قرنا لنجد أ

ترى كيف علم الرسول بذلك؟ ومن أخربه؟ إن الكذابني . النتيجة النهائية

ال يمكن أن يرموا بنبوءاهتم من مثل هذا  املكان والزمان السحيق، وهبذا  

ه ال عالقة له بل إهنم ال هيتموا . الوضوح واحلسم باملوضوع أصال أل

ا قاله معروف الرصاىف    .  بكذهبم ومرشوعهم املزعوم طبقا 

يس مضحكا أن هيتم من يكذب ىف أمر النبوة، حسبام يزعم   ثم أ

 بتقبيح الكذب ويبّشعه عىل النحو الذى نعرفه من القرآن ، الرصاىف

 الدرك األسفل واحلديث، وجيعله سمة من سامت املنافقني، الذين هم ىف

من النار، ويستبعد أن يكون عيبا من عيوب املؤمن، الذى قد يزنى وقد 

يرسق ولكنه ال يمكن أن يكون كذابا؟ كذلك فالكاذب مهام حترز وحتوط 

وتظاهر بالصالح والصدق والتقوى رسعان ما ينفضح ويعرفه الناس، 



 التاىلوبوبخاصة من اللصيقني به كأصدقائه وجريانه، وباألخص زوجاته، 

لكننا ننظر فنجد حممدا ال يزداد عىل . يسقط من نظرهم وجيرؤ الناس عليه

ام ىف قلوب الناس وآرائهم إال احرتاما وتبجيال وإجالال وتصديقا ومل . األ

حيدث أن أمسك عليه إنسان كذبة واحدة طول حياته ال قبل الدعوة وال 

  . بعدها

 مل يشتغل يوما كذلك كيف يتحول فجأة لدن األربعني إنسانٌ 

ة جتارب ومل يكن له بدهاليزها خربة، فيقرر  بالسياسة البتة ومل يمر فيها بأ

دخول عاملها بمعرتكاته امللتوية اخلطرية وهو ساذج غر ال قبل له بذلك 

العامل وال يفكر بدال من ذلك ىف االقرتاب أوال من دهاقني املجتمع 

دهيم  والرتبص عىل مقربة منهم كى واالستفادة من عقوهلم والتتلمذ عىل أ

ئدهم قبل أن تستحصد جتاربه  يناله بعض من الفتات املتساقط من موا

أما . وخرباته ويصري حوتا من احليتان مثلهم؟ إن هذه هى طريق السياسيني

ولو . ما سلكه حممد وما صنعه فليس من السياسة وال السياسة منه ىف شىء

بياء السابقني اآليات ىف ىلإكان حممد رجل سياسة فلم يا ترى نسب    األ

نفس الوقت الذى كان جييب عىل كل من يطلب منه آية بأن نزول اآليات 

ري عىل  ليست ىف يده وأن عرص اآليات قد توىل ألهنا مل يكن هلا أى تأ

ت من  الكافرين؟ لقد كان أحرى به لو كان سياسيا أن ينكر املعجزا

ج املتعنتني واختاذهم عدم إتيانه جذورها فرييح ويسرتيح وجينب نفسه إزعا

ه ليس نبيا حقيقيا بل مدعيا للنبوة والقرآن مملوء . بمعجزة دليال عىل أ

باآليات التى تصور املناهدة بينه وبني قومه ىف مكة، وبينه وبني اليهود ىف 



والسياسى البارع  هو الذى يتجنب هذه . املدينة بسبب هذا املوضوع

آزق واملزالق  ، ن حممد سياسيا داهية كام يقول كالم الرصاىفولقد كا. ا

ه  فكيف أوقع نفسه ىف هذا الرشك؟ ليس هناك من تعليل هلذا املوقف إال أ

نبى ُأِمر أمًرا من لدن ربه أن يبلغ الرسالة عىل هذا النحو، ومل يكن أمامه 

كذلك لو كان رجَل سياسة .  تبليغها كام وصلتهإىلمناص من االنصياع 

بياء والرسل مجيعا الذين ورد ذكرهم ىف القرآن فكيف نفرس  أن األ

واحلديث كان مههم مجيعا تصحيح عقائد أقوامهم وتقويم أخالقهم 

  وسلوكهم ال وضع أسس السياسة؟

وباملثل لو كان حممد قد اخرتع دينه ألسباب سياسية طبقا لدعوى 

ى باآليات واألحاديث التى تتعلق باحليض والنفا س الرصاىف فكيف يأ

والطهارة والصلوات والزكوات والصدقات واحلج والعمرة واليتامى 

واملنافقني والذنوب واآلثام والكفارات والغفران اإلهلى وأمثال ذلك مما ال 

بياء؟ ودعنا من طريقة التصوير العجيبة لكل  يصدر عن الساسة بل عن األ

لام َسَلَك اهللا به َمْن َسَلَك طريقا يطلب فيه ع: "هذا كام ىف األحاديث التالية

طريقا من طرق اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رًضا بام 

 األرض واحليتان ىف السموات ومن ىف يصنع، وإن العاِمل ليستغفر له من ىف

اء، وإن فضل العامل عىل العابد كفضل القمر ليلة البدر عىل سائر  جوف ا

بياء كب، وإن العلامء ورثة األ ثوا دينارا وال درمها، الكوا بياء مل يورِّ ، وإن األ

ثوا العلم، فَمْن أخذه أخذ بحظٍّ وافرٍ  فضل العامل عىل العابد ". "إنام ورَّ

إذا حكم احلاكم فاجتهد ". "كفضل القمر ليلة البدر عىل سائر الكواكب



من كانت له ". "فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر

هبا، وعّلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله جارية فأحسن أد

  ". أجران اثنان

ما يصيب املسلَم من َنَصٍب وال َوَصٍب وال َهمٍّ وال َحَزٍن وال أذى "

ر اهللا هبا من خطاياه ، حتى الشوكة ُيَشاُكها، إال كفَّ كان رجل ". "وال َغمٍّ

ا مِ : يرسف عىل نفسه، فلام حرضه املوت قال لبنيه ثم ى تُّ فأحرقونإذ أ

عذابا ما ى ليعذبنِّ ى رب الريح، فواهللا لئن قدر عىل ىفى ثم َذُرونى اطحنون

َبه أحد ما فيك ى امجع: فلام مات ُفِعل به ذلك، فأمر اهللا األرض فقال. ُعذِّ

يا رب، : ما محلك عىل ما صنعَت؟ قال: ففعلْت، فإذا هو قائم، فقال. منه

يدعون له : تعاىلرب عىل األذى من اهللا ال أحد أص". "فغفر له. َخِشيتُك

إن املؤمن إذا أصابه السقم ثم ". "الصاحبة والولد، وهو يعافيهم ويرزقهم

ا مىض من ذنوبه، وموعظة له فيام يستقبل وإن . أعفاه اهللا منه كان كفارة 

كان كالبعري َعَقله أهله ثم أرسلوه، فلم يدر مل ى املنافق إذا مرض ثم ُأْعفِ 

ُقِدم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ". "مل يدر مل أرسلوهعقلوه، و

ة من السبى، بَسبْ  فأخذته ى السب  إذ وجدت صبيا ىفى، تسعى فإذا امرأ

صقته ببطنها وأرضعته، فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ََرْون : وأ أ

ال فق. تقدر أال تطرحهى ال واهللا، وه: النار؟ قلنا هذه طارحًة ولدها ىف

ة بولدها: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ". اهللا أرحم بعباده من املرأ

زل  جعل اهللا الرمحة ىف" مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعني جزءا، وأ

فمن ذلك اجلزء يرتاحم اخللق حتى ترفع الفرس . األرض جزءا واحدا ىف



لليل إن اهللا عز وجل يبسط يده با". "حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه

ليتوب ميسء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب ميسء الليل حتى تطلع 

  ". الشمس من مغرهبا

 السامء إىلإن اهللا يمهل حتى يذهب شطر الليل األول، ثم ينزل "

هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من : الدنيا فيقول

وب عليه؟ حتى ينشّق الفجر  اغفر : ا فقالأذنب عبد ذنب". "تائب فأ

ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ى أذنب عبد: تعاىلفقال تبارك و.  ىذنب ىل

، اغفر ىلى أَ : ثم عاد فأذنب فقال. ويأخذ بالذنب فقال تبارك .  ىذنب ربِّ

ثم . أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنبى عبد: تعاىلو

ى أذنب عبد: تعاىلفقال تبارك و.  ىذنب رب، اغفر ىلى أ: عاد فأذنب فقال

اعمل ما شئت، فقد . ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب

بيده لو مل تذنبوا لذهب اهللا بكم وجلاء بقوم ى نفسى والذ". "غفرُت لك

  ". يذنبون فيستغفرون اهللا، فيغفر هلم

اس، ويقرره املؤمن فيضع عليه كنفه وسرته من النى  يدنتعاىلإن اهللا "

عرف ذنب كذا؟ فيقول: بذنوبه فيقول عرف ذنب كذا؟ أ . َربِّ ى نعم أَ : أ

ه قد هلك، قال حتى إذا قرره بذنوبه، ورأى ىف قد سرتهتا ى فإن: نفسه أ

ا أغفرها لك اليوم عليك ىف وأما . ثم يعطيه كتاب حسناته بيمينه. الدنيا، وأ

أال لعنة اهللا ! ن كذبوا عىل رهبمهؤالء الذي: الكافر واملنافق فيقول األشهاد

الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا  إن هللا مالئكة يطوفون ىف". "عىل الظاملني

وا : وجدوا قوما يذكرون اهللا تناَدْوا فيحّفوهنم : قال.  حاجتكمإىلَهُلمُّ



هم رهبم، وهو أعلم منهم: قال.  السامء الدنياإىلبأجنحتهم  ما يقول : فيسأ

: قال. يسّبحونك ويكّربونك وحيّمدونك ويمّجدونك: ولتق:  قالى؟عباد

وكيف : فيقول: قال. ال واهللا ما َرَأْوكَ : فيقولون:  قالى؟هل َرَأْون: فيقول

لو رأْوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك متجيدا، : يقولون:  قالى؟لو َرَأْون

ونن: يقول: قال. وأكثر لك تسبيحا ونك اجلنة:  قالى؟فام يسأ : الق. يسأ

: يقول: قال. ال واهللا يا رب ما َرَأْوها: يقولون: وهل َرَأْوها؟ قال: يقول

لو أهنم رأْوها كانوا أشّد عليها : يقولون: فكيف لو أهنم رأْوها؟ قال

: فِممَّ يتعّوذون؟ قال: قال. حرصا، وأشّد هلا طلبا، وأعظم فيها رغبة

ال واهللا يا رب : يقولون: وهل َرَأْوها؟ قال: يقول: قال. من النار: يقولون

لو رأْوها كانوا أشد : يقولون: فكيف لو رأْوها؟ قال: يقول: قال. ما رأوها

: قال. قد غفرت هلمى فُأْشِهدكم أ: فيقول: قال. منها فرارا، وأشد هلا خمافة

هم : قال. إنام جاء حلاجة. فيهم فالن ليس منهم: يقول َمَلٌك من املالئكة

  ".م َجلِيُسهماجللساء ال َيْشَقى هب

ُ َأَشدُّ َفَرًحا بَِتْوَبِة َعْبِدِه ِحَني َيُتوُب إَِليْهِ " َّ َأَحِدُكْم كاَن عىل  ِمن َ

ى  راِحَلتِِه بَِأْرِض فالٍة، فاْنَفَلَتْت منه َِس منها، فأ ُبُه، فأ َوَعَليْها َطعاُمُه َوَرشا

َِس  ىف َشَجَرًة فاْضَطَجعَ  ، َفبْينا هو َكذلَك إِذا هو ِهبا راِحَلتِهِ  ِمن ظِلِّها قْد َأ

ةِ  ِمن قاِئَمًة ِعنَْدُه، فأَخَذ بِِخطاِمها، ُثمَّ قاَل  َْت َعْبدِ : الَفَرِح  ِشدَّ ى، اللَُّهمَّ َأ

ا َربَُّك  ةِ  ِمن َأْخَطأَ . َوَأ فَرغ اُهللا ِمن القضاِء َبْنيَ عباِده وأراد  إذا". "الَفَرِح  ِشدَّ

َ إّال اُهللا أَمر اُهللا املالئكَة أْن أ أْن ُخيِرَج ِمن النّاِر َمن راد ممَّن كان يشَهُد أال إ

جودِ  م اُهللا عىل: قال. ُخيِرجوهم، فيعرفوَهنم بعالمِة آثاِر السُّ النّاِر أْن  وحرَّ



جودِ  ََر السُّ ، فُيَصبُّ : قال. تأُكَل ِمن ابِن آَدَم أ فُيخِرجوهنم قد امُتِحشوا

يلِ  اِحلبَِّة ىف ، فينُبتوَن نباَت "ياةِ ماُء احل: "عليهم ماٌء ُيقاُل له : قال. َمحيِل السَّ

، قد َقَشَبن: فيقوُل  ويبقى رُجٌل ُمقبٌِل بوجِهه عىل النّارِ  رُحيها ى يا ربِّ

ُل يدعو، فيقوُل اُهللا . النّارِ  عنِ ى ُذكاُؤها، فاِرصْف وجهى وأحَرقن فال يزا

َ  إْن أعَطْيتَُك  فلعىلِّ : جلَّ وعال تَِك ال : غَريه؟ فيقوُل ى نذلَك أْن تسَأ ال وعزَّ

َُك غَريه ْبن: وجَهه عِن النّاِر، ثمَّ يقوُل بعَد ذلَك  فيِرصُف . أسَأ ، َقرِّ ى يا ربِّ

ن: فيقوُل جلَّ وعال. اجلنَّةِ   باِب إىل يس قد زَعْمَت أّال تسَأ  غَريه؟ َوْيَلَك ى أ

ُل يدعو، فيقوُل جلَّ ! ما أغدَركَ ! يا ابَن آَدمَ  فلعلََّك إْن : وعالفال يزا

ن َ َك : غَريه؟ فيقوُل ى أعَطْيُتَك ذلَك أْن تسَأ ُ تَِك ال أسَأ ى وُيعط. غَريه ال وعزَّ

ُبه  َه غَريه، فُيقرِّ ثيَق أّال يسَأ به منها. باِب اجلنَّةِ  إىلاَهللا ِمن عهوٍد وموا  فلّام قرَّ

يا :  يسُكَت ثمَّ يقوُل له اجلنَُّة، فإذا رأى ما فيها سَكت ما شاء اُهللا أنْ  انَفَهَقْت 

، أدِخْلن يس قد زَعْمَت أّال : فيقوُل جلَّ وعال. اجلنَّةَ ى ربِّ ن أ َ غَريه؟ ى تسَأ

، ال: فيقوُل ! ما أغَدَركَ ! َوْيَلَك يا ابَن آَدمَ  : قال. أشقى َخْلِقَك ى جتَعْلن يا ربِّ

ُل يدعو حّتى يضَحَك جلَّ وعال خوِل ضِحك منه أِذن له بالدُّ  فإذا. فال يزا

، فيتمنّى حّتى تنقطَِع "وَمتَنَّ كذا َمتَنَّ كذا،: "فإذا دَخل قيل له. دخوِل اجلنَّةِ 

و سعيدٍ . هو لَك وِمْثُله معه: فيقوُل جلَّ وعالى، به األمان سِمْعُت : قال أ

وذلك ... هو لَك وعَرشُة أمثالِه: رسوَل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم يقوُل 

ُجُل آِخُر أهِل اجل ْقطَ  بيِده إنَّ ى نفسى والَّذ". "نَِّة دخوًال الرَّ ُه  السِّ َليَُجرُّ أمَّ

ِره    ". اجلنَِّة إذا اْحَتَسَبْتهإىلبَرسَ



 يأخذ أحدكم نْ َألَ ". "هاْس رِ غْ يَ فلْ  من أحس قيام الساعة وبيده فسيلة"

 اجلبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خري له من أن يسأل إىلحبله ثم يغدو 

ما كسب الرجل ". "سى كاال من عمل يده أمسى مغفورا لهمن أم". "الناس

فق الرجل عىل نفسه وأهله وولده وخادمه  كسبا أطيب من عمل يده، وما أ

. اِْكَلُفوا من العمل ما تطيقون، فإن اهللا ال َيَملُّ حتى متلُّوا ". "فهو صدقة

مه وكسوته للمملوك طعا". " اهللا َأْدَوُمه، وإْن َقلَّ إىلوإّن َأَحّب العمل 

 رسول اهللا إىلجاء رجل ". "باملعروف، وال يكلَّف من العمل إال ما يطيق

العلم : األعامل أفضل؟ قالى يا رسول اهللا، أ: صىل اهللا عليه وسلم فقال

. العلم باهللا: األعامل أفضل؟ قالى يا رسول اهللا، أ: قال. باهللا عز وجل

ك عن العمل، وختربن: قال ن العلم؟ فقال رسول عى يا رسول اهللا، أسأ

إن قليل العمل ينفع مع العلم، وإن كثري العمل ال : اهللا صىل اهللا عليه وسلم

إن من الذنوب ذنوبا ال يكفرها الصالة وال الصيام وال ". "ينفع مع اجلهل

طلب  اهلموم ىف: فام يكّفرها يا رسول اهللا؟ قال: قالوا . احلج وال العمرة

ى أصحاُب رسول صىل ى مر عىل النب". "املعيشة اهللا عليه وسلم رجٌل، فرأ

يا رسول اهللا، لو كان : اهللا صىل اهللا عليه وسلم ِمْن َجَلده ونشاطه، فقالوا 

إن كان َخَرج : سبيل اهللا؟ فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم هذا ىف

وين  يسعى عىل ولده صغارا فهو ىف سبيل اهللا، وإن كان َخَرج يسعى عىل أ

سبيل اهللا، وإن كان َخَرج يسعى عىل نفسه ُيِعّفها فهو   فهو ىفشيخني كبريين

". سبيل الشيطان سبيل اهللا، وإن كان خرج يسعى رياًء ومفاخرًة فهو ىف ىف

سبيل اهللا، أو القائم الليل  عىل األرملة واملسكني كاملجاهد ىفى الساع"



". نه حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقتعاىلإن اهللا ". "الصائم النهار

ا : تعاىلقال اهللا ". "وا األجري أجره قبل أن جيّف عرقهأعطُ " ثالثة أ

ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ى رجل ُأْعطَِى ب: َخْصُمهم يوم القيامة

إن اهللا يقبل الصدقة ". "ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعطه أجره

ه، حتى إن اللقمة أحدكم مهرى ويأخذها بيمينه فريبيها ألحدكم كام يرب

  ". لتصري مثل أحد

ه عن " فا فسأ ى عّرا من ". " مل ُتْقَبل له صالة أربعني ليلةشىءمن أ

ِْزل عىل  ه فصدقه بام يقول فقد كفر بام ُأ فا أو ساحرا أو كاهنا فسأ ى عرا أ

ك باهللا، وقتل النفس ". "حممد أكرب الكبائر عند اهللا يوَم القيامة اإلرشا

لدين،  ق، والفرار ىفاملؤمنة بغري احل سبيل اهللا يوم الزحف، وعقوق الوا

وهذا "... املحَصنة، وتعلُّم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيمى وَرمْ 

 ى، ترى هل يمكن أن يصدر شىء من هذا عن فم سياس. غيض من فيض

باعه حالوة  فضال عن أن يكون ذلك السياسى كاذبا يريد أن يأكل بعقل أ

 إن النور ليسطع من هذه األقوال سطوعا، وتنبثق منها احلالوة كام قلنا؟ أال

  .والطيب انبثاقا

د  قومه وحي تإىلومما قاله الرصاىف ىف هذا الصدد أن حممدا كان هيدف 

عىل عقيدة واحدة حتى تكون كلمتهم واحدة ال يفرق بينهم اختالف ىف 

 يثرب، كتب إىلفلو كان األمر كام يقول الرصاىف فلَِم، لدن هجرته . الدين

صحيفة بني طوائف املدينة تقر كل طائفة عىل ما هى عليه من دين وشعائر 

وتعطيها احلرية التامة ملامرسة دينها كام حتب ومل يكرهها عىل التحول 



نيتهم دون أن سالملإل ؟ ومل قبل بقاء نصارى  اليمن وغري اليمن عىل نرصا

ن شعائر صالهتم ىف ؟ بل لقد تركهم يامرسوسالميشرتط اعتناقهم لإل

مسجده يوم أقبلوا  عىل املدينة للقائه والتفاهم معه حول طبيعة العالقة التى 

اذا حني فتح مكة ترك أهلها لضامئرهم  ينبغى أن تكون بني الطرفني؟ بل 

فسهم؟ وكيف نفرس نزول قوله   ىف اآلية  تعاىلحتى أسلموا من تلقاء أ

َ َلُه اْهلَُدى َوَمْن ُيَش ": "النساء" من سورة ١١٥ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ اقِِق الرَّ

ِه َما َتَوىلَّ َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصًريا  ، التى "َوَيتَّبِْع َغْريَ َسبِيِل اْملُْؤِمنَِني ُنَولِّ

فرسها كبار علامء املسلمني قدامى وحمدثني بأن املقصود هبا إعطاء الشعور 

 عقله ىف متحيص ما دعا إليه حممد عليه السالم حتى لو باألمان ملن يستعمل

ى ،  االقتناع به؟ لو كان األمر كام يزعم الرصاىفإىلمل يصل   وكان حممد يأ

  . بالقرآن من عنده، ما فكر أن يصدر مثل تلك اآلية البتة مهام تكن الظروف

ه، رغم قوله وتأكيده أن حممدا مل  والغريب العجيب من الرصاىف أ

 وال بالقرآن من عند اهللا بل من عند نفسه، ومل يكن هناك اإلسالمبيأت 

ار ىف كتابه   القضية احلاىلكائن اسمه جربيل وال وحى وال حيزنون، قد أ

ا من وحيهل كان ملحمد كالم غري الوحى؟ أم هل كان كالمه كله : التالية

ضوع اهللا؟ وهو يقول إن علامء الدين من املسلمني افرتقوا ىف هذا املو

فريق يرى أن كالمه كله وحى من اهللا، وفريق يرى أن للنبى كالمه : فرقتني

أما الرصاىف فيقول إن رأى الفريق األول . اخلاص الذى مل يتلقه من السامء

 كام يقول، ال  يشرتط ىف ى، غلوٌّ مفِرٌط واعتقاد ىف النبوة مضحك ألن النب

غه من األحكام، وأما أن يكون صدق نبوته أكثر من أن يبلغ ما أمره اهللا بتبلي



ا من اهللا فهو أمر وحيكل ما يقوله بام ىف ذلك كالمه االعتيادى مع الناس 

وهذه هالوس غريبة تثري ).  وما يليها١٦٢ص(خيرج عن النبوة وحدودها 

ا من السامء بل كان وحيالقهقهة، إذ ما دام يؤكد أن حممدا مل يكن يتلقى 

اه به إىلخيرتع القرآن اخرتاعا وينسبه   السامء زاعام أن جربيل هو الذى أ

فيل وال عزرائيل وال أى من املالئكة عىل  ه ال يوجد جربيل وال إرسا رغم أ

اإلطالق فكيف يشغل نفسه ويشغلنا معه ويضيع وقته ووقتنا ىف تلك 

  السفسطة التى ال توصل لشىء، وإثارهتا وإمهاهلا سيان؟ 

أساوى ىف ُأُحٍد والتمثيل ثم مىض الرصاىف فأورد حادثة مقتل مح زة ا

د الرسول باالنتقام من  بجثته عىل النحو البشع اإلجرامى الذى نعرف وتوعُّ

ت  ة معركة تالية بالتمثيل بعرشا املرشكني حني ُيظِهره اهللا عليهم ىف أ

ه بعد ذلك حني نزلت  اجلثث، ثم ساق عقيب هذا أن الرسول قد غري رأ

وإن عاقبتم فعاِقبوا بمثل ما ": "النحل"رة رسيعا اآليات األخرية من سو

ْن صربتم َهلَُو خٌري للصابرين لقد كان رأى الرصاىف أّن ...". ُعوِقْبُتم به وَإلِ

د الرسول بالتمثيل بجثث املرشكني هو من اهلو  لكن اآليات ردته ى، توعُّ

ولو كان الرصاىف صادقا خملصا ىف البحث ). ١٦٤ -١٦٣ص( الصواب إىل

ه عن احلقيق ه نبى وأ ة لرأى ىف تراجع الرسول عام قاله برهانا ساطعا عىل أ

ا  ا قال و فور نزول اآليات املذكورة خضع هلا ىف احلال رغم مناقضتها 

كان يشعر به كإنسان ُقتِل عمه ِقْتَلًة وحشيًة وُمثِّل بجثته متثيال مل ُيْسَمع به من 

ه يؤمن أهنا من قبل وال من بعد، ومل يرتدد حلظة واحدة فلم خي الف عنها أل



لكن الرصاىف ىف قلبه َدَخٌل، فلذلك مل متس اآليات قلبه ومل خيشع . عند ربه

  .هلا عقله كام كان ينبغى أن يكون األمر لو كان يبحث عن احلقيقة

ضا قصة هّبار بن األسود، الذى اعتدى عىل  ومثل تلك القصة أ

د حماولتها اهلجرة من مكة زينب ابنة الرسول وزوجة العاص بن الربيع عن

وعن . وتسبب ىف وقوعها من فوق اجلمل وسقوط جنينها وموهتا بعد فرتة

ًة، وكنُت فيهم، : "هريرةى أ َبَعَث رسوُل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم َرسيَّ

وكانا . َعْبِد َعْمٍرو فأحِرقومها بنَ  األسَوِد ونافعَ  بنَ  َهّبارَ  إْن َلقيُتم: فقال

خَرَجْت، فلْم َتَزْل َضبِنًة حتى ماتْت، ُثمَّ  َب بِنِت رسوِل اهللاِ حنيَ َنَخسا بَزْينَ 

َب بَعذاِب اهللاِ ى فاْقُتلومها، فإنَّه ال َينبغ إْن َلقيُتمومها: قال ". ألحٍد أْن ُيعذِّ

و ُهَريرَة َرىض ضا أ  اُهللا عنه أنَّ َرسوَل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم وأخربنا أ

ةٍ  َبَعَثه ىف يَّ اُهللا عنه لَِقْتِل هَذْين  َرِىض ى  بِقيادِة َمحْزَة بِن َعْمٍرو األسَلمَرسِ

ُجَلْني، وأَمَرهم صىل اهللا عليه وسلم بَحْرِقهام، حابُة َرِىض  الرَّ  فَلّام جاَء الصَّ

عوَنه ِعنَد اخلُروِج قال صىل اهللا عليه وسلم هلم ُكنُت ى إنِّ : اُهللا عنهم ُيَودِّ

قو ُب هبا إّال اُهللا، فإْن  ا ُفالًنا وُفالًنا بالنّاِر،أَمْرُتكم أْن ُحترِّ وإنَّ النّاَر ال ُيعذِّ

ُب   فال، تعاىلأنَّ التَّعذيَب بالنّاِر خاصٌّ به ى َيعن. فاقُتُلومها أَخْذُمتومها ُيعذِّ

ثمَّ بْعَد ذلك أسَلَم  .ومن ثم فإذا لقيُتمومها فاقُتلومها بَغِري النّار. هبا َغُريه

فرتك .  َجيُّب ما قبله، وساحمهاإلسالمعتذر مما فعل، فأجابه النبى بأن َهّباٌر وا

الرصاىف هذا كله مما يبني عظمة النبى وسموق خلقه وصدقه املطلق وكونه 

نه وحقوقه  نبيا حقيقيا من عند رب العاملني إذ يعلو بكل إخالص فوق أحزا

 ىف موهتا وهى ىف أن ينتقم من هذا الذى صنع بابنته الربيئة ما صنع وتسبب



ى به جربيل وبني كالم  ىف شباهبا، وأمسك فقط بالتفرقة بني الوحى الذى يأ

ه يؤمن بالوحى والنبوة وال يرى ىف حممد ى، النبى االعتيادى اليوم  وكأ

وهذا تنطع، ). ١٦٥ -١٦٤ص(رجال يكذب ىف زعمه االتصال بالسامء 

  .  وأى تنطع، من الرصاىف

 النبى بالنطق عن اهلوى ىف كالمه االعتيادى وال يكتفى الرصاىف باهتام

ثم الرجوع عنه ىف آيات القرآن بل يتهمه صىل اهللا عليه وسلم بالنطق عن 

وقد . اهلوى حتى ىف القرآن نفسه ثم الرجوع عن ذلك بمحو ذلك النص

نيق مثاال عىل ذلك قائال إن النبى كان حيب أن يدخل قومه  ذكر قصة الغرا

ا راإلسالم ام فكر ىف التنازل عن ، لكنه  آهم يزدادون نفورا منه مع األ

مما " النجم"د وأشاد بالالت والعزى ومناة ىف سورة وحيبعض مبادئ الت

ره أن سجد املرشكون مع املسلمني عند وصوله ىف تالوة السورة  كان من أ

، لكنه بعد قليل "فاسجدوا هللا واعبدوا: " ىف هنايتهاتعاىل قوله إىلاملذكورة 

عليه أن يرتاجع عن مبادئ دينه عىل هذا النحو، فمحا تلك اآليات عز 

قاها " احلج"واعتذر عن ذلك ىف سورة  بأن ذلك كان من عمل الشيطان أ

عىل لسانه ىف سهو منه، ليُْعَرف َمِن الذين ىف قلوهبم مرض ممن صح إيامهنم 

 ثم يستمر الرصاىف قائال إن االعتذار بالشيطان. وخلصت قلوهبم للحق

يناىف ما قيل  ىف حادثة شق الصدر من أن جربيل قد أخرج حظ الشيطان من 

قلبه، فكيف يتسلط الشيطان عليه فيلقى ىف فمه، وهو يتلو السورة، تلك 

اآليات الوثنية؟ والطريف ىف األمر أن الرصاىف ال يعيب حممدا ىف ذلك إذ 



ه يرى يراه حسن النية حريصا عىل املصلحة العامة حمبا لقومه، وبخا صة أ

  . الوحى جمرد كالم ملحمد ال دخل للسامء به

ه هو . وهو يكرر هنا أن حممدا عليه السالم هو مؤلف القرآن أى أ

قاله عمدا : صاحب النص األول الذى أراد به التقرب من املرشكني

وقصدا، وهو كذلك الذى قام بحذف اجلملتني  حني تبني له أن ما عمله ال 

نى عليه . يصح ه يعمل من أجل مصلحة قومه وقد أ الرصاىف بأ

ئ فيه املبرشون دِ بْ وهذا  الذى قاله الرصاىف يُ ). ١٦٦ -١٦٥ص(

يدون، فهو مل يأت بأى جديد، بل هو عِ واملسترشقون طوال عمرهم ويُ 

 والنبى والقرآن وحيطب ىف حبال سالمكعادته مردد للفكر املعادى لإل

ه ابن الكافرين وامللحدين، وليس أكثر من بوق هل ئه أ م، وإن أراد إهيام قرا

بت . َبْجَدهتا وقد بلغ السعار من املسترشق الفرنسى رجيى بالشري أن أ

فكام نرى فإن الرصاىف . عىل أهنام من القرآن" النجم"هاتني اجلملتني ىف سوة 

ا يقول الغربيون الكارهون  ى بشىء من عنده بل هو جمرد مردد  ال يأ

  .سالملإل

 قد نطق فعال اجلملتني املُْثنَِيَتْني عىلى هذا معناه أن النب وكالم الرصاىف

ناء تالوته عىل عقب " النجم"الناس مسلمني ومرشكني لسورة  األوثان أ

تم الالت والعزى : "نزوهلا عليه، فقال إهنن * ومناة الثالثة األخرى * أفرأ

نيق العال  َجتَى* الغرا الروايات اخلاصة  فتعاَلْوا ننظر ىف". وإن شفاعتهن َلُرتْ

نيق"بـ  ىفى كانت حتتو" النجم"أن سورة  تتلخص ىفى ، وه"قصة الغرا

، ثم "وَمنَاةى الالت والُعزَّ : "آيتني متدحان األصنام الثالثة البداية عىل



أن يصالح ى ُحِذفتا منها فيام بعد، إذ كان حممد عليه الصالة والسالم يتمن

عداوهتم لدعوته   استمرارهم ىفصفه بدال من إىليكسبهم ى القرشيني حت

باعه، ومن َثمَّ أقدم عىل َتْينِك " النجم"تضمني سورة  وإيذائهم له وأل

ى: "اآليتني عقب قوله تم الالَت والُعزَّ  عىل" ومناَة الثالثَة األخرى؟ * أفرأ

نيق الُعَال  ":التاىلالنحو  َجتَى* إهنّن الغرا ، أو دسهام "وإن شفاعتهن َلُرتْ

أو " النجم"سورة  والواقع أن أقل نظرة ىف. تالوته وهو ال يشعر الشيطان ىف

اهللا عليه وسلم كافية للقطع بأن تلك القصة ال يمكن  سرية حياته صىل ىف

اخرتعه بعض الزنادقة قديام، ى هذا النحو الذ أن تكون قد حدثت عىل

 ! يرددوهنا منذئذاإلسالموأخذ أعداء 

ى القديم واحلديث الروايات الت  ىفوقد تناول عدد من علامء املسلمني

ة مصداقية واحلقيقة . تتعلق هباتني اآليتني املزعومتني وبينوا أهنا ال تتمتع بأ

د هذا احلكم الذ" النجم"سورة  إن النظر ىف ك ى َلُيَؤكِّ توصل إليه أو

 آخرها عبارة عن محلة مدمدمة عىل إىلفهذه السورة من أوهلا . العلامء

ئها عىل هاتني املرشكني وما يع بدون من أصنام بحيث ال ُيْعَقل إمكان احتوا

اآليتني املزعومتني، وإال فكيف يمكن أن يتجاور فيها الذمُّ العنيف لألوثان 

ر انخراط شخص ىفى واملدُح الشديد هلا؟ تر فاصل من  هل يمكن تصوُّ

هل يْعَقل ى التقريظ لشخص آخر لينتقل بعدها مبارشة لسبه وإهانته؟ تر

هتهم، وهم يسمعون ابت الُع العرب مثل هاتني اآليتني اللتني متدحان آ

ث ":تعاىلعقيب ذلك قوله  َكر وله األ كم الذَّ ى تلك إذن قسمٌة ِضيزَ  * ى؟أ

زل اهللا هبا من سلطانى إْن ه*  تم وآباؤكم ما أ إْن . إال أسامٌء سميتموها أ



فسى َهتْوَ  َيتَّبِعون إال الظن وما ؟ إن هذا "ى من رهبم اهلدولقد جاءهم. األ

 ! أمر ال يمكن تصوره

اهللا عليه وسلم جتعلنا نستبعد متام االستبعاد  كام أن وقائع حياته صىل

أن تكون عزيمته قد ضعفت يوما، فقد كان مثال الصرب واإليامن بنرصة ربه 

قفه من الكفار طوال ثالثة وعرشين عاما وعدم . له ولدعوته وموا

طة عمه بينه وبينهم رغم ما كان يشعر به من حب مكة لوسا استجابته ىف

كان يتعرض له هو ى واحرتام عميق نحوه، ورغم اإليذاء الرهيب الذ

ال والرئاسة، ه ا عرضوه عليه من ا باعه، وكذلك رفضه  أقوى ى وأ

ه ليس ذلك الشخص الذ هذا الضعف  يمكن أن يقع ىفى برهان عىل أ

د حتى وحيمدا عليه السالم قد جاء بالتولقد قال الرصاىف إن حم! والتخاذل

فكيف . جيمع أمته عىل دين واحد، فتكون وحدهتم السياسية وحدة صلبة

ه عليه السالم قد خرج هذا  اخلروج املخزى عن خطته؟   يزعم أ

الطريقة ى وقد أضفُت طريقًة جديدًة للتحقق من أمر هاتني اآليتني ه

مشاهبتهام لسائر ى مدى ني ألراآليتني املذكورت األسلوبية، إذ نظرُت ىف

ة صلةٍ  ذلك أن اآليتني . آيات القرآن فوجدت أهنام ال متتان إليها بأ

املزعومتني جتعالن األصنام الثالثة مناطا للشفاعة يوم القيامة دون تعليقها 

كائن مهام ى أ إىلموضع منه ى أ إذن اهللا، وهو ما مل يسنده القرآن ىف عىل

ما نقول، فبعد  نذهب بعيدا لالستشهاد عىل ولن. تكن منزلته عنده سبحانه

 وكم ِمْن َمَلٍك ىف ":تعاىلهاتني اآليتني بخمس آيات فقط نقرأ قوله 

شفاعُتهم شيئا إال من بعد أن يأذن اهللا ملن يشاء ى الساموات ال ُتْغنِ 



ى تؤكد إحدى ذات الوقت الذ  فكيف يقال هذا عن املالئكة ىف".وَيْرَىض 

متني أن شفاعة األصنام الثالثة جديرة بالرجاء من غري تعليق اآليتني املزعو

 إذن اهللا؟  هلا عىل

نيق كلمة  ِى تَ اآلية الثانية من آيَ  ثم إنه قد ورد ىف ى ، وه"ىُتْرَجتَ "الغرا

ضا غريبة عىل ن أ فعل من ى القرآن املجيد أ إذ ليس ىفى، األسلوب القرآ

الروايات من أن ى إحد  ىفأما ما جاء". افتعل"صيغة  عىل" ر ج و"مادة 

َتَىض : "نص اآلية هو ، فالرد عليه هو أن هذا الفعل هبذه "وإّن شفاعتهن لُرتْ

، "الشفاعة" منها عىلى أ القرآن ثالث مرات، مل يقع ىف الصيغة، وإن ورد ىف

  ".يملكى، تنفع، ُتْغنِ : "وإنام ُتْسَتْخَدم مع الشفاعة عادًة األفعال التالية

ومناة ى تتحدث عن الالت والُعزَّ ى ُة اآليات التكذلك بدأت جمموع

ُه تم)فـ(أ: "بقوله َعزَّ شأ ى القرآن إحد ، وهذا الرتكيب قد ورد ىف"؟...ـرأ

الشواهد  خماصمة الكفار والتهكم العنيف هبم كام ىف وعرشين مرة كلها ىف

اكم عذاُبه َبياًتا أو هنارا ماذا يستعجل منه : قل: "التالية تم إن أ أرأ

زل اهللا لكم من رزٍق فجعلتم منه حالال : قل"، "املجرمون؟ تم ما أ أرأ

لهُ : وحراما، قل تم إن كان من : قل"، "اهللا تفرتون؟ َأِذَن لكم أم عىل آ أرأ

ئيل عىلى عند اهللا وكفرتم به وَشِهد شاهٌد من بن ِمْثلِه فآَمَن  إرسا

ت"، "القوم الظاملنيى واستكربتم؟ إن اهللا ال هيد اء الذأفرأ ترشبون؟ ى م ا

زلتموه من املُْزن أم نحن املُنِْزلون؟ *  تم أ لو نشاء جعلناه ُأَجاًجا، * أأ

سورة  فكيف يمكن إذن أن جييء هذا الرتكيب ىف". فلوال تشكرون

هتهم؟ وفوق  بالذات ىف" النجم" ضاهتم بمدح آ سياق مالطفة الكفار ومرا



حال جميئها  ىف(القرآن الكريم  ىف" شفاعة"هذا مل حيدث أن ُأضيفت كلمة 

ت عليه ىف عىل" هم"الضمري  إىلإال ) مضافة نيق من ى آيت خالف ما أ الغرا

  ".هنّ "الضمري  إىلإضافتها 

من اآليتني املزعومتني يتكون  وفضال عن ذلك فرتكيب اآلية األوىل

دة كام نعرفى وه(إّن "من  اسم معّرف باأللف ) + اسمها(ضمري ) + مؤكِّ

من ى أ ىف" ذاٍت عاقلةٍ "وهذا الرتكيب مل ُيْسَتْعَمل لـ)". خربها(والالم 

تى وه(القرآن الكريم  ورد فيها ىفى املواضع الت دون تأكيد ) تبلغ العرشا

أال إهنم هم : "األمثلة التالية الضمري بضمٍري مثله، كام ىف" إنّ "اسم 

ت السميع إنك أ/ إنه هو التواب الرحيم/ أال إهنم هم السفهاء/ املفسدون

ب الرحيم/ العليم ت التوا إنه هو العليم / إنه هو السميع العليم/ إنك أ

ا النذير املبنيى إن/ إنه هو الغفور الرحيم/ احلكيم إنه هو السميع / أ

ا اهللاى إنن/ البصري ت األعيل/ أ إنه هو العزيز / إنا لنحن الغالبون/ إنك أ

/ إهنم هلم املنصورون/ سبِّحونوإنا لنحن امل/ وإنا لنحن الصاّفون/ احلكيم

ت الوهاب إنك إنك / إنه هو العزيز الرحيم/ إنه هو السميع البصري/ أ

ت العزيز الكريم أال إهنم هم / إنه هو الَربُّ الرحيم/  إنه هو احلكيم العليم/أ

ورد ى دة التوحياملرة ال أما ىف". احلميدى الغن فإن اهللا هو/ الكاذبون

قوله  وذلك ىف(الضمري بضمٍري مثله " إنّ " تأكيد اسم الرتكيب املذكور دون

وعىل . ذات عاقلة فلم يكن الضمري عائدا عىل") إنه احلق من ربك ":تعاىل

ضا تركيب غريب عىل ى آيتَ  ُأوَىل  ذلك فإن الرتكيب ىف نيق هو أ الغرا

 .أسلوب القرآن الكريم



 ليستا من نحٍو قاطٍع أن اآليتني املذكورتني مما سبق يتأكد لنا عىل

ن منهام، ىف ألستبعد أن تكون ى بل إن. قليل أو كثري القرآن، وليس القرآ

نيق"كلمة  عليه ى قاهلا النبى من األحاديث التى أ قد وردت ىف" الغرا

ما مّر أن ُكُتب الصحاح مل يرد فيها  إىلأن نضيف ى وينبغ. الصالة والسالم

السرية  ن هشام وأمثاله ىفذلك ما كتبه اب ومثلها ىف ذكر هلذه الرواية،ى أ

 .النبوية

أن املرشكني كانوا ى البن الكلب" األصنام"كتاب  ولقد قرأت ىف

ال ى اجلاهلية تعظيام لألصنام الثالثة، ومن َثمَّ فإن يرددون هاتني العبارتني ىف

 The Spirit of: "كتابه ىف سيد أمري عىلى أستبعد ما طرحه الكاتب اهلند

Islam " ا ما ورد من  يمكن أن يكون قد حدث بناًء عىلمن تفسري 

، "النجم"عندما كان يقرأ سورة ى، أن النبى هذا املوضوع، إذ ير روايات ىف

ى هتاجم األصنام الثالثة، توقَّع بعض املرشكني ما سيأى وبلغ اآليات الت

حماولة لرصف مسار احلديث  ترديد هاتني العبارتني ىف إىلبعد ذلك فسارع 

كثري من األحيان إذا  وقد كان الكفار ىف .دال من الذم والتوبيخاملدح ب إىل

يرصفوا احلارضين عام تقوله آياته ى سمعوا القرآن أحدثوا َلْغًطا وَلْغًوا ك

َلْت "الكريمة كام تقول اآلية السادسة والعرشون من سورة  فهذا ". ُفصِّ

  .هو من ذلك البابى يقوله الكاتب اهلندى الذ

صاىف ردا عىل توجيه الرواة لتلك القصة بأن الشيطان وبقى ما قاله الر

قى اجلملتني اللتني متدحان األوثان عىل لسان النب  فقاهلام وهو ى، هو الذى أ

فكاتبنا يظن أن هذا يناقض . أى قاهلام سهوا ال من قلبه وبإرادته. ال يقصد



ومرة أخرى نرى الرصاىف يثري معركة ىف غري . ما قالته قصة شق الصدر

عرتك، إذ حتى لو قلنا بصحة القصة اخلاصة بشق الصدر وَنْزع حظ م

دا أن تكون هاتان  الشيطان من قلبه صىل اهللا عليه وسلم فإهنا ال تناىف أ

ذلك أن الشيطان الذى ُنِزع حظه من قلبه صىل . اجلملتان من نطق الشيطان

 اهللا عليه وسلم حسب تلك احلكاية هو شيطان املعصية وعمل الرش، أى

الشيطان الذى يغرى بالكفر واإلحلاد أو العصيان وارتكاب املوبقات وما 

ه إىل  هذا بسبيل ال شيطان النسيان الذى أومأ إليه القرآن ىف قوله جل شأ

عن ساقى امللك الذى طلب منه يوسف أن يذكر حبسه " يوسف"بسورة 

ج عنه ساه الشيطان ذِ : "ظلام للملك حتى حيقق األمر ويتم اإلفرا " ْكر ربهفأ

وما : "عن احلوت عىل لسان فتى يوسف" الكهف" ىف سورة تعاىلوقوله 

سانيه إال الشيطان أن أذكره فاختذ سبيله ىف البحر عجبا فكلنا عرضة ". أ

للشيطان الثانى دون أن يكون علينا ذنب وعقاب عىل عكس الشيطان 

تباعنا له األول، شيطان العقيدة واخلُُلق، فهو الشيطان الذى نحاسب عىل ا

  . ونعاقب بسببه

أما شيطان السهو والنسيان وخطإ التفكري واالستنتاج مما يقع فيه 

البرش مجيعا فال لوم علينا فيه وال حماسبة، إذ هو خارج عن إرادتنا وقصدنا 

بل إننا حتى لو ارتكسنا ىف خطإ أخالقى أو . فال نعاَقب عليه وال نؤاَخذ به

ه فإن اهللا يغفر َمْن َكَفَر باهللا من : "تعاىلقال .  لنا وال يعاقبناعقيدى عن إكرا

فعليهم غضب من رهبم ... بعد إيامنه إال من ُأْكِره وقلُبه مطمئنٌّ باإليامن

تأُ  عن ُرِفعَ : "وقال صىل اهللا عليه وسلم". وهلم عذاب شديد اخلََطُأ ى مَّ



بُلَغ، وعن حتى يى عن الصب القلمُ  ُرِفعَ "، "والنِّسياُن وما اسُتكِرهوا عليه

وقد سها النبى عليه السالم ". النائِم حتى يستيقَظ، وعن املجنوِن حتى ُيفيَق 

 أن نبهه أحد الصحابة، فقام إىلونسى ىف الصالة، فصىل الرباعية ركعتني، 

ا ما، ثم تبني له أن غريه  و اجتهد ىف. وأكملها أربعا مرة أخرى واختار رأ

ى اآلخر وباملثل يمكن أن ُيْصِدر حكام ثم . أحسن منه، فرتكه والتزم الرأ

ن من السامء يرشده  ه يقول عن نفسه .  الرأى الصحيحإىلينزل القرآ ونرا

ْسى كام َتنَْسْونَ : "دون أدنى حرج ا بٌرش َأْذُكُر كام تذكروَن، وَأ ام أ إنكم "، "إنَّ

حنَ ، إىلختتصمون   من بعٍض، وإنام أقىض بحّجتِه ولعل بعَضكم أن يكوَن أ

فمن قضيُت له من حقِّ أخيه شيًئا فال يأخْذه، فإنام أقطُع له . مما أسمعُ بنحو 

هوِ  ليَس ىف: "التاىلومن هنا فحتى لو مل يصح احلديث ". قطعًة من النارِ   السَّ

ْكرِ  تفريٌط، وإنَّام التَّفريُط ىف وأخريا فهل يظن ظان . فمعناه صحيح متاما" الذِّ

ن يق صحيحة، كانوا ليسكتوا ويرتكوا أن املرشكني، لو كانت حادثة الغرا

قعة افرتاصا ويشككوا ىف دين حممد  األمر يمر هبدوء دون أن يفرتصوا الوا

ه قد خدعهم  ه مرتدد وغري خملص ىف دعوته وأ ئح أ ويرددوا للغادى والرا

  .لكننا مل نسمع بأن شيئا من هذا قد وقع. ولعب هبم

يفه هذا الك ه وبعد فإن الرصاىف ظل، حتى بعد تأ تاب، يعلن دائام أ

لقد كتب مثال بعد هياج الناس عليه إثر . اإلسالميريد هنضة املسلمني و

الشخصية : " كتابهإىل، الذى يشري فيه "رسائل التعليقات: "ظهور كتابه

يف " رسائل التعليقات"أكثر من مرة بام يدل عىل أن " املحمدية تاٍل ىف التأ

ا، وهللا احلمد، مسلم مؤمن : "باإلحلادلذلك الكتاب واهتام العراقيني إياه  أ



ى ى، باهللا وبرسوله حممد بن عبد اهللا إيامنا صادقا ال أرائى وال أداج  إال أ

وليست منه إال خالفت املسلمني فيام أراهم عليه من أمور َيَرْوَهنا من الدين 

إال جوهره اخلالص وغايته بمنزلة القشور من اللباب،وال هيمنى من الدين 

 شىء من السعادة ىف احلياة الدنيوية إىلوبة التى هى الوصول املطل

االجتامعية واحلياة األخروية ما أمكن الوصول إليه برتك الرشور وعمل 

وكل ما عدا ذلك من أمور الدين فهى وسيلة إليه وواسطة له . الصاحلات

املؤمن باهللا وحده ال : "التاىل، ثم ختم كلمته هذه بتوقيعه ..."ليس إال

لدين. د" (معروف الرصاىف: يك لهرش الرصاىف يروى سرية / يوسف عزا

بل إن فهمى ). ٣١٤/ م٢٠٠٨/ دمشق/ دار املدى للثقافة والنرش/ حياته

املدرس ىف تقريره الذى ُكلِّف من بعض اجلهات الرسمية بإعداده حول 

ه قوى اإليامن باهللا " رسائل التعليقات" للرصاىف يثنى عىل الرجل بأ

 وعن اإلسالماسخ االعتقاد بام جاء ىف القرآن، ويدافع عن ورسوله ر

دا،  شخصية سيد األولني واآلخرين دفاعا جميدا، ومن ثم ال يصح تكفريه أ

  ).٣١٣/ املرجع السابق(وإال فإن من يكفره يصري كافرا 

فباهللا عليك أهيا القارئ الكريم أعرنى عقلك حتى أصدق ذلك 

 استعادة جمده القديم، سالميريد لإلالزعم من جانب كاتبنا، إذ كيف 

وللمسلمني أن ينهضوا من سباهتم الطويل ويصريوا أمة قوية عزيزة مهيبة 

اجلانب، وهو نفسه قد أزال عن عيوهنم غشاوة اإليامن بمحمد ودين حممد؟ 

نعم  كيف يظل املسلمون متمسكني بدينهم ويعملون عىل اإلعالء من 

ه، وقد بني هلم الرصاىف أن ر سوهلم الذى يؤمنون به كان يكذب طول شأ



ه عىل  الوقت وخيرتع اآليات اخرتاعا ويضعها أوال بأول ىف القرآن مدعيا أ

اتصال بالسامء وأن اهللا ينزل عليه جربيل حيمل إليه األوحاء املقدسة تباعا؟ 

لقد قىض الرصاىف بذلك، فيام هو  مفَرتض، عىل إيامهنم بنبيهم، ومل يعودوا 

ى به ال من قرآن وال من حديث، ومن ثم ال يمكن أن يكون يصدقون ما أ

نية واحلديثية أى قيمة ىف نظرهم، وال ىف عقوهلم أى اقتناع  للنصوص القرآ

واضح أن موقف الرصاىف مرتبك . بام فيها، وال ىف قلوهبم أى تعلق هبا

  . خريإىلومضطرب ومزعج وال يوصل 

لرصاىف ىف أول وهناك قضية أخرى أعجب وأغرب، أال وهى أن ا

يعلن شكه العنيف ىف مصداقية التاريخ " الشخصية املحمدية"كتابه عن 

واملؤرخني، إذ يبدأ كالمه ىف الكتاب املذكور كام سبق التوضيح بإعالن 

تكذيبه للتاريخ تكذيبا تاما أو شبه تام، ومستنده ىف هذا أن التاريخ يكتبه 

إلخ، ... بون ويدلسونالبرش، والبرش خيضعون للمصالح واألهواء ويكذ

ومن ثم ال يمكنهم كتابة التاريخ كتابة صادقة بل الصدق فيها ال يعدو أن 

اطيل فإذا كان األمر . يكون ذرات ضئيلة وسط طيس من األكاذيب واأل

" رسائل التعليقات: " التاريخ ىف الرد، ىف كتابهإىلعىل ما يقول فكيف يستند 

 ىف كتابه إىله كايتانى املسترشق اإليطفيام يقرب من مائة صفحة، عىل ما قال

ه كاتبنا ىف الرتمجة الرتكية، بخصوص ى، اإلسالمعن التاريخ   الذى قرأ

ى به الرصاىف ىف تفنيد دعاوى كايتانى هو مما  العرب وتارخيهم؟ إن كل ما أ

م من . حتويه كتب التاريخ با ما يؤكده من أن التاريخ أكوا ولو كان صوا

 كتب إىلل عىل ذرات من احلقيقة ما كان له أن يستند الزيف والبهتان تشتم



دا بعدما تربأ تربؤا عنيفا من التاريخ وأهله بل إنه . التاريخ وأشباهها أ

لعمر اهللا شأن "إن طريقته " رسائل التعليقات"ليقول عن كايتانى ىف كتاب 

/ رسائل التعليقات/ معروف الرصاىف" (غري شأن املؤرخني من أهل العلم

ه ال يستند ىف إثبات هذا أو ).١٣٨ عه مرارا ىف ذلك الكتاب بأ  بل إنه ليقرِّ

 شىء معلوم من التاريخ بل يعتمد عىل ظنونه وأوهامه كام هو إىلإنكار ذاك 

ائة وما يليها إذن فال يصح . احلال مثال ىف الصفحة التاسعة والثالثني بعد ا

وإال ما استطعنا التقدم أن ننفى التاريخ واملؤرخني ابتداء  من اعتبارنا، 

اىض ضا، فاحلارض سوف يلحق ، خطوة ىف دراسة ا  وربام وال احلارض أ

اىض بعد قليل ويصري تارخيا ال يصح الثقة به وباملثل ما كان ينبغى أن . با

انطالقا من كتب التاريخ " الشخصية املحمدية"يؤلف الرصاىف كتاب 

 من كتب التاريخ والكتب التى ولو مل ينطلق. والكتب التى تتصل بالتاريخ

ا كان بمستطاعه وضع هذا الكتاب وهذا تناقض من الرصاىف . تتصل به 

  .كبري وشديد ال يمكنه التخلص منه

دأ فيه الرصاىف وأعاد من التأكيد بأن حممدا مل يكن  ومع هذا كله مما أ

ر ىف نفوس العرب بدال من وحييتلقى  ا بل كان يزعم ذلك ليكون لكالمه أ

القول بأن القرآن كالمه هو فال يستمع إليه وال يصدقه أحد، مع هذا نجد 

قة للنبى صىل اهللا عليه وسلم ) ٢٥٨ص(الرصاىف  عند حديثه عن تتبع رسا

ى بكر عقب تركهام مكة مهاجرين  أهم شىء ذكره : " املدينة يقولإىلهو وأ

 هو قصة  املدينةإىلالرواة ىف هذه السفرة التى خرج فيها حممد مهاجرا 

قة بن مالك وها نحن نوردها هنا ونتكلم عنها بام يظهر زيف أقوال . رسا



ضا أن حممدا كام ذكره القرآن ا برش مثلكم يوحى : الرواة، ويثبت أ قل إنام أ

. ، ثم مىض الكاتب موردا تفاصيل احلكاية حسب الروايات املختلفة"إىل

قة تثبت أن حممدا،  كام ذكر القرآن، يوَحى واآلن ما معنى قوله إن قصة رسا

كر الوحى وأكد أن حممدا كان يدعى ذلك ادعاء، ومل يكن  يس قد أ إليه؟ أ

للوحى حقيقة؟ فكيف يعود بعد ذلك كله ويقول إنه كان هناك وحى وإن 

القرآن حني يقول ذلك فهو يقول احلق؟ وإال فام معنى كالم الرصاىف ىف 

دينا؟ وباملناسبة فإن تلك الفقرة التى سقناها من كالمه ىف كتابه  الذى بني أ

قة تدور حول نبوءٍة تنبأ هبا النبى أمامه، ووعٍد َوَعَده إياه  حكاية رسا

فأما النبوءة فهى أن بالد فارس سوف تفتح عىل املسلمني، وأما : الرسول

را كرس ه سوف يكون له سوا  وقد كانا له بعد أن فتحت ى، الوعد فهو أ

اىف ال النبوءة وال الوعد بل ربط بينهام وبني فتح بالد الفرس، ومل ينكر الرص

رين الكرسويني  قة وخلعه السوا فارس ىف عهد عمر وبِّره بوعد النبى لرسا

  .عليه

ب بالوحى قائال عن اآليتني التاليتني من  ولكن كاتبنا يعود فيكذِّ

فال"سورة  ىف خماطبة املسلمني، ومها عن موقف املرشكني ىف غزوة " األ

 تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم َبَطًرا وِرئاَء الناس ويصدون وال: "بدر

وإذ َزيَّن هلم الشيطان أعامهلم وقال * عن سبيل اهللا واهللا بام يعملون حميط 

ال غالب لكم اليوم من الناس وإنى جاٌر لكم فلام تراءت الفئتان نكص عىل 

 اهللا واهللا شديد عقبيه وقال إنى برىء منكم إنى أرى ما ال َتَرْون إنى أخاف

قة وقومه بعدما "العقاب ، إذ هو يرى أن الذى نكص عىل عقبيه هو رسا



دى املرشكني ضد حممد، لكنهم عندما جد اِجلدُّ  دهيم ىف أ وضعوا أ

ا جهل  جهون حممدا وحده، مما جعل أ خذلوهم وانسحبوا وتركوهم يوا

قة، فإنه يا معرش الناس، ال هيمنكم خذالن رس: "حني رأى اهلزيمة يقول ا

ا رجع من بقى من قريش ". كان عىل ميعاد من حممد قة إىلو  مكة رأوا رسا

ثم يكمل كاتبنا اهلامم . خرقت الصف وأوقعت فينا اهلزيمة: فقالوا له

كر ذلك وقال: "الظريف قائال قة أ واهللا ما علمت بشىء : وال غرو أن رسا

قة هو الذى سبب بفعلته ت. فام صدقوه. من أمركم لك هزيمة قريش فرسا

، ثم يعقب "يوم بدر، غري أن الرواة يقولون إن الذى فعل ذلك هو إبليس

اذا إبليس خيذل الكفار ليغلب : "الرجل الظريف بقوله وما أدرى 

  ). ٢٦٣ -١٦٢ص" (املسلمون

والرصاىف هنا يكّذب بالقرآن، إذ القرآن ال الرواة هو الذى يقول إن 

قةالذى خذهلم حني َجدَّ اِجلدُّ  . هو الشيطان، أما الرصاىف فيقول إنه رسا

ء قلنا إنه وحى إهلى  قة ما قال عنه القرآن ما قال، سوا ه لو كان رسا والواقع أ

كام نعتقد وندين اهللا به أو قلنا جماراة للكاتب إنه كالم حممد، إذ ال يمكن أن 

ه شيطان، وإال كان شيطانا ظريفا خلذالن قة بأ ه يتهم الوحى أو النبى رسا

ب الكاتب أن خيذل الشيطان . الكفار ىف الوقت املناسب متاما وأما استغرا

إن الشيطان بطبيعة احلال . الكفار ويقف مع املسلمني فهو استغراب خاطئ

ال يقف مع املسلمني، لكن القرآن يريد أن يقول إن وساوس الشيطان التى 

وف الكافرين قبل املعركة ومألهتم غرورا ويقينا  بأهنم ال حمالة نفخت ىف أ

منترصون عىل املسلمني قد تبخرت من أخماخهم وغادرهتم أمام احلقائق 



طال  خن أ ، وعىل رأسهم محزة اإلسالماملرة عندما التحم الفريقان وأ

 ىف املرشكني قتال وجندلة، ووجدوا أن الدائرة قد دارت عليهم وأن ، وعىل

 تلك الرؤوس حينام شيئا من األوهام التى كانت تلبس رؤوسهم مل يبق ىف

يابه راحت : "وهو ما نقوله ىف أمثالنا الشعبية. كرش هلم الواقع البشع عن أ

وهو نفسه ما يقوله القرآن عن يوم القيامة وختىل ". ة، وجاءت الفكرةرَ كْ السَّ 

: الشيطان عن الكفار بعد أن كان ىف الدنيا يمنيهم األمانى الطويلة العريضة

ا ُقِىضَ "  األمر إن اهللا وَعدكم َوْعَد احلق ووَعْدتكم وقال الشيطان 

فأخلفتكم وما كان ىل عليكم من سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم ىل فال 

ِخىَّ إنى كفرت  تم بُمْرصِ ِخكم وما أ ا بُمْرصِ فسكم ما أ تلومونى ولوموا أ

يم أم ترى ). ٢٢/ إبراهيم" (بام أرشكتموِن من قبل إن الظاملني هلم عذاب أ

قة؟ : بنا اهلامم سيقولصاح   بل هو رسا

 معنى خذالن ى، وقد تكرر ىف القرآن ىف مواضع شتى هذا املعن

 -١١٩" (النساء" ىف سورة تعاىلالشيطان البن آدم حني جيد اجلد، كقوله 

ًنا ُمبِينًا ): "١٢١ ا ِ َفَقْد َخِرسَ ُخْرسَ َّ ْيَطاَن َولِيا ِمْن ُدوِن ا * َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّ

يَْطاُن إِالَّ ُغُروًرا يَ  َِك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم * ِعُدُهْم َوُيَمنِّيِهْم َوَما َيِعُدُهُم الشَّ َ ُأو

ه ىف سورة "َوَال َجيُِدوَن َعنَْها َحمِيًصا ء"، وقوله جل شأ ): ٦٤ -٦١" (اإلرسا

يَس َقاَل َأَأْسُجُد ِملَْن َوإِْذ ُقْلنَا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم َفَسَجُدوا إِالَّ إِْبلِ "

َْتَك َهَذا الَّذِ * َخَلْقَت ِطينًا  ْمَت َعَىل ى َقاَل َأَرَأ ْرَتِن  َكرَّ  َيْوِم اْلِقيَاَمِة إىلَلِئْن َأخَّ

َتُه إِالَّ َقلِيًال  يَّ ُؤُكْم * َألَْحَتنَِكنَّ ُذرِّ َقاَل اْذَهْب َفَمْن َتبَِعَك ِمنُْهْم َفِإنَّ َجَهنََّم َجَزا

ًء َمْوُفوًرا َج  َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنُْهْم بَِصْوتَِك َوَأْجلِْب َعَلْيِهْم * َزا



ِل َواْألَوَالِد َوِعْدُهْم َوَما َيِعُدُهُم  بَِخيْلَِك َوَرِجلَِك َوَشاِرْكُهْم ِىف  اْألَْمَوا

يَْطاُن إِالَّ ُغُروًرا ه ىف سورة "الشَّ عن ) ٢٩ -٢٧" (الفرقان"، وقوله عز شأ

اِملُ َعَىل َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتنِ : "يوم القيامة ُسوِل ى َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ ْذُت َمَع الرَّ َ اختَّ

َِّخْذ ُفَالًنا َخلِيًال ى َيا َوْيَلَتى َلْيَتنِ * َسبِيًال  نِ * َملْ َأ ْكِر َبْعَد إِْذ ى َلَقْد َأَضلَّ َعِن الذِّ

ْيَطانُ ى َجاَءنِ  ْنَساِن َخُذوًال َوَكاَن الشَّ " احلرش"، وقوله سبحانه ىف سورة " لِْإلِ

عن املنافقني حني وسوسوا ليهود بنى النَِّضري بأن يثبتوا ىف وجه ) ١٧ -١٦(

حممد واعدين إياهم أهنم سوف يقفون ىف صفهم ضده وحياربونه معهم ولن 

ل هبم وخيرجهم من املدينة بل  يرتكوهم وحدهم ىف مواجهته لُينَكِّ

ْنَساِن : "وهنم منه ويمنعون اهلزيمة عنهمسيحم ْيَطاِن إِْذ َقاَل لِْإلِ َكَمَثِل الشَّ

َ َربَّ اْلَعاَملَِني ى َبِريٌء ِمنَْك إِنِّ ى اْكُفْر َفَلامَّ َكَفَر َقاَل إِنِّ  َّ َفَكاَن * َأَخاُف ا

َُام ِىف  اِملِنيَ النَّاِر َخالَِدْيِن ِفيَها َوَذلَِك َجَزا  َعاِقَبَتُهَام َأهنَّ فالشيطان، كام ". ُء الظَّ

 ال يقف مع املسلمني ضد الكافرين بل يظل يوسوس للكافرين ى، نر

ويؤزهم عىل العناد واإليغال ىف الكفر حتى يستجيبوا له متصورين أهنم 

منصورون، لكن حني جيد اجلد ويقفون أمام رهبم يتخىل عنهم الشيطان 

ع   .ويرتكهم حلال سبيلهم املروِّ

موضوع القبلة وحتويلها ىف املدينة بعد اهلجرة ببضعة عرش حتى ىف 

ه إىلشهرا من بيت املقدس   الكعبة ىف مكة نرى الرصاىف يتهم الرسول بأ

ه إنام  هو صاحب القرار، وإن كان قد مهد له ببعض الترصفات املومهة بأ

ر من السامء بينام األمر ال يعدو أن يكون طبخة طبخها بنفسه  تلقى القرا

اة است غرقت وقتا واحتاجب ىف كل منعطف ترصفا معينا منه أقدم عليه بأ



وحذر ودهاء وختطيط مسبق واع منتهزا كل فرصة لتطوير خطته نحو الغاية 

ئد أى أن كل ما قاله . النهائية حتى تم له ما أراد بأقل اخلسائر وأكرب الفوا

له القرآن ىف هذا الصدد هو كذب ىف كذب، فليس اهللا هو الذى سمح 

بذلك بل هو الذى عمله ثم نسبه، كام هو احلال ىف كل املناسبات املشاهبة، 

ء هذا .  اهللا سبحانهإىل حد من كل أقطاره جرا وإن الدهشة لتأخذ الوا

م يقل إن اهللا هو املوجود . التفسري العجيب املسىء للرسول عليه السالم أ

،  وقوله عز " رمىوما رميَت إذ رميَت ولكن اهللا: "تعاىلد وإن قوله وحيال

دهيم: "وجل ، هلو أكرب "إن الذين يبايعونك إنام يبايعون اهللا يد اهللا فوق أ

دليل عىل أن حممدا، ومثله ىف ذلك أى خملوق وأى إنسان، ال وجود له بل 

الوجود كله هللا فقط، ومن ثم فكل عمل إنام هو من عمل اهللا؟ فلامذا ال 

ضا إن حتويل القبلة إنام  هو من عمل اهللا ال من عمل حممد، يقول هنا أ

الذى ينبغى بناء عىل قوله بوحدة الوجود إنه غري موجود؟ لكن الرصاىف ال 

نات  إىلفمرة : يتبع املنطق وال يفكر بالعقل بل يسري عىل أسلوب البهلوا

   .  ى تلك، وال يستقر عىل رأإىلهذه الناحية، ومرة 

 هى ، يل الرصاىفلقد كانت أول مناسبة افرتصها حممد، حسب حتل

.  يثربإىل الكعبة قبل مهاجرة الرسول إىلصالة الرباء بن معرور اليثربى 

قال : "البن هشام" السرية النبوية"وهذا ما نقله كاتبنا ىف هذا املوضوع عن 

كعب بن القني أخو ى معبد بن كعب بن مالك بن أى حدثن: ابن إسحاق

اه سلمة أن أخاه عبد اهللا بن كعب، وكان مى بن صار، حدثه أن أ ن أعلم األ

كعبا حدثه، وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول اهللا صىل اهللا عليه 



اج قومنا من املرشكني، وقد صلينا وفقهنا،  خرجنا ىف: وسلم هبا، قال ُحجَّ

فلام وجهنا لسفرنا وخرجنا من . ومعنا الرباء بن معرور سيدنا وكبرينا

ا، فو اهللا ما أدرى ؤالء، إنيا ه: املدينة قال الرباء لنا ت رأ ى قد رأ

وافقونن ت أال أدع هذه الَبنِيَّة : وما ذاك؟ قال: قلنا: قال. عليه أم الى أ قد رأ

واهللا ما بلغنا أن نبينا : فقلنا: قال. إليها وأن أصىل) الكعبةى يعن(بَظْهر ى من

: فقال: الق.  الشام، وما نريد أن نخالفهإىلإال  صىل اهللا عليه وسلم يصىل

فكنا إذا حرضت الصالة : قال. لكنا ال نفعل: فقلنا له: قال. َملَُصلٍّ إليهاى إن

وقد كنا ِعْبنا عليه : قال.  الكعبة حتى قدمنا مكةإىل الشام، وصىل إىلصلينا 

ى إال اإلقامة عىل ذلك ى،  يا ابن أخ:فلام قدمنا مكة قال ىل. ما صنع، وأ

ه عام صنعُت ىف رسول اهللا صىل إىلانطلق بنا   اهللا عليه وسلم حتى نسأ

ت من خالفكم شىءمنه ى نفس هذا، فإنه واهللا قد وقع ىفى سفر ا رأ  

فخرجنا نسأل عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، وكنا ال : قال. فيهى إيا

ناه عن رسول اهللا نعرفه ومل نره قبل ذلك، فلِقينا رجًال   من أهل مكة فسأ

فهل تعرفان : قال. ال: هل تعرفانه؟ فقلنا: ، فقالصىل اهللا عليه وسلم

وقد كنا نعرف : قال. (نعم: قلنا: العباس بن عبد املطلب عمه؟ قال

فإن دخلتام املسجد فهو : قال). ا العباس، وكان ال يزال َيْقَدم علينا تاجرً 

فدخلنا املسجد، فإذا العباس جالس، : قال. الرجل اجلالس مع العباس

فسلمنا ثم جلسنا إليه، فقال . اهللا عليه وسلم جالس معهورسول اهللا صىل 

ا : رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلني يا أ

. نعم، هذا الرباء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك: الفضل؟ قال



سى قول رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: قال : الشاعر؟ قال: فو اهللا ما أ

هذا ى سفر خرجت ىفى اهللا، إنى يا نب: فقال له الرباء بن معرور: الق. نعم

ت أال أجعل هذه الَبنِيَّة منسالماهللا لإلى وقد هدان بظهر، فصليت ى ، فرأ

، شىءمن ذلك ى نفس ذلك حتى وقع ىف ىفى أصحابى وقد خالفن. إليها

 فرجع :قال. كنَت عىل قبلة لو صربَت عليها: فامذا ترى يا رسول اهللا؟ قال

ء  : قال.  الشامإىل قبلة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وصىل معنا إىلالربا

ه صىل  نحن .  الكعبة حتى مات، وليس ذلك كام قالوا إىلوأهله يزعمون أ

  . أعلم به منهم

صار: قال ابن هشام وب األ    :ىوقال عون بن أ

   ني املشاعرِ عىل كعبة الرمحن ب     =    أول الناس مقبًال  ومنا املصىلِّ 

  ".  قصيدة له وهذا البيت ىف. الرباء بن معرورى يعن

ويعلق الرصاىف عىل هذا اخلرب بأن الرباء قد سبق النبى ىف حتويل القبلة 

 الكعبة، وهو ما وقع من نفس النبى موقعا حسنا، وكان ذلك من إىل

ئه فيام كان إىلاألسباب التى محلته  يفعل وال  حتويل القبلة إليها، فلم ُخيَطِّ

أما األسباب األخرى التى .  إعادة الصلوات التى صالها  إليهاإىلدعاه 

ضا  ا هاجر وأخذ يصىل ،  كام يذكر الرصاىفى،  ذلك فهإىلدعته أ ه   أ

كيف خيالفنا، وىف ذات : لبيت املقدس بلغه أن اليهود ينتقدونه قائلني

 إىلهدى ما صليتم لو مل نكن عىل : الوقت يتبع قبلتنا؟ وقالوا للمسلمني

باعه. قبلتنا مل تقولون إنكم عىل ملة : وكان الكفار يقولون بدورهم أل

تم ترتكون قبلته وتصلون   قبلة اليهود؟ كام كان َتْرُكه لقبلة إىلإبراهيم، وأ



الكعبة غري متسق مع الغاية التى يرمى إليها، وهى إهناض العرب وفتح 

 مل يكن شيئا هينا، ، ام يقول الرصاىفعىل أن أمر التحويل، حسب. العامل هبم

ه ينظر ىف  يا  وأخذ وقته ىف ذلك ومل يترسع، بل تظاهر بأ وهلذا كان حممد متأ

زل ىف سورة  ية، كام أ عددا كبريا جدا من " البقرة"السامء بحثا عن نجدة إ

ما ننسْخ "من أول : اآليات التى تسبق آيات حتويل القبلة متهد هلذا القرار

سيقول السفهاء من الناس ما  "إىل"  أو ُننِْسها َنْأِت بخٍري منها أو ِمْثلِهامن آيةٍ 

هم عن قبلتهم التى كانوا عليها وما فيها من حديث عن الكعبة وَرْفع " َوالَّ

نام  إبراهيم وإسامعيل قواعدها، ومكانتها عند اهللا، وكيف أن اهللا موجود أ

ه حول ا... ولينا وجوهنا لقبلة وهو يصىل الظهر وكان من دهائه أ

باملسلمني ىف املدينة لكى يكون األمر أكثر إقناعا هلم بأن الوحى قد نزل 

نا . عليه هبذا التحويل وكل ما قاله الرصاىف ليس له سوى معنى واحد هو أ

 بصدق أو كذب بل بتنفيذ ما يباىلىف هذا األمر مع ممثل مرسحى كبري ال 

  .يريده بدهاء شديد، والسالم

قع أن الرباء مل يكن أول من حتول من الصالة نحو بيت املقدس والوا 

 الكعبة، إذ مل تكن القبلة قد حتددت نحو بيت املقدس وحده رسميا قبل إىل

ذلك، فقد كان الرسول يصىل نحو القبلتني مجيعا بقيامه جنوب الكعبة 

مستقبال إياها وبيت املقدس معا ىف ذات الوقت، ومل يتجه نحو بيت 

ومن ثم كان الرباء ىف استقباله الكعبة إنام . وحده إال بعد اهلجرةاملقدس 

جههام الرسول صىل اهللا عليه وسلم . يصىل نحو إحدى القبلتني اللتني يوا

ه كان " كنت عىل قبلة لو صربت عليها: "ثم إن قول الرسول له قد يعنى أ



هإىلينبغى أن يظل عىل الصالة   وإذا كان . الكعبة كام كان يصنع قبل أن يسأ

الرسول يمثِّل عىل املسلمني ىف ذلك كله، وكان هو صاحب القرار ىف 

 الكعبة، فلم يا ترى كان حريصا عىل أن إىلالتحول بالقبلة من بيت املقدس 

ه كان يصىل إىليصىل   الكعبة وحدها إىل بيت املقدس ىف مكة أصال رغم أ

ج كام جاء ىف كتاب  ء واملعرا نقال " ية املحمديةالشخص"قبل حادثة اإلرسا

بياء كلهم  ا عاد من تلك الرحلة قال إن قبلة األ عن املصادر القديمة ثم 

كانت هى بيت املقدس؟ إن كالم الرصاىف يصور الرسول بصورة رجل 

طلب من الناس بملء إرادته أن يكبلوا يديه ورجليه بسلسلة حديدية دون 

ل فك نفسه من تلك  هذا، ثم عاد فأخذ حياوإىلأن يضطره شىء أو أحد 

وال َيُقْل أحد ! الكبول مالقيا األمرين ىف ذلك، وما كان أغناه عن هذا كله

إنه أراد جماراة اليهود تقربا إليهم، إذ مل يكن صىل اهللا عليه وسلم قد انتقل 

ر اليهود باملدينة بعد، كام كان القرآن ىف مكة ينزل باآليات التى إىل  جوا

 الوثنية إىلرهم بدينهم وتوراهتم وجنوحهم تفضح اليهود وتتحدث عن كف

زهلا اهللا ضد فرعون إىلىف كل منعطف يمرون به رغم تت  اآليات التى أ

ما هلم   . إكرا

 الكعبة ىف صالته إىلوالطريف أن الرصاىف يقول ىف تفسري اجتاه الرباء 

فإذا كان ترصفه يدل ). ٢٨٣ - ٢٧٨ص(إنه تعبري عن حب العرب للكعبة 

 بيت املقدس وهو ىف مكة، وإن أرشك إىلم يدل صالة النبى عىل ذلك فعال

ء  يهم للربا فقة اليثربيني كلهم عىل بكرة أ معه الكعبة؟ وعالم يدل عدم موا

قول إن موقفهم هذا يدل عىل  ىف هذا االجتاه، وهم األكثرية الساحقة؟ أ



نفورهم من الكعبة؟ وإذا كان العرب حيبون الكعبة كل هذا احلب فلم يا 

ته نحو حتويل القبلة بعد تر ى كان حممد حذرا يستعمل الدهاء ىف خطوا

ة إىلاهلجرة من بيت املقدس   مكة؟ لقد كان أقمن به أن ُيْقِدم بكل جرأ

يس هذا ما يقوله . واطمئنان عىل هذا التحويل الذى حيبه العرب مجيعا أ

  املنطق والعقل لو كان لدى الرصاىف منطق أو عقل؟  

ومن مهازل الرواة ىف : "ذا املوضوع برقاعة، إذ قالوخيتم الرصاىف ه

ك : أمر حتويل القبلة ما ذكروه ىف كتبهم أن رسول اهللا قال جلربيل وددت أ

ت اهللا  لست أستطيع أن : فقال جربيل.  الكعبةإىل أن يرصفنى تعاىلسأ

ة تدئ اهللا عز وجل باملسأ نى أخربُته. أ فإن مثل هذا ال يليق . ولكن إن سأ

 هذا ال يكون اهللا إال كملك من البرش، وال يكون إىلة اهللا، إذ بالنظربعظم

.  العاملإىلحممد إال كعامل من عامله، وجربيل ليس إال رسول امللك 

َت امللك أن : نئذ يليق بالعامل أن يقول لرسول امللكوحي أود لو سأ

ا ال:  غريه، ويليق بالرسول أن يقول للعاملإىلحيولنى من عمىل هذا   أ

نى أخربته ة، ولكن إن سأ تدئ باملسأ ن هذا من عظمة . أستطيع أن أ وأ

اهللا، الذى ال خيفى عليه شىء ىف األرض وال ىف السامء، وهو بكل شىء 

عليم يعلم ما ُيِرسّ اخللق وما يعلنون، فال جيوز أن يصدر مثل هذا من حممد، 

  ). ٢٨٤ -٢٨٣ص" (وإنامهو من تلفيق الرواة

ه ووجه الرقاعة ىف  هذا الكالم أن الرصاىف أوال يصورالرسول هنا بأ

ه متصل  ممثل مرسحى ال قلب له يضحك عىل األغرار من حوله ويومههم أ

ه هو الذى يصدر القرارات وينفذها دون  بالسامء يتلقى منها الوحى مع أ



فام املشكلة إذن ىف القول كذبا بأن حممدا قال كذا جلربيل، . وحى أو سامء

جربيل بكذا وكذا؟ إنه كله اخرتاع وتلفيق كسائر اخرتاعات حممد فرد عليه 

فسنا به، بل نبتلعه ونحن صامتون كام نبلع  وتلفيقاته ال ينبغى أن نشغل أ

 هذا فإن قول الرصاىف بوحدة إىلوباإلضافة . كل شىء آخر لفقه واخرتعه

ه ال فرق بني اهللا والكون، بل مها شىء واحد، وما ي فعله الوجود معناه أ

حممد فهو من فعل اهللا ال من فعله هو ألن الوجود احلقيقى هو وجود اهللا 

 بيت املقدس ثم من بيت إىلوعىل هذا فتحويل القبلة من الكعبة . وحده

فليس هناك إذن أى مسوغ .  الكعبة كرة أخرى هو من فعل اهللاإىلاملقدس 

ر بني حممد وج ا يقوله الرواة عن احلوا ذلك . ربيلالستسخاف الرصاىف 

ه الكاتب ال يعد شيئا بجانب ما اختلقه حممد  أن هذا احلوار املختلق كام يرا

من دين وقرآن وترشيعات وقصص وأدعية وعبادات ومبادئ وقيم ثم 

فلم التحبيك هنا، والتفويت .  اهللا كام يكرر الرصاىف القولإىلنسبتها كلها 

  هناك؟ 

مكن أن يكون حممد كذابا وممثال مرس حيا خمادعا عىل هذا باهللا أ

مكن أن ينجح هذا الكذاب ىف كل ما يقول ويفعل ويتنبأ وال  النحو؟ باهللا أ

ى معروف الرصاىف بعد  دا، ثم يأ ام وال الناس الذين حوله أ تفضحه األ

ه كان يكذب  كل هاتيك القرون املتطاولة فيهتك رسه ويزيل سرته ويرينا أ

و الكذاب، فمثله ممن يعارشون ويلفق طوال الوقت؟ أال إن الرصاىف ه

دهيم  ط ويدمنون اخلمر والقامر ويمدون أ املومسات ويزاولون اللوا

ملعارفهم يستجدوهنم الطعام واملالبس والفلوس هو الكذاب امللحوس 



ن يقع كالمه وال إالم يتجهيباىلالعقل، والَبِجح الذى ال  ودائام ما .  أ

ساءل، ومعى كل احلق غري "عىل حممد وراح يفك لغزه ترى ِملَ اقترص : أ

بياء والرسل اآلخرين؟ ومل ترك كل الديانات " املقدس فقط وترك مجيع األ

رها؟ وباملناسبة فقد اإلسالمغري   فلم يفكر ىف هتك أستارها وإزالة أرسا

وأن اللواط منترش جدا % ٩٩كان الرصاىف يرى أن نسبة الزناة ىف املجتمع 

 ).٣٩٦ -٣٩٥ص(جني حتى لكثريا ما يقع من املتزو

ساءل ما معنى أن الرباء كان : وقبل أن نغادر هذه النقطة أحب أن أ

 بيت املقدس؟ إىل الكعبة بينام سائر مسلمى يثرب كانوا يصلون إىليصىل 

هل كان يقاطعهم فال يصىل معهم صالة اجلامعة ويصىل وحده؟ كذلك 

م كيف يذهب هو وكعب بن مالك وحدمها ملقابلة النبى ومها ال  يعرفانه؟ أ

يكن األحرى أن يصطحبا معهام واحدا ممن يعرفه صىل اهللا عليه وسلم 

فسهام للريبة من أهل مكة، وربام إىلحتى ال يضطرا   السؤال عنه وتعريض أ

ضا بسبب التوتر الذى كان يسود أم القرى جراء ختوفهم من  لألذى أ

دهيم  ع اللقاء بينهام وبني  يثرب؟ بل هل كان ممكنا وقوإىلإفالت حممد من أ

الرسول والعباس ىف املسجد احلرام عىل أعني أهل مكة؟ لقد كانت هناك 

ترتيبات ملقابلة النبى عليه السالم ليال ىف العقبة ىف اخلفاء، وهو ما يدل عىل 

ما أقول من خشية النبى وأهل يثرب اطالع قريش عىل الصلة التى تربطهم 

هنارا ودون خوف أو حذر أو فكيف يذهب بعض اليثربيني . بمحمد

م وحتت برص القرشيني مجيعا وسمعهم، إىلتوجس   النبى ىف املسجد احلرا

باعه الذين خيططون  ونه ىف الصالة والقبلة بام يعنى أهنام مسلامن من أ ويسأ



 بالدهم ونجاته من قبضة قومه؟ ودعنا من قول عدد من إىلالنتقاله 

 ،  معرور إنه شارك ىف بيعة العقبة األوىلاملراجع القديمة ىف ترمجة الرباء بن

به للمكى التاىلوب  كان يعرف النبى عليه السالم، وهو ما يتعارض مع جوا

ه ال يعرفه ه هو وكعب بن مالك عن حممد بأ   . الذى سأ

دأ فيه الرصاىف وأعاد من أن القرآن  ورغم كل ما سبق ورغم كل ما أ

ه نزل عليه من السامء، ا من اهللا بل اخرتاعا حممديا كذبوحيليس   وزعم أ

رغم هذا كله فإن الرصاىف ينسى كل هذا الذى قاله، وينقلب عىل عقبيه 

دينا ما ال يمكن أن يصدر إال عن اهللا اخلالق  مؤكدا أن ىف القرآن الذى بني أ

 ٦١٤ص(القادر الباطش والغفور الرحيم حسب طبيعة النص واملوقف 

 ٥٩٧ص(صاىف ىف موضع آخر من كتابه ومع هذا كله نرى الر). وما يليها

يقول بأن القرآن هو إهلام من اهللا، وإْن َقَرصَ هذا اإلهلام عىل ) فصاعدا

ه قد نسف بنفسه كل ما قاله ىف .  أما األسلوب فهو من حممدى، املعان أى أ

مواضع كثرية من الكتاب بل كل ما أدار كتابه عليه إدارًة من أن القرآن هو 

ه من لدن اهللا سبحانه، وهو كذب من لدن حممد، ال ذى كذب زاعام أ

يساوى الصدق عند الرصاىف ما دام ىف مصلحة عامة، بل هو الصدق كل 

  . الصدق حسبام قال

وىف ا لنهاية نقول بملء الفم إن حممدا لو كان كاذبا وكل ما كان يريده 

ه هو أن يتبعه الناس فلامذا مل يسلك سبيال أخرى غري تلك التى جلبت علي

ضا، ووافق قوَمه عىل  وان الرضر واألذى بل ومؤامرات القتل أ املشاكل وأ

ما كانوا  يريدون ومل يدخل معهم ىف صدام منذ اللحظة األوىل؟ لقد كان 



إنه، .  صفهإىلأحرى به وأفضل له لو أخذ قومه عىل هواهم حتى يكسبهم 

ف  مل يتلق أى وحى من السامء بل هو الذى ، حسب مزاعم الرصاىف أ

ه مرسل من اهللا  وحممد داهية خطري ىف رأى .  قومهإىلواخرتع ثم تظاهر بأ

 فهل اخلطة التى اتبعها حممد ىف تبليغ دعوته وتصلُّبه ىف ذلك ال ، الرصاىف

يرتدد وال يرتاجع وال يتزحزح عن موقفه من األوثان والتقاليد الدنسة 

وان الظلم والقهر املنترشة ىف  املجتمع، هل تلك واألخالق املنحرفة وأ

 الغاية التى يريد؟ بطبيعة احلال ال إىلاخلطة هى اخلطة السليمة ىف الوصول 

وهذا يدل عىل أن ما يقوله الرصاىف عىل مدار الكتاب هو كالم . ثم ال ثم ال

 . خارج عن املنطق املستقيم  والعقل السليم

ه  باهللا مسلم مؤمن "والعجيب أن الرصاىف ىف وصيته األخرية يؤكد أ

ى ى، ورسوله حممد بن عبد اهللا إيامنا صادقا ال أرائى فيه وال أداج  إال أ

ا من الدين وليست منه إال َهن وْ رَ يَ  خالفت املسلمني فيام أراهم عليه من أمور

بمنزلة القشور من اللباب، وال هيمنى من الذين إال جوهره اخلالص وغايته 

عادة  ىف احلياة الدنيوية  شىء من السإىلاملطلوبة التى  هى الوصول 

االجتامعية واحلياة األخروية ما أمكن الوصول إليه من ذلك برتك الرشور 

ول ما عدا ذلك من أمور الدين فهو وسيلة إليه . وبعمل الصاحلات

 صلتى به مكتبة  - ١ -الرصاىف/ مصطفى عىل" (وواسطة له ليس إال

بة وأفدحها وهذا غريب أشد ا). ٤٤ -٤٣/ م١٩٤٨/ بغداد / املثنى لغرا

لُق ال يمكن سُرته وال َرْتُقه، فالرجل ال يؤمن بمحمد نبيا عىل  وَكِذٌب أ

ا إليها وحي وغريه وال يرى القرآن احلاىلاإلطالق كام وضحنا ىف الفصل 



كه ويسخر منه، وفوق هذا ال يؤمن إىلباإلضافة  ه كثريا ما خيطِّئه ويركِّ  أ

اب، بل يزعم أن حممدا هو من لفق باآلخرة وال باحلساب والثواب والعق

ن العذاب وا فكيف يزعم . حكاية البعث واجلنة والنار وما فيهام من املتع وأ

ه مسلم؟    أ

 إيامنه بوحدة الوجود، فقد يقال إن هذا هو إىلهذا، وال أريد أن أشري 

ة حال فليكن، أما اإليامن بنبوة . فهمه لأللوهية، أى إنه مؤمن باهللا عىل أ

. القرآن وباليوم اآلخر وباجلنة والنار فإنه ال يؤمن بشىء من ذلكحممد وب

ه يرى كل ذلك كالما  ه مل يكن يصىل وال يصوم وال فكر ىف احلج أل كام أ

فارغا، وله اعرتاضات عليه واقرتاحات بتغيري تلك الشعائر تغيريا جذريا 

ه ال يؤمن بأهنا من عند اهللا بل من تلفيق  حممد، ليس له من معنى سوى أ

 هكذا سول له شيطانه .  ىوهو قادر عىل تصحيحها وجعلها أفضل وأرق

أه عىل كتابة هذه الوصية معرفته أن أحدا مل يطلع عىل . السمج مثله وربام َجرَّ

 أهنا لن تفشى رس الكتاب إىلخارج الدائرة التى يطمئن " شخصية حممد"

ا ال أصادر حريته وال حر. وما فيه من باليا ورزايا ية أحد غريه ىف االعتقاد أ

بام يشاء، لكنى ال أحب هذه املناورة واملداورة، وال أحب الدفاع املقيت 

الذى انربى له مصطفى عىل ىف كتابه املذكور لتحسني صورته وخمادعة 

ء عن حقيقة أمره   . القرا

ى هبا حممد عليه السالم حسب الرصاىف ى ولكن ما الوحدانية الت أ

تصوراته ومل يسبقه إليها أحد؟ جييب الرصاىف وكانت من خمرتعاته و

ن تلك الوحدانية، بأهنا ى هى ، الت"ال إ إال اهللا"موضحا معنى  عنوا



 إذ خترجهم من طور عبودية عامة ،  طور أعىلإىلترتقى بالناس من طور "

أى أهنا جتعل الناس كلهم مستعَبدين إل واحد ال .  طور عبودية خاصةإىل

 العبودية اخلاصة التى إىلثم ينتقل كاتبنا ". الكائناترشيك له هو خالق 

 حممد عليه السالم فيقول إن إىل" اخرتاعها وتصورها"مدحها وأسند رشف 

مرتبة الفناء ىف احلقيقة الكلية املطلقة الالهنائية "هناك مرتبة أعىل منها، وهى 

املعربَّ ، وهى "ال موجود إال اهللا"وعنوان هذه املرتبة . التى هى ذات اهللا

إذا تصورت الفضاء ". وحدة الوجود" بـاإلسالمعنها ىف كالم فالسفة 

ريه وبامتداده الزمنى وبام فيه من كائن جىلٍّ أو خفىٍّ تصورا كليا ال َيْعَلق  بأ

بالصور اجلزئية فقد تصورَت احلقيقة الكاملة املطلقة الالهنائية التى هى 

 ما وقف فكرك عند صورة ومتى. ذات اهللا، وعلمَت أال موجود غريها

جزئية من صور الكائنات فقد خرج بك عن الوجود الكىل وَكَفَر عنك ذات 

ومتى ما  استطعت ىف فكرك أن تندمج ىف الوجود فانيا فيه ناسيا . اهللا

وجودك اجلزئى غري ذاكر من نفسك صورهتا املحدودة فقد جاز لك أن 

ك بصورتك تظهر مظهر الوجود الكىل وأن تقول وتفعل عن ذات  اهللا أل

اجلزئية غري موجود إال وجودا صوريا، وإنام املوجود هو الوجود الكىل 

  ". املطلق الالمتناهى

إذا تدبرَت هذا جيدا علمَت أن  احلالج : "ثم يرشح ذلك بقوله

ا احلق: "صادق ىف قوله ، ولكن قوله هذا مع كونه صادقا يعترب كفرا "أ

ه قال ا: "بذات اهللا أل كناية عن الوجود اجلزئى الذى ال كيان له " اأ"، و"أ

ضا فهمَت قول حميى الدين بن عربى، ىف خارج الوجود الكىل إن : " وأ



، وإنام كفروا لتخصيصهم ذلك  النصارى مل يكفروا بجعلهم املسيح 

 ومهام َنُقْل .  ، أى لوقوفهم عند صورة جزئية من الوجود الكىل"باملسيح

... ن العبارة قارصة  عام هنالك من املعانى الدقيقةفإ" وحدة الوجود"عن 

ْت أفكار بعضهم من وحدة الوجود   دعوى احللول أو االحتاد، إىلولقد َزلَّ

َعْوا أن اهللا حل ىف فالن أو احتد بفالن وهذا باطل ال يتمشى مع وحدة . فادَّ

تَِّحدا حاال وحملوًال فيه أو مُ : الوجود ألن احللول أو االحتاد يقتىض شيئني

وهذا يناىف وحدة الوجود الكىل املطلق، فال يقال إن اهللا حل ىف . ومتََّحدا به

فالن كام ال يقال، إذا كان البحر مائجا، إن اهللا حل ىف املوجة، إذ ليس هناك 

اء، وما املوجة إال صورة جزئية مضمحلة   ".إال ا

:  فيقولويستمر ىف كالمه ضاربا األمثلة من القرآن عىل وحدة الوجود

هو األول واآلخر : "لقد عرب حممد عن وحدة الوجود ىف القرآن بقوله"

حة ". والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم إن هذه اآلية رصحية كل الرصا

نا إذا قلنا إن  فيام ذكرناه لك من وحدة الوجود الكىل املطلق، إذ ال ريب أ

 ى، والظاهر الذى ُيرَ األول الذى ال ُيْدَرك، واآلَخر الذى ال ُيْلَحَق، 

 كل ذلك هو اهللا، كان معنى هذا القول رصحيا ىف ى، والباطن الذى ال ُيرَ 

ه ال موجود إال اهللا وهل . وهذا هو املعنى املقصود من وحدة الوجود. أ

 هذه املرتبة العليا بالتفكري أوتلقاها عن غريه بالتلقني؟ إن إىلوصل حممد 

ا اليوم عند كتابة هذا إىلاجلواب عىل هذا السؤال حيتاج   بحث وتنقيب، وأ

ىف منزل من الفلوجة منقطع عن وسائل البحث والتنقيب ليس لدىَّ من 

إننى ال أستطيع اآلن : فليعذرنى  القارئ إذا قلت له. الكتب ما أرجع إليه



إن حممدا ببلوغه هذا املبلغ األسمى من . أن أجيب عىل هذا السؤال بشىء

ه ال موجود إ له إدراك أ ال اهللا قد استطاع بقدرة فائقة، كام تدل  عليه أقوا

وأفعاله، أن يندمج ىف الوجود احلق الكىل الطلق الالهنائى فانيا فيه متالشيا 

 ولذلك جاز له أن يقول عن ذات اهللا ما .  ىبه ناسيا وجود نفسه اجلزئ

ن من قوله  وما رميَت إذ: "يقول وأن يفعل عنه ما يفعل كام جاء ىف القرآ

إن الذين : "، إذ جعل ِفْعَله ِفْعَل اهللا، وقوله"رميَت ولكن اهللا رمى

دهيم ، إذ جعل بيعته بيعة اهللا، "يبايعونك إنام يبايعون اَهللا َيُد اهللا فوق أ

فهو هبذا االعتبار الفلسفى صادق فيام أخرب به عن اهللا، . وجعل يده يد اهللا

ضا باعتباٍر آخَر سنذكره فيام بعد   ). ٢٠ -١٨ص(" وصادق أ

وأول شىء نتناوله من كالم الرصاىف هو زعمه أن حممدا هو أول من 

ذلك أن حممدا . وهو زعم خاطئ متهاوٍ ". ال إ إال اهللا"تصور واخرتع 

ه هو مؤلف ا لقرآن ومنتحل  نفسه، إذا جارينا الرصاىف فيام ادعاه من أ

بياء إىلد وحيالنبوة، قد قال عكس ذلك متاما، إذ أسند هذا الت  مجيع األ

ا ورد ىف القرآن واحلديث بكلمة  الذين سبقوه، فقد جاؤوا مجيعا طبقا 

وكان هذا حمور اخلالف بني كل نبى وقومه وأساس العداوة . دوحيالت

بياء أقوامهم   هذا ما خاصموهم وال حاربوهم إىلوالبغضاء، ولو مل َيْدُع األ

انوا أحرياء أن يقتلوا حممدا وحاولوا قتلهم، بل لقد قتلوا بعضهم فعال، وك

ضا لوال لطف اهللا به وإكرامه إياه أما كالم الرصاىف عن اليهودية . أ

يههام ُعَزْيًرا واملسيح وإشارته  نية وتأ  أن اهللا ىف اليهودية هو إ إىلوالنرصا



ئيل فقط ال إ العاملني مجيعا فال يقدم وال يؤخر، فنحن نتحدث عن  إرسا

  . أصلهام النقى ال بعد ما طرأ عليهام من انحراف وتالعبتينك الديانتني ىف 

تعالوا نسمع ما قاله ابن آدم الذى قتله أخوه ألن قربانه ُتُقبِّل أما قربانه 

إنى أخاف اهللا رب : "هو فلم ُيَتَقبَّل، فقد قال له حني رآه يبسط يده ليقتله

 الربوبية إ فاهللا عنده هو رب الدنيا كلها ال يشاركه ىف تلك". العاملني

وآدم معدود . ومعنى أن األخوين يقدمان قربانا هللا أهنام كانا يوحدانه. آخر

وهية  ى نبى بالرشك وعبادة األوثان أو حيرص أ بياء، وال يمكن أن يأ بني األ

 نبذ َودٍّ وُسَواع يغوث وَيُعوق وَنْرس إىلونوح دعا قومه . ربه فيه وىف قومه

وهذه هى نفسها دعوة .  له عىل ما هو معروفويعبدوا اهللا وحده ال رشيك

إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسامعيل ويوسف وموسى حتى عيسى آخر 

نيا ولكن كان : "نبى ظهر قبل حممد مبارشة هيم هيوديا وال نرصا ما كان إبرا

وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم ". "حنيفا مسلام وما كان من املرشكني

بوِن * يتقون قوم فرعون أال * الظاملني  * قال رب إنى أخاف أن يكذِّ

وهلم عىلَّ ذنٌب *  هارون إىلويضيق صدرى وال ينطلق لسانى فأرسل 

اتنا إنا معكم مستمعون * فأخاف أن يقتلوِن  يا * قال كال فاذهبا بآ فأ

قال فرعون وما رب *... * فرعون فقوال إنا رسول رب العاملني

ئ...". "العاملني وا عىل قوم يعكفون عىل وجاوزنا ببنى إرسا يل البحر فأ

هة قال إنكم قوم جتهلون  * أصنام هلم قالوا يا موسى اجعل لنا  كام هلم آ

ٌ ما هم فيه وباطٌل ما كانوا يعملون  ِْغيكم * إن هؤالء ُمَتربَّ قال أغَري اهللا َأ

لكم عىل العاملني ت قلت". " وهو فضَّ  وإذ قال اهللا يا عيسى بن مريم أأ



ني من دون اهللا قال سبحانك ما يكون ىل أن أقول  للناس اختذونى وأمى إ

ما ليس ىل بحق إن كنُت قلُته فقد علمَته تعلم ما ىف نفسى وال أعلم ما ىف 

ت عالم الغيوب  ما قلُت هلم إال ما أمرَتنى به أِن اعبدوا اهللا * نفسك إنك أ

ت ربى وربَّكم وكنُت عليهم شهيدا ما دمُت فيهم فل ْيَتنى كنَت أ ام توفَّ

ت عىل كل شىء شهيد  عاد أخاهم هودا قال يا إىلو". "الرقيَب عليهم وأ

 ثموَد أخاهم صاحلا قال يا قوم إىلو". "قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إ غريه

 مديَن أخاهم شعيبا قال يا قوم إىلو". "اعبدوا اهللا ما لكم من إ غريه

وقد اكتفيت هنا بكالم القرآن . وهكذا"... ريهاعبدوا اهللا ما لكم من إ غ

ضا باألحاديث   . ومل أشأ أن أستشهد أ

بياء واملرسلني هى دعوة  فكيف يقول حممد إن دعوة مجيع األ

ه هو خمرتع هذا وحيالت ى معروف الرصاىف فيكذب حممدا مؤكدا أ د، فيأ

اله أحد د ومتصوره وأن أحدا مل يسبقه إليه؟ إن هذا يذكرنى بام قوحيالت

ء ىف أحد الربامج الثقافية املرصية باإلذاعة ىف ستينات  النقاد ألحد الشعرا

له كالما مل يقصده ىف  ه يقوِّ القرن املنرصم حني اعرتض الشاعر عىل الناقد بأ

ا أن : شعره، فام كان من الناقد إال أن قال ما عليك إال أن تقول، وعىلَّ أ

ا دون ومتى ما انتهيَت من قصيدتك ف. أفرس حدث أ يلزمك الصمت، وأ

وهو ما رصنا نسمعه رسميا منذ فرتة ! يا للبجاسة. أى اعرتاض من جانبك

أمات اهللا قلوهبم وعقوهلم، وجعل . من قول نقاد آخر زمن بموت املؤلف

وهذا إن  افرتضنا جوازه . عىل أسامعهم وعيوهنم غشاوة بام كانوا يفرتون

بي اء والرسل، وإال كانت الدنيا سداح مداح ىف الشعر فال جيوز ىف كالم األ



نى الرصاىف عىل حممد ورفعه . ال ضابط هلا وال رابط  أعىل عليني إىلولقد أ

وجعله خمرتع   ما فوق النبوة بزمانإىلومدحه مدحا أخرجه به من النبوة 

د، فكيف ينقلب عليه ويكّذب ما قاله ىف القرآن من أن دعوة وحيدعوة الت

النبيني واملرسلني كلهم قبال، ويفرس كالمه تفسريا د هى دعوة وحيالت

  مضادا ملضمونه؟  

لكن الرصاىف ال يتوقف هنا بل يقفز قفزة أخرى زاعام أن هناك مرتبة 

ه ال يوجد سوى اهللا، وأن . د هى وحدة الوجودوحيأعىل من الت ومعناها أ

سه كام وهذا ما يقوله الرصاىف نف. العامل من حولنا ال حقيقة له وال وجود

لكْن بناء عىل هذه العقيدة لن يكون اهللا خالقا وال رازقا وال . نقلنا عنه آنفا

ه ليس هناك خملوقات أصال، وما دام األمر كذلك  مريدا وال وال وال أل

ه . إلخ... فليس هناك مرزوقون كام أن هذا  القول يستلزم أن ننكر ما نرا

 نشعر به وما خيطر ببالنا من نحن البرش وما نسمعه وما نلمسه وما نشمه وما

صارنا وال لعقولنا  ه ال وجود لنا وال ألسامعنا وال أل طف أل أفكار وعوا

ا يمكن أن ندركه بعيوننا وآذاننا  وال لقلوبنا، بل وال وجود قبل ذلك 

وجلودنا وأذهاننا وأفئدتنا، بل وال وجود أصال لعيوننا وآذاننا وجلودنا 

 ننكر كل ذلك ونحن نعايشه ونعيشه بكل ولكن كيف. وعقولنا وقلوبنا

ك، حسب مزاعم الرصاىف والكذابني أصحاب وحدة  كياننا؟ الواقع أ

الوجود، ال ينبغى أن تطرح تلك األسئلة الطبيعية املرشوعة، وعليك أن 

ك موجود وأن كل ما تراه وتسمعه وتشمه وتلمسه وتفكر فيه  ب أ تكذِّ

ت نفسك ال فاهللا هو وحده .  وجود لكوتشعر به ال وجود له، بل أ



وهذا كالم يطريِّ العقل وهيدم . املوجود، وال وجود ألى شىء آخر سواه

راجه   . كل أ

ويرتتب عىل هذا بطبيعة احلال أن الرصاىف غري موجود وأن ما كتبه ىف 

هذا الكتاب وىف غريه من الكتب والقصائد غري موجود وأن اخلمر التى كان 

اء مدمنا هلا واملومسات الال تى كان يسافحهن والطعام الذى كان يأكله وا

الذى كان يرشبه والبيت الذى كان يسكنه والشارع الذى كان يمشى فيه 

والوظائف التى كان يامرسها والفلوس التى كان يقبضها واألصدقاء الذين 

ء الذين كان  كان يعارشهم والتالميذ والطالب الذين كان يعلمهم والقرا

يهم من خياطبهم واحلكام  الذين كان يتصل هبم والغلامن الذين كان يأ

بل ال وجود ملحمد وال للقرآن وال للتاريخ . خلف، كل ذلك ال وجود له

فيا وال ألى علم أو فن وال للكتب وال لألقالم وال لألوراق  وال للجغرا

ثيم وال  نات وال للجامدات وال للجرا وال لألحبار وال للبرش وال للحيوا

 للفريوسات وال للساموات وال لألرضني وال للبحار وال للمكروبات وال

وال يوجد كتاب اسمه . لألهنار وال للصحارى وال للحقول وال للنباتات

 وال ىل ، بل ال يوجد شخص اسمه معروف الرصاىف" الشخصية املحمدية"

ا نفسى أّى وجود فهذا . كل ذلك عدم ىف عدم، وليس هناك سوى اهللا. أ

وعىل هذا فال معنى حلرص . لرصاىف عن وحدة الوجودهو مضمون كالم ا

دهيم: "تعاىلوحدة الوجود ىف قوله  ىف وحدة اليد املحمدية " يد اهللا فوق أ

ية كام حيرصها الرصاىف دى ، مع اليد اإل  بل ينبغى أن تشمل وحدة أ

الصحابة كلها مع يد اهللا، بل ينبغى أن تشمل وحدة كل شىء ىف الكون مع 



نا، أال يكون هناك اهللا جل وع ال، إذ إن وحدة الوجود تستلزم، كام رأ

  . وجود ألى أحد أو شىء غري اهللا

ر النصارى  فق أن القرآن كفَّ ه ينقل عن ابن عربى نقل املوا والعجيب أ

هوه، فهذا هو الوضع الطبيع وهية املسيح ال ألهنم أ  إذ ال ى، ىف قوهلم بأ

يههم عليه ومل فرق بني اهللا والكون بام فيه املسيح،  بل ألهنم قرصوا تأ

ا ). ١٩ص( كل البرش كام تقتىض عقيدة وحدة الوجود إىليمدوه  وأزيد أ

يه عىل كل الكائنات  ضا بل ال بد أن ينسحب التأ فأقول إنه ال يكفى هذا أ

ء وأفكار ومشاعر ال عىل وحيمن برش  ن ومجاد ونبات وماء ونار وهوا وا

ا ال أعتقد ىف شىء من هذا لكنى أجارى وبطبيعة احلال . البرش وحدهم أ

وعىل كل حال فلو كان ما يقوله عن صحة كالم ابن . الرصاىف ىف تساخفه

يه كل  عربى لقد كان ينبغى أن يوضح القرآن ملؤهلى املسيح أن عليهم تأ

كهم باهللا  املخلوقات ال املسيح وحده، لكنه سبحانه كفرهم ملجرد إرشا

. ر املسيح ىف القرآن إال بوصفه عبدا من عباد اهللاومل ُيْذكَ . أحدا من عباده

 الذى ال أدرى أى خلل ، وهذا كله ُيْدِحض ما هيرف به معروف الرصاىف

 ثم ال ى، أصابه ىف أخالقه وسلوكه وعقله فجعله يردد هذا الُعْهر العقيد

د وحييكتفى هبذا بل حياول أن يومهنا أن هذا هو التفسري الصحيح ال

  !كلف حممد بتبليغها للبرش من لدن رب العاملنيللرسالة التى 

كذلك إذا ما حتدثنا عن الكون الذى نشاهده حولنا ىف كل مكان 

بصفته اجلانب اآلخر من اهللا فمعنى هذا أن اهللا، املتمثل فينا، ال يكاد 

يعرف شيئا صحيحا، فإننا نحن البرش ال نتفق عىل شىء، ومن ثم ال يوجد 



. تلف حوله إال شىء واحد صحيح، والباقى خطأىف أحسن األحوال مما نخ

إنه يقول شيئا، : ولنأخذ ما كتبه الرصاىف ىف كتابه املذكور مثاال عىل ما أقول

ا وما يقول  ى ثالث فيقول شيئا خيتلف عام أقول أ ا شيئا آخر، ثم يأ وأقول أ

ونحن، حسب وحدة الوجود، ال وجود لنا بل . وهكذا دواليك... هو

أى أن ما نقوله ونختلف حوله هو هللا ومن اهللا ال لنا . هللا فقطالوجود كله 

ه يقول الشىء . وال منا وإذن فاهللا ال يعرف احلقيقة بل حيتار بشأهنا، فنرا

ة من مسائل الوجود وال يستقر عىل قول واحد  وأشياء أخرى ىف كل مسأ

  . يكون هو احلقيقة، وال شىء آخر

ىف الفصل " الدرر السنية"قع ىف مو" موسوعة الفرق"ولقد قرأت ىف 

 عرش عن عقائد فرقة الديوبنديةى الباب الثان من" عقائد الديوبندية ":ىالثان

قيل : "ما يىل" وحدة الوجود"اهلندية ىف العرص احلديث، وحتت عنوان 

 اان احللوى واخلرء شيئً إذا ك): أى أحد املعتقدين ىف وحدة الوجود(ملوحد 

فجعل هذا املوحد شكله شكل اخلنزير، ! امجيعً   فُكِل احللوى واخلرءاواحدً 

فأكل ى،  صورة اآلدمإىلاخلنزير  فأكل اخلرء، ثم حول نفسه من صورة

 وقد علق عىل هذه األسطورة اإلحلادية الوثنية والوجودية .  ىاحللو

إن هذا املعرتض : فقال مةامللقب بحكيم األ الصوفية الشيخ أرشف عىل

هذا الترصف، وإال  عىل هذا املوحد كان غبيا، ولذلك تكلف هذا املوحد

األحكام  ىف احلقيقة ال فاجلواب ظاهر، وهو أن احللوى واخلرء متحدان ىف

نا إنام نتعامل مع األحكام واآلثار، أما ". واآلثار وتعليقنا عىل ذلك هو أ

ن ه ى؟ إن هناك فروقا خطرية بني احللوى واخلرء احلقيقة التى يشري إليها فأ



ال يمكن جتاهلها، وهذا ما هيمنا، وهو ما نصطدم دائام به وال يمكن القفز 

وأما مقدرة املعتقد بوحدة الوجود عىل تصيري نفسه خنزيرا . فوقه وجتاهله

وهم ال . وإعادة نفسه إنسانا مرة أخرى فهو كالم الضالني املضلني

ط ألهنم كذابون يتصورون أهنم يمكنهم يستطيعون غري هذا  الكالم املمخَّ

بسفسطاهتم املضحكة هذه جتاهل الوقائع الصلبة املدببة التى ختزق عيوهنم 

ه  ضا خداعنا وإهيامنا بصحة هذا الضالل الذى يزعمون أ ويستطيعون أ

  . هو اإليامن الصحيح

ه ال  وجود كام أن هذا الضال املضل يتجاهل أن وحدة الوجود تعنى أ

لغري اهللا، ومن ثم فال وجود حللوى وال خرء وال وجود له هو نفسه وال 

. آلكل احللوى واخلرء وال ملقرتح أكل احللوى واخلرء عليه وال وال وال

نية الفكرية منهجا، ثم إهنم  ه وأمثاله يعتمدون البهلوا لكن املشكلة هى أ

فحني جيوعون ال عند الترصف يترصفون مثىل ومثلك أهيا القارئ العزيز، 

فسهم ليس هناك وجود لشىء اسمه اجلوع وال لقرصات البطن : يقولون أل

فسنا، وليس هناك سوى اهللا، بل يسارعون   إىلورصخاهتا بل ال وجود لنا أ

ب يتجرعونه، وإىلالطعام يأكلونه، و  احللوى ينهون هبا وجبتهم، إىل الرشا

 الدواء يعاجلون به مغصهم إىل احلّامم يفرغون ما مألوا به بطوهنم، وإىلو

ولو كانوا صادقني لتجاهلوا وجودهم ذاته . وهكذا... وانتفاخ قولوهنم

ب أو مال  وه كأْن ليست له حقيقة وَمَضْوا دون أن يلتفتوا لطعام أو رشا وَعدُّ

لكن كام نعرف فإن باب الزعم والتهويش ال . أو أى شىء آخر ىف احلياة

دا ىف وجوه غليظى اجلل   . ود ثخينى الوجوهينغلق أ



والرصاىف يستشهد عىل أن وحدة الوجود هى العقيدة التى دعا إليها 

هو األول واآلخر : " عن ذاته جل وعالتعاىلحممد عليه السالم بقوله 

نا قبل قليل، متجاهال أن " والظاهر والباطن هو الذى ال " األول"كام رأ

ت تارخيية، أى مل تكن ُثمَّ يسبقه ىف الوجود شىء، فهو أزىل بينام كل املوجودا

ه خلقها وأراد هلا أن تكون، وأن  هو الذى ال " اآلِخر"كانت، بل كانت أل

د ه أ ، هو الذى تظهر قدرته ىف خملوقاته "الظاهر" وى، هناية له أل

، الذى ال ُيَرى وال ُيْسَمع وال ُحيَّس وال ُيْدَرك، ومع "الباطن"وإبداعاته، و

 أن يكون وجود دون أن يكون ِمْن َخْلقه أو دون هذا فهو موجود وال يمكن

ِ "وىف احلديث . أن يعيش برزقه وحفظه وقيوميته ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل ى َعْن َأ

 ِ َّ ْبِع، َوَربَّ اْلَعْرِش : "َكاَن َيْدُعو ِعنَْد النَّْومِ ملسو هيلع هللا ىلص ا ُهمَّ ربَّ السموات السَّ اللَّ

ْنِجيِل َواْلُفْرَقاِن، َفالَِق اْحلَبِّ  ، ُمنِْزَل التَّْوَراةِ ءشىاْلَعِظيِم، َربَّنَا َوَربَّ ُكلِّ  َواْإلِ

َ ى، َوالنَّوَ  َ َْت، َأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ ُكلِّ   َال إِ َْت آِخذٌ شىءإِالَّ َأ . بِنَاِصَيتِهِ   َأ

ُل َلْيَس َقْبَلَك  َْت اْألَوَّ َْت اْآلِخُر َلْيَس شىءَأ اِهُر ، َوأَ شىءَبْعَدَك  ، َوَأ َْت الظَّ

َْت شىءَلْيَس َفْوَقَك  ْيَن، َوَأْغنِنَا. شىءاْلَباطُِن َلْيَس ُدوَنَك  ، َوَأ  اْقِض َعنَّا الدَّ

: وفوق ذلك فالرصاىف يتغافل عن قوله سبحانه ىف هناية اآلية". ِمَن اْلَفْقرِ 

إذن . بام يعنى أن هناك أشياء، وأن علمه يتعلق هبا" وهو بكل شىء عليم"

ضا "اهللا"ص اآلية هناك فبن من ساموات وأرضني " كل شىء"، وهناك أ

طف وخواطر وحيوبرش وطري  وان ونبات ومعان وأفكار ومشاعر وعوا

  . وشهوات وهواء ونار وماء



هو الذى خلق الساموات : "كذلك فاآلية التى بعد ذلك تقول

ام ثم استوى عىل العرش يعلم ما َيلُِج ىف األرض و ما واألرض ىف ستة أ

نام كنتم واهللا بام  خيرج منها وما ينزل من السامء وما َيْعُرج فيها وهو معكم أ

اهللا اخلالق العليم املستوى عىل العرش : ، وفيها طرفان"تعملون بصري

والذى معنا ىف كل مكان وزمان وىف كل حال، وىف الطرف اآلخر خملوقاته 

ه فاهللا شىء، .  آخرهإىلوهذا موجود ىف كل آيات القرآن من أوله . عز شأ

اهللا هو اخلالق الرازق العليم القيوم، والكون هو : والكون شىء آخر

وىف العامل اآلخر . املخلوق املرزوق املعلوم املحفوظ بحفظه جل وعال

فهل اهللا خيلق نفسه ويرزقها ويقوم . سيكون هناك حساب وثواب وعقاب

والنار معا ىف اآلخرة؟ أم  اجلنة إىلعىل حفظها ىف الدنيا، وحياسبها ويرسلها 

ا أكتب هذا الكالم عىل ما فيه من سخف  ماذا؟ إننى ال أصدق نفسى وأ

ولكن ما العمل، وىف البرش من يكتبون كالما كله تنطع . وهتافت وهتاوٍ 

ه كل من : "وسخف ورقاعة؟ وعىل نفس الشاكلة يقول موالنا جل شأ

، وهو ما يفيد أن هناك "ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام* عليها فان 

وجودا فانيا هو وجودنا نحن املخلوقات، ووجودا باقيا بال هناية : وجودين

  .هو وجوده سبحانه

ضا عىل وحدة الوجود من القرآن قوله جل  ومما يستشهد به الرصاىف أ

ه للنبى حممد فمحمد، كام يقول ". وما رميَت إذ رميَت ولكن اهللا رمى: "شأ

 اهللا وتالشى به ومل يعد له وجود جزئى بل اندمج ىف  قد فنى ىف، الرصاىف

وهو يرى أن حممدا هو قائل هذا الكالم ألن . الوجود احلق الكىل املطلق



يف حممد بل إنه ليتنطع ويرتاقع قائال إنه هو . القرآن، ىف نظره، هو من تأ

ى  لألسف بعيد عن املكتبات العامة، ومن ثم ال يستطيع أن يعرف هل أ

أى أن حممدا مل يتلق . ذا الكالم من عنده أم استقاه من مصدر ماحممد هب

كالمه عن اهللا بل إما افرتعه من عنده أو أخذه من مصدر ما، وكل ما 

فرة له، وإال لوضع يده ىف احلال عىل  هنالك أن املصادر واملراجع غري متوا

هم ومعنى اآلية أن اهللا هو خالق البرش وواهب. حممد وهو متلبس باجلريمة

القدرة عىل الفعل والرتك وأعطاهم اإلمكانات اجلسدية واملعنوية 

نني  واألدوات التى يستعينون هبا عىل ما يريدون من فعل ذاك وجتنبه والقوا

وما رميَت إذ "فهذا معنى . التى حتكم تفكريهم وشعورهم وترصفاهتم

م فهو سبحانه يريد أن يربيهم عىل التواضع وعد". رميَت ولكن اهللا رمى

 اهللا سبحانه، مع إىلالغرور واجلعجعة، إذ هم ىف كل  أمور حياهتم يرجعون 

ضا الذى خلعه عليهم وميزهم به عن  وجود نطاق نسبى من احلرية  هو أ

  . سائر خملوقاته

وفاته أن اهللا املتحدث هنا خياطب رسوله بوصفه كائنا خمتلفا عنه، 

ام اهللا شيئا، وحممد شيئا وإال فكيف يكلم سبحانه شيئا ال وجود له؟ وما د

آخر، فكيف يزعم الرصاىف أن حممدا قد فنى ىف الوجود الكىل املطلق ومل 

ه قد فقد وعيه بوجوده وأخذ يسري وجيلس  را يعد له وجود خاص به؟ أ

وينام ويأكل وحيادث أصحابه وزوجاته وهو ذاهل ال يعى من أمره وال 

ه مل يكن يشعر بجو را ع وال عطش وال برغبة ىف أمور َمْن حوله شيئا؟ أ

َى من  ه قد احمَّ را الراحة والنوم وال يلتفت لزوجاته وبناته وأحفاده؟ ال بل أ



الوجود واندمج ىف املطلق؟ كذلك فإن كالم الرصاىف هنا يناقض كالمه 

السابق، ففى كالمه السابق مل يكن هناك وجود أساسا سوى وجود اهللا، أما 

، ووجود اهللا الذى ذاب )وسائر البرش(وجود حممد : هنا فهناك وجودان

وواضح أن الرصاىف ال منطق لديه وال عقل وال فهم وال . فيه وجود حممد

 إنه مغرم .  يباىلإنه يتخبط ويتناقض وال . حصافة بل ثرثرة، وثرثرة ليس إال

  . برتديد الكالم الغريب الشاذ

ية التالية قبل قليل نفعل هنا مع اآل" احلديد"وكام فعلنا ىف آية سورة 

فال"من سورة  وإذ يمكر بك الذين كفروا ليُْثبِتوك أو يقتلوك أو ": "األ

اكرين فإذا كان اهللا هو ". ُخيِْرجوك ويمكرون ويمكر اهللا واهللا خري ا

د فمن يا ترى هو ذلك الكائن الذى كان الكفار يمكرون به وحياملوجود ال

ك الذين كانوا ويريدون حبسه أو قتله أو إخراجه؟ ومن يا ترى أ و

اكر واملمكور به، وهو مريد  كون اهللا هو ا يريدون أن يصنعوا به ذلك؟ أ

احلبس والقتل والطرد من مكة، وىف نفس الوقت هو املراد حبسه وقتله 

بل يصل . وطرده؟ وىف كل موضع ىف القرآن نجد اهللا ربا، وحممدا عبدا

فهل يعاتب . احلديث إليهاألمر ىف بعض األحيان أن يعاتبه اهللا ويشتد ىف 

اهللا نفسه ويعنفها وهيددها؟ أم ماذا؟ وهل لو كان اهللا يعاتب نفسه ويعنفها 

ر إىلوهيددها أهو حيتاج  فسنا تصوَّ  التلفظ بذلك؟ إننا لو فعلنا ذلك مع أ

نا هنذى أو قد ُجنِنَّا وأما قوله جل جالله ىف سورة . الناس من حولنا أ

ني لنبيهم لدى احلديبية حني انرشت شائعة تقول عن مبايعة املسلم" الفتح"

إن املرشكني قد قتلوا عثامن رسوَل رسوِل اهللا إليهم، فبايع الصحابة رسول 



هتم وعدواهنم  اهللا عليه السالم بالثبات والصمود ىف وجه املرشكني ومؤامرا

إن الذين يبايعونك إنام : "ومنعهم هلم من دخول مكة لتأدية مناسك العمرة

دهيميبايع ة إشارة "ون اَهللا يُد اهللاِ فوق أ  وحدة إىل، هذا القول ليس فيه أ

الوجود، بل الكالم فيه عىل املجاز بمعنى أن اهللا سبحانه يبارك هذه املبايعة 

ا يقول باقى اآلية فَمْن : "ويكافئ املوفني هبا ويعاقب الناكثني هلا طبقا 

اهد عليُه اهللا فسيؤتيه أجرا نكَث فإنام ينكث عىل نفسه ومن َأْوَىف بام ع

، وإال فإذا كانت اآلية تتحدث عن وحدة الوجود فكيف تتحدث "عظيام

اهللا سبحانه والصحابة؟ ترى هل يبايع اهللا نفسه ويثيبها : اآلية عن طرفني

دا   . إن وفت، ويعاقبها إن خاست؟  ذلك كالم ال يصدر عن العقالء أ

الرصحية ىف أن اهللا شىء، إن الرصاىف يرتك مئات اآليات الواضحة 

والبرش وسائر املخلوقات شىء آخر، ودعنا من األحاديث التى ال تكاد 

ة جمازية هنا وآية مثلها هناك، ويظن  تنتهى وتقول نفس القول، ويتشبث بآ

ه يمكنه الضحك علينا وإهيامنا بصحة ما يدعيه عن وحدة الوجود إن . أ

ن وعرضه هى عالقة اخلالق العالقة بني اهللا والكائنات بطول القرآ 

باملخلوق، والرازق باملرزوق، واحلافظ باملحفوظ، واملحاِسب باملحاَسب، 

هى عالقة الرب : باختصار. واملكافئ باملكافأ، والقادر باملقدور عليه

لكن الرصاىف يرص ىف َلَدٍد عجيٍب ليس له معنى عىل جتاهل هذا كله . بالعبد

.  الوجه الذى يريدإىلستعملة جمازيا عن وجهها وَىلِّ بعِض اآليات املفردة امل

ن ريد الرصاىف أن يقنعنا أن اهللا هو شارب اخلمر، وهو الزا  وهو ى، أ

ه سبحانه هو  السارق، وهو اخلائن، وهو القاتل، وهو الكاذب، أوحتى أ



 وهو  الصائم، وهو الصادق، وهو اخلائف املرتعش إيامنا وتقوى؟ ، املصىل

قول  ا هنا ال أ عىل القائلني بوحدة الوجود، فقد رصح هبذا املعنى احلالج أ

  إسخاطي عصيانى :قال. إمامهم

ت بال شك ا أ   ىفسبحانك سبحان  أ
  ىوعصيانك عصيان  ىدوحيدك توحيوت

ن  ىوإسخاطك إسخاط   ىوغفرانك غفرا
ن: إذا قيل  ومل أجلد يارب   ؟ىهو الزا

راد من كل هذه اللفة الطويلة وأعتقد أن البيت األخري يكشف عن امل

إنه يريد التفلت من قيود الدين، ال بالنسبة للواجبات . لفها احلالجى الت

ًضا بالنسبة لآلثام، الت ويسمى الصوفية مثل هذا . َمثَّل هلا بالزناى فقط، بل أ

ه " الشطح"وهم يعّرفون ". شطحا: "الكالم كالم يرتمجه اللسان عن "بأ

ه "نه مقرون بالدعوىَوْجٍد يفيض عن معد وصف  عبارة مستغَربة ىف"، وأ

ج" (َوْجٍد فاض بقوته وهاج بشدة غليانه وغلبته ن / اللَُّمع/ الّرسا حتقيق أ

ى عبد الرمحن بدو. ويرشح د). ٣٧٥، ٣٤٦/ م ١٩٤١/ ليدن/ نيكلسون

 الشطح إذن تعبري عام تشعر به النفس حينام تصبح ألول مرة ىف: "ذلك قائال

/ عبد الرمحن بدوي. د" (هوى وهى، وهية، فتدرك أن اهللا هحرضة األل

/ ١/ م١٩٧٨/ الكويت/ وكالة املطبوعات/ ٣ط/ شطحات الصوفية

وهذه دعوى خطرية غري معقولة، وأرى أن األفضل تعريف ). ١٠

ه " الشطح" ئف من ِقَبل شخص ما بحلول اهللا فيه"بأ وأساس . الزعم الزا

ومل تكن هذه . "ىأو النفسى اب الفكرهذا االدعاء هو الدجل أو االضطر

هيم  الشطحات احللولية احلالجية مقصورة عىل الشعر، فقد ذكر تلميذه إبرا



ن ه سمعه يدعو بعد الصالة ذات مرة بكالم جاء فيهى احللوا ا، : "أ يا هو أ

ّيت ا هو، ال فرق بني إنَّ ، ثم التفت إليه "وُهِويَّتك إال احلدوث والِقَدمى وأ

حتى استهلك ى حدوث رضب ِقَدمه ىفى أما ترى أن رب: "ل لهضاحًكا وقا

تلك الصفة؟ واخللق  ىفى ِقَدمه فلم يبق له إال صفة القديم ونطق ىفى حدوث

 ثم إذا نطقُت عن الِقَدم ينكرون عىل. كلهم أحداث ينطقون عن حدوث

مجع وحتقيق لويس / أخالق احلالج (" قتىلإىلوَيْسَعْون ى ويشهدون بكفر

والعجيب أن بروكلامن يرجع رفض علامء ). ٢٠/ م١٩٥٧/ ونماسيني

عم احلالجية السخيفة  ى النظام االجتامع" خطورهتا عىل إىلالدين هلذه املزا

). ٢٣٨/ يةاإلسالمتاريخ الشعوب / بروكلامن(عىل حد تعبريه " املتهافت

ما العالقة بني ادعاءات احلالج هذه ى، ولست إخال أدرى، وال أدر

  . عرصه للدولة العباسية ىفى جتامعوالنظام اال

ى وأحسب أن هذا النص الشعرى األخري قد يعضد االهتام الذ  

ى شهدت به زوجة ابنه أمام القضاة لدن حماكمته، إذ قالت إهنا مل تشعر، وه

ه عام  نائمة فوق سطح البيت، إال واحلالج قد َغِشيَها، فهبت مذعورة تسأ

ه، فهّدأ روعها قائال إنه إنام جاء ليوقظها  جوار ابنتإىليريد، وكانت نائمة 

/ ، وأمحد أمني١٣٥/ ٨/ للخطيب البغدادى" تاريخ بغداد"انظر (للصالة 

ولقد كان األوىل به، لو كان صادًقا، أن ). ٧٢ -٧١/ ٢/ اإلسالمظهر 

بدورها زوجة ى وابنته من بعيد، أو أن يوقظ ابنته أوال وتوقظ هى ينادهيا ه

م يكن هذ. االبن  السليم؟ ى ا هو الترصف املنطقأ



ه يقول أشياء ال  ولعله من أجل ذلك قد كرر القول ىف   أشعاره بأ

م الكاتبون   : يعلم هبا اللوح والقلم، وجيهلها فال يسجلها الكرا

  وفيه منك أسامءُ ى،  بقلبشىء
 

  به، كال، وال الظَُّلمُ ى ال النور يدر
  ونور وجهك رسٌّ حني أشهده 

 

   واإلحسان والكرمُ هذا هو اجلود
ت تعلمه.  ىِحبِّ ، َى فخذ َحِديثِ     أ

 

  ال اللوُح يعلمه حقا وال القلمُ 

*                                  * 

  قلوب العاشقني هلا عيونٌ 
 

ه الناظرونا   ترى ما ال يرا
ر تناج  سنٌة بأرسا   ى وأ

 

  تغيب عن الكرام الكاتبينا

م ا   لكاتبون يفوهتم ما يقول فال حساب إذن، ألن وما دام الكرا

  .احلساب إنام يكون عىل وفق صحائف األعامل

 كام يزعم أصحاب وحدة الوجود، أن يكون اهللا هو ى، ولكن مل ينبغ

فسهم، وهو املكاِفئ، وهو املكاَفأ؟ نعم  ضا العاَملون أ رب العاملني، وهو أ

ا مضطربا، فيكون ىف بعض اذا؟ وهل يمكن أن يكون اإل كام قلت حمتار

ه ال يوجد سواه، وىف كل احلاالت  األحيان النادرة الشاذة متصورا أ

، ووجود العباد؟ ثم هل : األخرى متصورا أن هناك وجودين وجود اإل

نات،  ، وبعض منه حيوا يصح أن يتبعض اإل فيكون بعض منه برشا

منه نباتات، وبعض منه هواء، وبعض منه ماء، وبعض منه مجادات، وبعض 

إلخ؟ ليس ذلك فقط بل إن كل فئة من هذه ... وبعض منه أسامكا

فيةإىلاملخلوقات تتبعض  د عىل مدى التاريخ واجلغرا ثم .  مليارات األفرا

ا وغريى ممن ينكرون وحدة الوجود عىل خطإ  يس مضحكا أن أكون أ أ



نا بعض من اإل ما دام ال يوجد سوى اهللا، ومن وما عداه ال  وجود رغم أ

؟ وهذه احلروب  ه إ أو بعض من اإل هلم؟ أى إ ذلك الذى ال يعرف أ

واالختالفات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والفلسفية والنفسية 

والدينية واملذهبية التى يعج هبا العامل وكان يعج هبا وال يزال وسوف يظل 

كون كلها حروبا ومعارك بني اهللا وبني نفسه ما دام  ال وجود إال هللا، أ

ونحن ال ندرى؟ لكن هل اهللا يمكن أن ينقسم عىل نفسه؟ هذا املنقسم 

  .ليس  هو اهللا بل خملوقات اهللا

نقرأ أهنا " وحدة الوجود"حتت عنوان " املوسوعة العربية العاملية"وىف 

ع" ية كائنة ىفى معتقد َيدَّ ويرتبط هذا املعتقد . كل األشياء بأن الذات اإل

... الطبيعة  عبادة بعض مظاهرإىلتتجه ى لب بالديانات الوثنية التالغا ىف

فلسفة دينية تقرن ى  أإىلويمكن القول إن معتقد وحدة الوجود يشري 

املتصوفة بوحدة الوجود كاحلالج، إذ إنه  ويقول. وجود اآلهلة بالطبيعة

ًضا". اجلبة إال اهللا ما ىف: "قال   :وقال أ

ا من أهو   نحن روحان حللنا بدنا= ا  ومن أهوى أى، أ

رصته  رصَتنى أ رصتنا= فإذا أ رصَته أ   "وإذا أ

للدكتور زكى نجيب حممود يطالعنا حديثه " الرشق الفنان"وىف كتاب 

ضاالتاىل ج املشهورة: " عن احلالج أ ا احلق: "اقرأ قولة احلالَّ صاغ ى ، الت"أ

 يرى أن اإلنسان خمترصة واضحة، فهو صياغةً  َوْحدة الوجود هبا مذهبه ىف

واع الرياضة واملُجاَهدة اها بأ َر نفسه وصفَّ والزهد وَجَد حقيقَة  إذا ما طهَّ

ية الت وهو . صورته طَبَعها اهللا فيه ألن اهللا خلق اإلنسان عىلى الصورة اإل



 يعلم األََزل قبَل أن خيلق اخللق وقبل أن جتىلَّ احلق لنفسه ىف: ذلك يقول ىف

ته مع نفسه حديٌث ال كالَم فيه وال  اخللق، وجرى له ىف َحْرضة َأَحِديَّ

 شىءاألََزل حيث كان احلق وال  ذاته، وىف ذاته ىف حروف، وشاهد سبحانه

نىإىلمعه، نظر  يًا لذاته ىف عىل  ذاته فأَحبَّها وأ  ذاته ىف نفسه، فكان هذا جتلِّ

هة عن كل وصف وكل حد، ة ِعلََّة وكانت هذه اَملَحب صورة اَملَحّبة املُنزَّ

ذلك  يرى ثم شاء احلق سبحانه أن. الكثرة الوجودية الوجود والسبب ىف

األزل،  صورٍة خارجية يشاهدها وخياطبها، فنظر ىف ماثًال ىفى احلب الذات

ى آدم الذى الَعَدم صورًة من نفسه هلا كلُّ صفاته وأسامئه، وه وأخَرَج من

َد الدهر َّا خلق اهللا .جعله اهللا صورَته أ َده و  آدَم عىل هذا النحو عظََّمه وجمَّ

  ".بصورته فيه وبه هو هو واختاره لنفسه، وكان من حيث ظهور احلق

: السورية، وحتت نفس العنوان، نقرأ ما يىل" املوسوعة العربية"وىف 

الوجود  مذهب ىف) pantheism or panentheism(وحدة الوجود "

، شىء أو أن اهللا هو كل  هو اهللاشىءيوحد اهللا والعامل، ويزعم أن كل 

متوحد مع الطبيعة وحالٌّ فيها، وأن اهللا ليس  بمعنى أن اهللا مبدأ الشخىص

ية، وليس له  مستقال عن العامل، وأن العامل مظهر من مظاهر الذات اإل

  ...". ذاته وجود ىف

زكى نجيب حممود عن . يقول د" قصة الفلسفة احلديثة"وىف 

ره بمن قرأ هلم من الفالسفة إنه الفيلسوف اليهودى سبينوزا و قد راَعُه "تأ

من وحدة اهللا والكون واعتبارمها حقيقة ى ما ذهب إليه موسى القرطب

ارتأى أن الكون ى الذى، حسدا واحدة، وصادفته هذه الفكرة نفسها ىف



اد ى نظرية ابن ُرْشد، الت ابن ميمون بحًثا ىف هو ِجْسم اهللا، ثم قرأ ىفى ا

د، ولكن هذه الكُتب التتزُعم أن اخللو ى د ال يتعلق باألشخاص واألفرا

ها بذَرْت ىف ارت ىف قرأ يبة والشك، وأ ذهنه من املسائل  نفسه بذور الرِّ

َْت نفسه املتطلعة إال أن يقرأ ما قاله رجال  واملشاكل ما مل يستطِْع حلَّها، فأ

ِدٌف عندهم الديانة املسيحية عن اهللا وعن مصري البرش لعلهَّ ُمصا الفكر ىف

ته، فبدأ يدُرس اللغة الالتينية حتى استوعَبها، وعن طريقها ى ما يشف ُغلَّ

ث الفكر األوروب ء منه القديم واألوسط، ى، استطاع أن ُيطالع ترا سوا

يِّني الت رِّ صادَفْت ى فدرس سقراط وأفالطون وأرسطو، كام درس فلسفة الذَّ

، وأخذ عنهم كثًريا من منه إعجاًبا عظيًام، وطالع الفالسفة املدرسيني

استخدام  مصطلحاهتم الفلسفية، كام اقتبس منهم طريقتهم اهلندسية ىف

 هذه من طُرق إىلالبدائه والتعاريف والقضايا والرباهني والنتائج وما 

ى كذلك دَرس فلسفة برونو ذلك الثائر العظيم الذ. اهلندسة البحث ىف

فق حياته ىف  عقيدة، إىلالنتقال من عقيدٍة  بلد، واإىلالتجوال من بلٍد  أ

حكَمْت عليه حمكمة التفتيش آِخر األمر أن ُيقَتل ى باحًثا دهًشا ُمرتاًبا، والذ

ق دُمه" وأول ما اسرتعى نظر سبينُوزا . أن ُحيَرق حياى ، أ"من غري أن ُيرا

 فكرته عن وحدة الوجود، فكل احلقيقة واحدة ىفى من آراء برونو ه

كذلك ارتأى .  واحدشىءلَّتها، واهللا وهذه احلقيقة عِ  عنرصها، واحدة ىف

ادة  َّف منه احلقيقة مركبة شىءبرونو أن العقل وا ة مما تتأ  واحد، فكل ذرَّ

قد امتزجا بحيث ال يقبالن التجزئة ى وعنٍرص ُروحِ ى من عنٍرص ماد

د  واالنفصال، وموضوع الفلسفة هو أن ُتْدرك وحدة الوجود ىف تعدُّ



ادة ىف رى العقل ىفمظاهره، وأن ت ادة، وا وقد كان هلذه الفلسفة . العقل ا

ٌر عظيم ىف   ". سبينُوزا أ

يقول " Encyclopӕdia Britannica"بـ"pantheism"وىف مادة 

 the doctrine that the universe conceived of as a: "حمررها

whole is God and, conversely, that there is no God but the 
combined substance, forces, and laws that are manifested in 
the existing universe… Pantheism stresses the Identity 

between God and the world."  

 قول إىلوبمناسبة اإلشارة ىف النص األول من هذه النصوص الثالثة 

ا: "احلالج ا من أهوى ومن أهوى أ فإن " بة إال اهللاما ىف اجل: "وقوله..." أ

: الرصاىف قد أورد له قولة أخرى جترى ىف نفس املضامر واالجتاه، وهى قوله

ا احلق" يات "أ ، وكانت له أقوال أخر تسري نفس املسري من مثل تلك األ

ه إذا زنى فينبغى أن جيلد  املذكورة آنفا والتى يقرن هبا بينه وبني اهللا ويرى أ

ه هو واهللا شىء  ه من الظلم أن يعاقب هو ويفلت اهللا اهللا معه أل واحد، وأ

 : يقول مستنكًرا . أستغفر اهللا رب العاملني. سبحانه من العقوبة

ت بال شكٍّ  ا أ   !ىفسبحانك سبحان  أ

  ىوعصياُنك عصيان  ىدوحيُدك توحيوت

ن  ىوإسخاطك إسخاط   ىوغفرانك غفرا

ن: إذا قيل  ومل ُأْجَلد يا ربِّ    ى؟هو الزا

نيته، إذ يريد أن يقول إنه و كل تلك األقاويل تربهن عىل خبثه وهبلوا

، واإل هو فهل اإل يمكن أن ينحرص ىف جبة أو كيان إنسانى . هو اإل

حمدود؟ فكيف يا ترى وهو سبحانه ال أول له وال آخر وال يمكن حرصه 



ة حدود؟ ثم كيف يوجد اهللا ىف جبة احلالج بالذات دون  وال حتديده بأ

ه صاحب فكرة وحدة  ُجَبب اآلخرين؟ إن حممدا املتهم من قبل الرصاىف بأ

الوجود مل يقل يوما إن اهللا موجود ىف ردائه أو إزاره أو حلافه أو رسواله وال 

نسى نفسه مرة فربطها بربه إال برباط العبودية والُعنُّو والسجود واالبتهال 

ه فوق كذلك لو صح ادعاء احلالج السمج لك. واالستغفار ان مقتضاه أ

األمل واجلوع والعطش واخلوف واالستعطاف، فاإل ال جيوع وال يعطش 

ثم كيف يعاَقب . إلخ...  النوم وال شهوة له يبغى أن يشبعهاإىلوال حاجة به 

 إىلاهللا جل جالله إن زنى احلالج، منه هللا؟ إن الصوفية الذين يدعون 

ل شعرهم فيرشبوا اخلمر وحدة الوجود إنام يريدون أن يعيشوا عىل ح

وهم ىف هذا . ويزنوا ويرتكبوا املوبقات دون أن ينعى عليهم أحد شيئا

 نفس النتيجة التى وصل إليها آخرون منهم من أهنم من شدة إىليصلون 

هم قد بلغوا الغاية التى ليس بعدها غاية ىف العبادة والتقوى واجتناب  تقوا

فسهماملحرمات وصار من حقهم عندئذ إسقاط الت  .كاليف الرشعية عن أ

ه هو واهللا شىء واحد هو هو نفسه الذى كان  وهذا الذى كان يزعم أ

حه،  يستعطف قضاته بكل حرارة والتهاب أال يعدموه وأن يطلقوا رسا

وهيته وينسحق حتت أقدام  فكيف باهللا يتنزل هذا  الكذاب من علياء أ

 ويتذلل هلم؟ فمنذ بعض عباده مسرتمحا متذلال؟ هل اإل يسرتحم عباده

ه برش، وبرش مدلس يزعم  متى كان ذلك يا ترى؟ لكننا ال ينبغى أن ننسى أ

ه ارتفع عن أفق البرش وحلق بأفق  املزاعم الكاذبة وحياول إهيام البسطاء بأ

به فانكب عىل أقدام حماكميه إىلبيد أن َحرَّ التعذيب قد أعاده . األلوهية  صوا



ا، ح. يرتجاهم أن يرمحوه ني أقول هذا، ال أرافئ قضاته عىل احلكم عليه وأ

اقش مقولته املتنطعة ليس غري   .باإلعدام بل أ

ه كان يشتغل بالشعوذة يضحك هبا عىل عقول  وحكى عنه احلاكون أ

عِ . السذج والبسطاء واملخلوىل العقل َِرْت ى كام كان َيدَّ حلول اهللا فيه، وُأ

كذلك . بوصفهام شيًئا واحًداعنه أقوال يتحدث فيها عن نفسه وعن اهللا 

 إسقاط فريضة احلج واالستعاضة عنها بالدوران حول إىلقيل إنه دعا 

ء كإطعامهم  حجرة طاهرة ىف البيت والقيام ببعض أعامل اخلري جتاه الفقرا

ه كان يمد يده ىف. وتوزيع األموال عليهم  ومن شعوذاته التى حكيت عنه أ

ء ثم يسرتدها وقد امتألت بالد ". دراهم القدرة: "راهم، وكان يسميهااهلوا

ى بالفاكهة ىف ه كان يأ ه أحيا عدًدا من الطري، وأ غري إباهنا،  كام روى أ

اهلند من السحر   ما تعّلمه ىفإىلويرجع هذا . نفوس الناس ويقرأ ما ىف

جى  احليل التإىلوالشعوذات، و . كان ُيِعّدها َسَلًفا ويمّوه هبا عىل السذَّ

ا قال له احلالجوحيكى عن أحد ه  عث إليك ى تؤمن ب: "هم أ حتى أ

" بعصفورة تطرح من َذْرقها وزن حبة عىل كذا َمنا من نحاس فيصري ذهًبا؟

ت تؤمن ب: "رد عليه متهكام عث إليك بفيٍل يستلقى بل أ فتصري ى حتى أ

ئمه ىف ، وأن "إحدى عينيك؟ فإذا أردَت أن ختفيه أخفيته ىف. السامء قوا

ا . قد ُهبِت عندئذ وُأْفِحماحلالج  كام ذكر واحد آخر منهم أن احلالج 

هذه : " اإليامن به ومتابعته عىل ما يقول قال للرسولإىلأرسل إليه يدعوه 

ا رجٌل َغِزٌل، وال لذة ى ُيْظِهرها قد تأى املعجزات الت فيها اِحلَيل، ولكن أ

ا مبتًىل بالصلع، . هبنى أكرب من النساء وخلوت ىل ومبتًىل باخلضاب لسرت وأ



ى سوداء بال خضاب آمنُت بام يدعونى َشْعًرا وَردَّ حليت فإن جعل ىل. املشيب

اإلمام، وإن شاء : إنه باب اإلمام، وإن شاء: إن شاء قلت: إليه كائنًا ما كان

به يئس !" إنه اهللا: وإن شاء قلتى، إنه النب: قلت ا سمع جوا وأن احلالج 

  . منه وانرصف عنه

، اإلسالمملثل ُحِكيَْت حكايات عن زهده وعبادته ال يستسيغها وبا  

ا كان ىف م ال  مكة مكث سنة ىف فقد قالوا مثال إنه  صحن املسجد احلرا

وكان . يربح موضعه إال للطهارة أو الطواف، غري مبال بالشمس أو املطر

وقد عاب بعضهم عليه تعذيبه . إفطاره عىل ماء وأربع قضامت من رغيف

وشهدت عليه زوجة . نفسه وتنبأ له بأن اهللا سوف يبتليه بالء ال يطيقههذا ل

ابنه بأهنا كانت نائمة عىل  السطح ذات ليلة، وكان معها ابنته، ففوجئت به 

ه إنام جاء ليوقظها لصالة . يغشاها فلام هبت مذعورة مستنكرة ذكر هلا أ

الذين كانوا حياكمونه كام اهتمته أمام القضاة . الفجر، وهو ما أرشنا إليه آنفا

ه أمرها صبيحة ذلك اليوم، وه أسفل  نازلة من السطح وكان هو ىفى بأ

َرج، أن تسجد له فرفضت ف سوط . الدَّ ب أ وانتهت املحاكمة بأن ُرضِ

ام عىل  فه وُصلِب وُأْحِرَقْت جثته وُعِرَضْت عىل الناس عدة أ وُقطَِّعْت أطرا

حياة احلالج وشخصيته  انظر ىف (.  ٣٠٩اجلرس ببغداد، وكان ذلك سنة 

 / ٨/ بريوت/ ىدار الكتاب العرب/ للخطيب البغدادى" تاريخ بغداد"

و الفضل / ىللهمدان" ىتكملة تاريخ الطرب"، و١٤١-١١٢ حتقيق حممد أ

، ٨٩- ٧٩/ ى من تاريخ الطرب١١جملد / بريوت/ دار سويدان/ إبراهيم

/ دار صادر/ سان عباسإح. حتقيق د/ البن َخلِّكان" وفيات األعيان"و



البن " اآلداب السلطانية ىفى الفخر"، و١٤٦ -٢/١٤٠/ بريوت

دائرة "، و٢٦٢ -٢٦٠/ م١٩٦٦ -١٣٨٦/ بريوت/ دار صادر/ الطِّْقطِقا

تاريخ الشعوب "، و"احلالج"مادة / ٧جملد / ىللبستان" املعارف

و العال عفيف/ لكارل بروكلامن" يةاإلسالم يف/ ىترمجة أ  جلنة التأ

ظهر "، و٨٦ -٨٥/ م١٩٦٩ -١٣٨٨/ القاهرة/ والرتمجة والنرش

/ م ١٩٦٦/ مكتبة النهضة املرصية/ ٤ط / للدكتور أمحد أمني" اإلسالم

/ ىللدكتور عبد الرمحن بدو" اإلسالم شخصيات قلقة ىف"، و٧٦ -٦٩/ ٢

 حيث جيد القارئ ٩١ – ٥٩/ م١٩٧٨/ الكويت/ وكالة املطبوعات/ ٢ط 

حلياة احلالج شهيد  املنحنى الشخىص: "نيون املسمىترمجة لبحث ماسي

/ ضيفى  للدكتور شوق"ىالثانى العرص العباس"، و"اإلسالم الصوفية ىف

. صنعة د"/ ديوان احلالج"، و٤٨٢ – ٤٧٧/ دار املعارف بمرص/ ٢ط 

 -  ١٤٠٤/ بغداد / دار آفاق عربية/ ٢ط/ ىكامل مصطفى الشيب

ن بعضا من اليساريني وأمثاهلم من ومع هذا كله فإ). ٢٢ – ١٥/ م١٩٨٤

اآلبقني من الدين واإليامن يزعمون أن احلالج كان مصلحا دينيا يريد إقامة 

ه مل ُيْؤَثر عنه الدعوة   شىء من إىلالعدالة االجتامعية واالقتصادية رغم أ

اه عن راسبوتينيته الفاجرة   . ذلك، ومل نر ىف حياته وترصفاته سوى ما قرأ

ى بالتورغم أن الرصا د ىف وحيىف قد أكد أن حممدا هو أول من أ

تاريخ البرشية، وهو ما فندناه، فإنه يعود فيقول إن حممدا قد قرن اسمه 

، وىف التشهد ىف اإلسالمباسم اهللا ىف الشهادة التى يدخل هبا الناس 

الصلوات وىف األذان، وىف أمره هلم بالصالة عليه كلام جاء ذكره عىل لسانه 



ه عليه السالم كان زاهدا متام الزهد ىف أو عىل لسا ن غريهم، معقبا بأ

اديات وزخارف الدنيا الفانية وامللك والسلطان، لكنه كان متعلق القلب  ا

وقد رشع يلمزه صىل اهللا عليه وسلم . بأن يقدسه الناس وخيلده التاريخ

ه هبذا قد أفسد ما جاء به من الت بأال د هو أن نشهد وحيد، إذ التوحيبحجة أ

د الذى وحيإ إال اهللا، أما الشهادة بأن حممدا رسول اهللا فخارجة عن الت

  ). ٢٨ص(دعا إليه 

 آخر حلظة ىف حياته إىلوهذا ىف الواقع كذب مبني، إذ ظل حممد 

ضعا ال يتكرب عىل أحد وال يزعم لنفسه شيئا فوق البرشية، بل يقول إنه  متوا

ة من قريش كانت تأكل ا ن آيات . لقديد بمكةليس إال ابن امرأ وىف القرآ

ه لو تقول عىل اهللا بعض األقاويل ألخذ اهللا منه باليمني ولقطع  هتدده بأ

ه  منه الوتني فال يستطيع أحد كائنا من كان أن يتدخل لنرصته من اهللا، وأ

ر بام يعرضونه عليه من احلل الوسط ألذاقه ضعف إىللو ركن   قريش وتأ

ا خف كام كان للرسول بعض .  لنجدته إنساناحلياة وضعف املامت و

االجتهادات الفقهية، فنزل القرآن يغريها ويورد حكام خيتلف عام حكم به 

ومل يكن حييط نفسه بجنود أو جالوزة شأن احلكام وال كان فظا . الرسول

باعه مهام ختاشن معه كام كان يقع أحيانا من بعض البدو  مع أحد من أ

ه شأن أى صحابوكان ىف األسفار ي. األفظاظ  ى، شتغل ىف إعداد الطعام شأ

فكان جيمع احلطب للوقود، ثم متى حان أوان الطعام جلس مع صحابته 

عىل األرض يأكل مما يأكلون ويرشب مما يرشبون، كام كان يساعد زوجاته 

ه يستغفر ىف اليوم والليلة مائة مرة  ىف أعامل املنزل، وكان خيرب أصحابه أ



ه كان ىف الق مة من الناحية األخالقية والسلوكية، وكان يصف نفسه رغم أ

ه عبد من عباد اهللا سبحانه، ويكثر من دعائه عز وجل والصالة  دائام بأ

ه ال يمكن أن ينجو يوم القيامة  واالبتهال له والتذلل عىل أعتابه، ويؤكد أ

بياء اآلخرين ذكرهم بكل املودة  إال أن يتغمده اهللا برمحته، وإذا ذكر األ

م، ويعلن ىف أصحابه أن من كان له حق ىف رقبته فليأت وليأخذه  واالحرتا

ك  فهل هذا سلوك شخص يريد .  ىىف الدنيا ألن فضوح اآلخرة أشد وأ

  قداسة لنفسه؟ 

وهل شهادة املسلم بنبوة حممد تلحقه بأفق األلوهية؟ من قال ذلك؟ 

مدا عبده أشهد أال إ إال اهللا وأشهد أن حم: "إننا نقول ىف الصالة

ن . دوحي، فنؤكد عبوديته لربه بعد أن نعلن بأن اهللا هو اإل ال"ورسوله فأ

ر كل من كان له  التقديس هنا؟ إن اهللا سبحانه يعلمنا بالصالة عىل النبى تذكُّ

وهل هناك مجيل أمجل من دعوة حممد لنا لإليامن باهللا . ىف رقابنا مجيل

نتعاىلسبحانه و  هو حممد عليه اإلسالمه، وعنوان ؟ ثم إن كل دين له عنوا

نية هو عيس ن النرصا  واحلنيفية ى،  واليهودية هو موسى، السالم كام أن عنوا

انا . إلخ... إبراهيم ؟  هل نزل من السامء رأسا؟ لكن اإلسالمترى كيف أ

ى هبا رجال ات، بل يأ . السامء، مثلام ال متطر ذهبا وال فضة، فإهنا ال متطر نبوَّ

فهم مل يكونوا جمرد حامىل . ال ال بد من ذكرهم وعدم جتاهلهموهؤالء الرج

رسالة يوصلوهنا وال هيتمون هبا وال بمصريها وال باستقبال الناس هلا كام 

يصور أمحد صبحى منصور رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، بل يظلون 

حاملني مهها ومسؤوليتها ومتحملني ما يرتتب عىل محلهم هلا وتبليغهم إياها 



...  الناس من حوهلم من أذى وقلق ومتاعب ومؤامرات وقتل أحياناإىل

  . إلخ مما نعرفه عن حياة حممد وجهاده ىف هذا السبيل

إذن لكان الرصاىف . وآه لو كان اهللا قد حما اسم حممد متاما من التاريخ

ه يسحق البرش سحقا أمام جربوت اإلسالموأمثاله أول من يشنعون عىل   بأ

 يرىض الرصاىف مثال أن نتجاهل اسمه كشاعر أو كاتب؟ لو ثم هل. اهللا

حدث هذا لسمعنا رصخاته جتلجل ىف الفضاء اعرتاضا علينا واهتاما لنا 

. هبضمه حقه، وما كنا لنستطيع اخلالص منه ىف يومنا الذى يعلم به ربنا

أما ما هيرف به الرصاىف فهو . وهذا كل ما هنالك، وال تقديس وال حيزنون

إنه كلام قال ىف حممد كلمة طيبة !  غري معرتك، بل زوبعة ىف كستبانعراك ىف

حق هبا كلامت يريد هلا أن تنال منه ومتحو الكلمة الطيبة  استدار عىل عقبه فأ

  ! وهيهات. التى قاهلا

ا قال لصحابته مثال ال ُتْطُرونى كام : لو كان حممد يريد قداسة لنفسه 

ا َعْبُدُه، َفُقولوا . َأْطَرت النصارى عيسى بَن مريم ِ َوَرُسوُله: فإنَّام َأ َّ . عبُد ا

س"كام أن القرآن واحلديث مل يستعمال كلمة  أو " القداسة"أو " قدَّ

وباملثل مل يستعمال له كلمة . ىف حقه صىل اهللا عليه وسلم البتة" التقديس"

ه صىل اهللا عليه وسلم" التخليد"أو " اخللود"  مما ينقض دعوى الرصاىف أ

إنك ميت وإهنم : "أراد ختليد نفسه ىف سجل التاريخ، بل جاء ىف القرآن

وما "، "وما جعلنا لبرش من قبلك اخللد أفإن ِمتَّ فهم اخلالدون"، "ميتون

حممد إال رسول قد َخَلْت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم عىل 

كام " خالد الذكر": ولو كان يريد اخللود فلامذا مل يسم نفسه مثال". أعقابكم



احى واخلاتم"مع  ، وبخاصة أن من العرب من كان "العاقب واحلارش وا

كخالد بن الوليد وخالد بن البكري وخالد بن عمرو بن " خالدا"اسمهم 

م وخالد بن  عدى وخالد بن سنان وخالد بن عمري وخالد بن حكيم بن حزا

م عىل  سبيل املثال، رباح احلبشى وخالد بن سعيد وخالد بن زيد بن حرا

وذلك كثري، فهو إذن مل يكن ليخرتع اسام جديدا بل سيختار اسام منترشا 

  . عىل الساحة، ومن السهل قبوله

 ىف تربير ، وىف آخر املطاف فإنى ألستغرب كيف يعتمد الرصاىف

دا بأن  ه هو ال يؤمن أ عقيدته ىف وحدة الوجود، بام جاء ىف القرآن، ىف حني أ

ه من عند اهللا بل القرآن من عند اهللا  بل من عند حممد، وأن حممدا اليؤمن بأ

 ما يأمرهم هو به ويكفوا عام ينهاهم إىلكذب زاعام ذلك حتى ينصاع الناس 

ه . عنه خوفا من اهللا مثال حني ) ٦٠٢ص(والعجيب  الغريب ىف الرصاىف أ

ألن اهللا كذا : "كان يتحدث عن سبب اختالف البرش ىف أفعال القلوب قال

أى أن هناك خالقا ". للهم، وأفعال اهللا ال تعلَّ بَ قهم، وعىل هذا َج خل

ار عجاجها . وخملوقني وخملوقات إذن ففيم كل هذه الضجة العنيفة التى أ

  وأصم هبا أسامعنا عن وحدة الوجود؟
 

  

  

  

  



 

 ، يتناول الرصاىف: حياة حممد قبل النبوة يكتنفها الظالم الدامس

ومما قاله ىف هذا .  سرية الرسول قبل البعثة، احلاىلضمن ما يتناوله ىف كتابه 

الصدد إن حياته صىل اهللا عليه وسلم السابقة عىل النبوة تسبح ىف ظالم 

وهو يرى أن هذا أمر طبيعى ألن وضع . دامس يبعث عىل احلرية والشكوك

).  وما يليها١٠١ص(له  االهتامم بأخباره وأحوا إىلحممد أوائنذ مل يكن يدفع 

وبطبيعة احلال ال ينبغى أن نتوقع أن يكون اهتامم الناس به حينذاك 

لكن قول الرصاىف إن حياته آنذاك كانت . كاهتاممهم به بعدما صار نبيا

ظالما دامسا هو كالم ال معنى له، فقد كان حفيَد عبد املطلب أحِد القائمني 

 إىلمانة، وهو ما دفع خدجية عىل أمر الكعبة، كام اشتهر بالصدق واأل

ه ولد يتيم األب .  االقرتان بهإىلاستئجاره ىف جتارهتا والسعى  ومعروف أ

ضا ليكفله  ثم ماتت أمه وهو طفل فكفله جده، الذى رسعان ما مات هو أ

و طالب وليس ىف شىء من هذا شك، وإن اختلفت الروايات ىف . عمه أ

ه صىل اهللا عليه وسلم قد .بعض التفاصيل التى ال تقدم وال تؤخر كام أ

حكى عن نفسه ىف ذلك احلني أو حكيت عنه أشياء بسيطة ليس فيها ما 

ضا ما يدعو   إىليبعث عىل الفخر، وهو ما جيعلنا نصدقها، وإن مل يكن فيها أ

اخلجل، من مثل أخذ حليمة السعدية إياه إلرضاعه رغم يتمه وفقر أرسته، 

 ومن مثل اشرتاكه ىف حلف ى، هو صبومن مثل اشتغاله برعى الغنم و

جتارهتا، ومن  الفضول وىف حرب الفجار، ومن  مثل اشتغاله عند خدجية ىف

جبتهم له رىض اهللا عنها، ومن مثل ضمه عليا إليه  مثل أوالده الذين أ



ى طالب له وهو  يه ردا عىل كفالة أ وقيامه باإلنفاق عليه للتخفيف عن أ

 عكاظ هلذا املتحنف أو ذاك، ومن مثل صغري، ومن مثل مشاهدته ىف

استعانة قريش به ىف نقل احلجر األسود، فكان عند حسن الظن وَحلَّ هذه 

وقد ذكر الرصاىف معظم هذه . املشكلة عىل نحو أراح اجلميع وأرضاهم

  . األشياء

ينا بأخبار : ولكننا نتساءل ت أو غريك أن تأ وهل تستطيع يا رصاىف أ

كثر من تلك األخبار؟ نعم هل تستطيع أن تذكر عن أى رجل من قومه أ

ى هلب أو عن الوليد  ى جهل أو عن أ ى سفيان أو عن أ أشياء مؤكدة عن أ

ى الصلت أو عن  بن املغرية أو ُعْتَبة وَشْيَبة ابنى ربيعة أو حتى عن أمية بن أ

ى سلمى أو حاتم الطائى ىف صباهم وشباهبم  عنرتة أو َطَرفة أو زهري بن أ

لتهم أوضح مما ذكرناه من أخباره صىل اهللا عليه وسلم قبل البعثة؟ ورجو

إذن فلم التساخف والزعم بأن حياته هو بالذات ىف ذلك الوقت كان يلفها 

ه  الظالم والغموض؟ يريد الرصاىف أن يقول إن حممدا آنذاك كان نكرة ال يأ

  . به أحد

لبعثة قائلني وهو هنا يقلد املسترشقني حني يقفون أمام ماضيه قبل ا

 الطبعة األوىل من إىلويمكن القارئ العزيز الرجوع مثال . إنه غامض

"Encyclopӕdia of Islam" إىل، وسوف يقرأ هذا الكالم أول دلوفه 

، وهى من "Muhammad"الرتمجة اخلاصة به عليه السالم حتت عنوان 

 ولكن كيف يقال ذلك، وحممد هو .  ىتاليف بوهل املسترشق الدانمرك

د األرسة التى تقوم عىل أمر الكعبة؟ كيف وقد كان تاجرا ىف مال  أحد أفرا



خدجية اختارته دون الرجال املكيني مجيعا؟ كيف وقد وقعت خدجية ىف حبه 

وعرضت عليه الزواج وفازت باالقرتان به بعدما رفضت كبار القوم، فصار 

لقرشية ىف مرمى حسد اآلخرين الذين كانوا يطمعون ىف االقرتان بتلك ا

ى  م النبالء كأ الغنية الرشيفة؟ كيف وكان عىل صداقة ببعض املكيني الكرا

 اإليامن به دون غمغمة أو جللجة؟ إىلبكر وعثامن مثال مما جعلهم يسارعون 

كيف وقد كان يشرتك مع قومه ىف حروهبم وأحالفهم؟ كيف وقد نجح ىف 

اطته وَجنَّب حل اخلالف اخلاص بنقل احلجر األسود حال عبقريا عىل بس

مكة من ثم خصومة وربام انشقاقا وحربا؟ كيف وقد كانوا يلقبونه 

؟ كيف )١٨٧ -٢٨٦ص(، وهو ما ذكره وَقبَِله كاتبنا "الصادق األمني"بـ

ء وانقطاعه عن البرش هناك؟ كيف وقد كان  وكان معروفا بتحنثه ىف غار حرا

ته خدجية حني كريام يعطف عىل املحتاجني ويكرم األقارب كام وصفته حبيب

فاجأه الوحى ىف الغار فعاد إليها مرسعا َيْرُجف ويطلب منها أن تدثِّره من 

ته بأن إنسانا كريام مثله يتصف بتلك الصفات ال  الربد واخلوف، فطمأ

دا؟    يمكن أن خيزيه اهللا أ

فقة الرصاىف عىل رفض بعض األخبار  نا ال يسعنا سوى موا عىل أ

يه عبد الالمنطقية كام هو احلال ىف  حكاية النور الذى كان يشع من وجه أ

ة التى مر هبا لدى  اهللا وهو شاب يريد أن خيطب، هذا النور الذى دفع املرأ

ورغم ). ١٠٣ -١٠٢ص(الكعبة ملطالبته بأن يقع عليها لقاء مائة من اإلبل 

ه مل يوضح األسباب التى َأَطَرْته عىل رفض هذه احلكاية فأقول أى نور : أ

ه نور ذاك الذى ة أ  كان يشع من وجه عبد اهللا؟ وكيف عرفت تلك املرأ



النبوة التى سوف خيتار هلا ابنه؟ وهل مثل هذا النور الكريم ينتقل عن طريق 

ة عربية ىف ذلك احلني عىل  الوقوع عىل متمنيته؟ وهل يمكن أن تقدم امرأ

 التهالك عىل الرجال هبذه الطريقة وعىل هذا النحو العلنى الفاضح هلا

ة حينذاك تدفع ماال مقابل الوقوع عليها؟  ولقومها؟ ومنذ متى كانت املرأ

اذا  وهل من تعرف قيمة مثل ذلك النور تفكر ىف احلصول عليه بالزنا؟ ثم 

عاد إليها عبد اهللا يعلن قبوله عرضها بعدما دخل عىل آمنة؟ أويعقل أن 

ضا عليها يرفض اقرتاحها أوال ثم بعد الدخول بزوجته يعود إليها عار

م جيد ما كان يرجوه عند زوجته؟ ثم  اذا؟ أ فقته عىل مقرتحها؟ لكن  موا

منذ متى كان النور يظهر ىف وجوه البرش عىل ذلك النحو العجيب؟ ولو كان 

هذا صحيحا فلامذا مل حياجج حممد قومه بتلك الواقعة التى يفرتض أهنم 

م يظهر النور إال ىف املد ة مجيعا عىل علم هبا؟ ثم أ ة الفاصلة بني رؤية املرأ

 آمنة فابنها إىلاملجهولة له وبني دخوله عىل آمنة؟ وإذا كان النور قد انتقل 

حممد فكيف مل يظهر النور ىف وجهه عليه السالم، وبخاصة بعد صريورته 

ُة الغامضة؟ بل  يه تلك املرأ نبيا؟ وكيف مل تلحظه خدجية كام حلظت نوَر أ

عقل أن يكون نور ىف وجه يه، وهو اجلاهىلأ  وال يظهر ىف وجهه هو، ،  أ

ج منري، لكن  ه رسا ه نور وبأ ن بأ وهو النبى؟ نعم لقد وصف حممد ىف القرآ

 الطريق املستقيم ال نور إىلالنور هنا نور معنوى هو نور اهلداية واإلرشاد 

اد    .  ىالوجه ا

فة كذلك وقف الرصاىف أمام حكاية شق الصدر وأورد رواياهتا املختل

ا ).  وما يليها١٠٣ص( ذلك إىلوبني ما فيها من تناقضات وما  وقد تركت أ



" البداية والنهاية" من التاىلكل الروايات التى ساقها واكتفيت باحلديث 

 .  ىبأن إسناده جيد قو" الدرر السنية"البن كثري، وقد حكم عليه موقع 

: أهنم قالوا لهعن أصحاِب رسوِل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم : "وهذا نصه

نا عن نفِسك ا: قال. َأخِربْ ى عيسى عليهام ى دعوُة أ نعم أ إبراهيَم، وُبْرشَ

ه خرج منها نوٌر أضاءت له قصوُر ى حني محلْت بى ورَأْت أم. السالمُ  أ

ا ىفى بن ىف الشام، واْسُرتِضْعُت  ان سعِد بِن بكٍر، فبينا أ رجالن ى َهبٍْم أ

فشّقا ى ْسٌت من ذهٍب مملوء ثلًجا، فأضجعانمعهام طَ  عليهام ثياٌب بِيٌض 

َقياها ثم غسال ى ثم استخرجا قلبى بطن فشّقاه فأخَرجا منه َعَلقًة سوداَء فأ

اه كام كان، ثم قال أحُدمها  بذلك الثلِج ى وبطنى قلب قياه َردَّ حتى إذا َأ

تِه ِزْنه بعرشٍة من: لصاحبه ه بامئٍة ِزنْ : ثم قال. بعرشٍة، فوزنُتهمى فوزَنن. أمَّ

تِه تِه: ثم قال. بامئٍة، فوزنُتهمى فوزنن. من ُأمَّ ٍف من ُأمَّ ٍف، ى فوزنن. ِزْنه بأ بأ

تِه لَوَزَهنم: فقال. فوزنُتهم   ".َدْعه عنك، فلو وزنَته بُأمَّ

كيف أمكن آمنة أن ترى برصى بالشام وهى بمكة، : والسؤال هو

ت؟ وكيف عرفت أن هذه وبينهام البيوت واجلدران واجلبال وآالف الِكيَال 

دها وحاضنته وحي املدينة املنورة مرة مع إىل وهى مل ترتك مكة إال ى، برص

من؟ ومن يا ترى حكى ملحمد الصغري القصة؟ سيقال لكن مل يا . أمه: أم أ

ضا؟ فإن قيل إهنا حكت ذلك  له أ ترى مل حتك هذا جلده وأعاممه وأخوا

اصة بعدما صار حممد نبيا، وصارت فلامذا مل يذكره أحد بعد هذا بتاتا، وبخ

هذه احلكاية مما يمكن االستعانة به ىف الدعاية له بالصدق واإلخالص ىف 



ه رسول من رب العاملني؟ وهل يمكن أن يسطع مثل ذلك النور  إعالنه أ

ه أحد سوى آمنة؟    الذى ليس له مثيل ىف تاريخ البرشية وال يرا

 من جسد طفل ويشق أما شق الصدر فهل يعقل أن يستخرج القلب

ويستخرج ما فيه دون أن يموت؟ بل كيف وعى الطفل الصغري ابن ثالث 

سنني هذه الواقعة وقلبه مستخَرج من جسده هبذه الطريقة؟ بل هل يمكن 

ر  قعة أصال ويفهم مثل ذلك احلوا أن يتذكر طفل صغري مثل تلك الوا

 ذلك؟ إىلا الغريب عىل آذان األطفال وعقوهلم ويعرف القلب واملضغة وم

ة حتى يوزن بعرشة منهم ثم بامئة ثم  وهل كانت للرسول ىف ذلك الوقت ُأمَّ

ك الذين ُوِزنوا به من أمته، التى مل يكن هلا وجود آنذاك؟  ف؟ ومن أو بأ

وكيف كتم حممد ذلك األمر طوال عقود ثم مل يفشه إال بعد أن ُطلِب منه أن 

  حيكى ألصحابه شيئا عن نفسه؟

ال الذى وجهوه إليه َيِشى بأهنم كانوا جيهلون كل شىء كام أن السؤ

فهل هذا معقول؟ . عنه عليه السالم وأرادوا أن يتحفهم بأى شىء يتعلق به

ه عليه السالم كان رجال غريبا عىل أصحابه وفد عليهم لتوه، فكانوا  را أ

متشوقني ملعرفة أى خرب عن ذلك الرجل الغريب؟ وهل يعقل أن يكون 

ب الذى  ذكره النبى هو اجلواب املالئم لسؤال أصحابه؟ لقد كان اجلوا

ب هو ا فالن الفالنى القرشى اهلاشم: ينبغى أن يكون اجلوا ى هو ى، أ  وأ

 ى،  والتجارة ىف شبابى، فالن، وأمى فالنة، وكنت أرعى الغنم ىف صبا

وسافرت هنا وهناك، وىل زوجة اسمها فالنة، وىل من األوالد فالن 

وبدون .  وهذا إن كان شىء من هذا جمهوال عندهم.إلخ... وعالن



اها بني الروايات  املقارنات التى قام هبا الرصاىف والتناقضات التى َعرَّ

املختلفة، وهى روايات متأخرة ال تذكرها كتب السرية املعتربة بل السرية 

احللبية وما يشبهها مما يولع أصحاهبا باألساطري واخلرافات وجيعلون من 

ا إنى ال أطمئن احلبة قب ظر إليها عىل إىلة، أقول أ  هذه احلكاية أصال بل أ

أهنا تعبري شعبى رمزى إلعداد الرسول للقيام بمهمة النبوة، وهى مهمة 

شاقة ال يستطيعها إال من اصطفاهم اهللا وصنعهم عىل عينه ونقاهم وهذهبم 

  . واهللا أعىل وأعلم. وطهرهم

دثة وانتهى بعد كالم طويل مأل وقد مىض الرصاىف ىف حتليل هذه احلا

 أن حممدا كانت تعرتيه نوبات عصبية وأن هذه النوبات إىلعدة صفحات 

ع ْ ع أو شىء مثل الرصَّ ْ وقد ذكر الرصاىف ىف كتاب . تدل عىل إصابته بالرصَّ

يوسف عز الدين، أن وكيل . ، الذى حققه د"الرصاىف يروى سرية حياته"

، "الشخصية املحمدية"ا ُعِرض عليه كتاب املدير العام للدعاية بالعراق 

نى جديد،  ع الذى كان ينزل بالنبى عند جمىء نص قرآ ْ وفيه الكالم عن الرصَّ

ختفيفا من شناعة األمر خشية من " الرصع"ترصف ىف العبارة وحذف كلمة 

" الرصع" حسبام حيكى لنا، قد رشح له أن ، هيجان القراء رغم أن الرصاىف

ناء احلمى يعنى سورة األمل وش دار / الرصاىف يروى سرية حياته(دته أ

وهذا استهتار من ). ١١٨/ م٢٠٠٨/ دمشق/  املدى للثقافة والنرش

الرصاىف بعقول القراء ألن الرصع شىء، واحلمى شىء آخر، ومل يقل أحد 

  . قط إن الرصع هو هذا  الذى يقوله



دأ أوال  ونفحص هذه التهمة لنرى مدى صحتها أو ضالهلا، وأ

األعراض اجلسدية التى كانت تعرتيه صىل اهللا عليه وسلم عند نزول ب

الوحى ويشاهدها من حوله مما ذكر معظَمه الرصاىف نفسه واختذه منطلقا 

ع  ه كان ُيْرصَ ذا ).  فام بعدها١٤٥ص(لتشخيص حالته عليه السالم بأ وهأ

نت إزاءها لورودها ىف مراجع موثوق هبا وأل هنا أسوق األعراض التى اطمأ

ذات صلة بنزول الوحى عىل النبى صىل اهللا عليه وسلم بخالف ما أورده 

 ومنها كالمه عن ى، الرصاىف مما ليست له صلة بام يعرتى جسده لدى الوح

دحية الكلبى واهتامه بناء عىل ذلك للرسول صىل اهللا عليه وسلم بالكذب 

ه جربيل ال دحية، ومنها محرة عينيه مثال التى وق ف عندها طويال والزعم بأ

دون داع ألهنا مل تكن سمة من سامته عليه السالم، فضال عن أن تكون أحد 

رض الوح  حىلوول انت تصاحب نز كاالتىاض ألعر وهذه هى ا.  ىعوا

ب به بأنه مصان من قِبَل من ال يؤمنوجراءها صىل اهللا عليه وسلم تُّهِم وا

  .هغيرع أو بالصّرْ

نه ، هى ألحديثة والسيراكتب في ءت جااض، حسبام ألعر اهوهذ

عندما و. حىلور اشقّ صوألك  وكان ذ،سلجرايسمع مثل صلصلة كان 

ى يتبدك لمالكان احيانا وأ. ما سمعهكر كل يتذكان  عنه حُى لوكان يفصم ا

 يبلّغه  هيئة فتىعىلاه يركان ى خرأحيانا وأ. ليهث إجل فيتحدهيئة رله في 

مثل صحابته ع سمااض ألعره اهذمن و. ليهإيوحيه أن هللا سبحانه اما يريد 

د لبرة الشديدم األيا احتى ىفق قد يعرو. دوّى النحل حول وجهه الرشيف

ى ، أد يربدّـق، وجههويحمرّ ن، ولجُمَات ا جبينه مثل حباعىلق لعرايتألأل و



نت دف أن كاتصاة  مرىفو. خذه  ُسَباتيأ، ويغطّ غطيطا عالياوكان . يتغير

يد ز شعر حىلول الرسو اعىلل  نزفلماه، يد بن ثابت تحت فخذزفخذ 

عندما نزلت و. ه أن ُتَرّض فخذ كادت حتىه صىل اهللا عليه وسلم بثقل فخذ

لناقة ور اللتَّوِّ لم يعد بمقد، وناقتهم راكبا لسالاعليه كان " ةلمائدا"رة سو

 . عنهام لسالة والصالاعليه ل فنز، ينكسروكاد عضدها أن تتحمله أن 

ض وبني  هذه األنقابل أن قبل و َِم عرأبين عرا اض الرصع الذى اهتُّ

ِهتم بَ  قِ نْ ل مِ لرسوا به مصابا كان بأنه ل  الرصاىف ومن يتبع الرصاىفُّ خطوا

حد من أو ألصحابة اقد لفقها ر ألخبان هذه اتكوأن مكانية  إفىأحب أن أ

هذه مثل را خباألئك ء أو أوالهؤحد من أيلفق أن لصعب امن ، إذ لتابعينا

ل كان لرسووأن ايصاحبه ثقل ن  كاحىلو، وهو أن احدواينتظمها سلك 

ى  دوىل، إلمجلجلةس الجرافمن صلصلة : عليهحىلوول انزء ثنانى أيعا

الذى لناقة ا ظهر إىل، سلموهللا عليه  اصىلغطيطه إىل ، جههل ولنحل حوا

ّض نها  كأ شعر التىيد بن ثابت زفخذ كاد أن ينتقض، إىل  ه فهذ. سُرتَ

ل لرسو اعىلشيئا ثقيال ال  كان حىلوهو أن احد  واهاتج اىفتشير اض ألعرا

من جسمه تحته عليه ء جزن يكو أن ىل إاملصادفة من تسوقه عىلبل ه حدو

  ة والسالملصالا

ق هذه صدّأيجعلني ى لذالوحيد السبب هو اليس  أن هذا عىل

تخلو تماما اض ألعرهو أن هذه اخر جدّ مهم آسبب هناك بل ت، ياوالرا

في ح مدى ال فأ، وإلتمجيدح والمدائحةُ رامنه ُتْشَتّم أن ما يمكن كل من 

، أو يحتقنكان جهه ، أو أن ولبعيرايط أو كغطلنائم ايط غطيغطّ كان نه أ



 فخذ عىلو ناقته رة عىللخطواجة درلي ا إقل ثقال شديديثكان جسمه أن 

ون يرا نوكالصحابة إن القيل مثال ح لمداد هو المرأن الو ؟ جليسه

 يتلقى الوحى ىفكان نه وإى، ولسماا بهائها ىفعليه ل تنزوهى لمالئكة ا

. ر وهاجحينئذ بنوق يشركان جهه ، وإن ويتنفس مثالكان لو كام يسر 

ارض، إذ كيف لعو اهذهفتعل اقد ل لرسون ايكوأن لك ال يمكن كذ

كيف بل د؟ لبرالشديد م اليو اىفلغزير ق العراز افرىف إلتحكم ايستطيع 

أن منه ج ألخير يحتارض العا؟ إن هذا اجهه يحتقنو جعل ىلإتوصل 

عندئذ ستنتفخ ، ولشديدامع غطيطه رض ما يتعا، وهو يوقف تنفسه تماما

يجعل أن نه لم يكن ليستطيع إثم . للعبةهذه اصحابه أجه فيكشف أودا

. م مهام حاوللسالاعليه فخذه من ثقل ض ترَد أن ُيد بن ثابت تكازفخذ 

حين م لسالاعليه جسده  من ثقل لناقةاعن نخيخ ل لك يقاذقريب من و

ُيسْمَع كان ى لذالنحل اى ن دولك فإكذ. فوقهاوهو لوحي عليه ول انز

وهو هللا بفمه ل اسو ركان ُحيِْدُثهيئا شن يكوأن  ال يمكن حول وجهه الطاهر

رس، مزمة فاف زتعرب لعر، إذ كانت اليهون إلحاضراال لتنبه ه، وإقُ لِ غْ مُ 

 تقطيع ىفن نا سيتسبباه كافيروزه شهيقإن ثم . هذاقريب من ء شىوهى 

  . لكذلي إحدٌ ألم يشر   إذ ،ثما لم يحدت، وهو لصوهذا ا

 ىفثمة شيئا لم يكن أن علي ل تدات ألصووهذه الثقل ن هذا ابعد فإو

 ىلإ باإلضافة ئىخر غير مرآد جوكان هناك ونه أى كان، أثم ل لرسواجسد 

ل كل فتعااه من ما غرض: ءلفإننا نتساهذا فضال عن و. نفسهل لرسوا

بين تأليف اض وألعرهلذه افتعاله اض افترانوفق بين كيف بل ؟ لكذ



لصحابة احد أتوجيه ر فول ينزكان ى لذ احىلواى أى، رلفوالوحي ا

لتي عليها ائعة الرابية دألالصياغة  اههذصياغته م، ولسالاال له عليه اسؤ

ته حد من صحابالول لرسول ايضا قواه أالتج هذا اىفى يجرن؟ وآلقرا

" هود"شيبتنى : سه رأىفلبيض ات الشعرر انتشا كثرة اعىلمالحظة ى بدأ

   .تهااخووأ

ء الرصاىف ومن جيرى وراءهم من املسترشقني عا ادىلإنصل ا بهذو

عمصابا باكان بأنه واملبرشين ممن اهتموه صىل اهللا عليه وسلم  ْ وهذا . لرصَّ

ع هذا ثم شا، نيس ثيوفانطىلبيزالكاتب مثال اتهمه به ، إذ اقديمم تهاا

حكم أن ى دلورل شاوذكر . لحديثالعصر ابيين حتي وروألابين ء عادالا

ال مو أعىل ىلستوابأنه ه تهمو إذ ا،ةلقسواشديد ن عىل الرسول كان ماولرا

فزعم ،  سيهاايوع أراد أن بالصرب نه مصاأفتضح الما ، وماشيتهاوخديجة 

الدارسني الغربيني الذين ومن . ءلسمااعليه بالوحي من ل جبريل ينزأن لها 

" Mohammed: "رددوا هذه التهمة ماكسيم رودنسون ىف كتابه

)translated into English by Anne Carter, Penguin Books, 

1977 , P. 100.( 

وواضح قبل أن نبدأ ىف مناقشة هذه التهمة أن الرصاىف مل يضع يده 

قديام قاله مبغضو عىل رس خفى كام يوحى عنوان كتابه بل يردد كالما 

قع الوافي و.  والقرآن والنبى الذى أوحى إليه ذلك القرآن الكريماإلسالم

قا د صاأن جيزمشخصيته م ولسالاعليه لنبى ة اسيرف يعرن نساإى أيستطيع 

 هى حىلوارض انت عوكالو ع، إذ مصابًا بالصَّرْن يكوأن بأنه ال يمكن 



 وهفينقذا عوريساأن ابه صحأ عند ئىلتلقاالفعل ن رد الكاع لصراض اعرأ

نهم ث هو أيحدكان ى لذالكن ، ولنوبةء اثناأنفسه ى ذيؤأن  من يمنعوهو

دون أن  فيفيق حينئذ من نفسه حتى ينجىل عنه الوحى،ا يرتكونه حلاله نوكا

مما ء شىى ة أو أمعاناأو بصر ن غاأو زوجهه  وعىلع عالمة فزن هناك يكو

ل لرسوكان الو ، لغريبوا. غاشيتهفاقته من إساعة وع لمصر اعىلُيشاَهد 

أو جالس أو قائم وهو يفاجئه  كان حىلوع، أن امصابا بالصرم لسالاعليه 

ن شأرض أل اعىل ناقته فال يسقط عىلأو راكب  عسيب عىلكئ متو

ء قضااء وحرر  غاىلد إلصعوالي إيدفعه كان ى لذاثم ما . عينولمصرا

في ع لصرت النوباض رنه معف أيعره هناك وهو حدد ولعد ذوات ااىللليا

جعل ى لذابل ما ؟ عنقهّق يسقط من حالق فتُدَأن يمكن وقت وى أ

ا ضًا نفسه لهذ هناك ُمَعرِّ ىل إهبيذكه لمتفانية تترالمحبة اجة ولزاخديجة 

  ؟ لقاتلالخطر ا

سة أن درافيه ق لمستشركد هذا ايؤى لذالوقت  اىف، نهألطريف امن و

أن نجد ، نسفام التهاهذا اتنسف لدينية النفسية للتجربة اهر الظوا

الطبعة األوىل في " "Muhammadدة تب مااملسترشق الدانمركى بوهل كا

اإلنجليزية يؤكد أن األطباء النفسيني " Encyclopaedia of Islam"من 

نها  أللوحى عىللمصاحبة اض األعراتشخيص املحدثني يعرتفون بصحة 

ندعهم أن ننا يجب إ: "كلذعقيب ل لقوالي رع إساع، وإن لصَّرْاض اعرأ

م عدوبذلك بالموضوعية هرا متظا" قةبأنفسهم طبيعة حالته بدرون يقر

لموضوعية لما ء اعاادقا في دصاكان نه لو أمع ، نفه فيما ال يحسنهدس أ



ر لمشاالتشخيص اصحة أكدوا لمحدثين قد النفسيين ء األطباأن اعم ز

 أى أساس أكدوا ء وعىلألطباء االء هؤسماأحة النا بصركر لذ، أو ليهإ

 ينبغىننا إما قوله أ. ميناأ عرضا حىلواض اعر، وهل ُعِرَضْت عليهم ألكذ

بدقة م لسالابأنفسهم طبيعة حالته عليه رون يقرء ألطباء االع هؤندأن 

قد ا يكونوأن ألنهم ال يمكن ، شيئاا نهم لم يقولوأال إفليس له من معني 

ندعهم أن علينا ن إفيه ل يقوى لذالوقت التشخيص في الك ذصحة روا قر

 Humphrey Prideaux, The Life(ومن قبل اهتم بريدو . لكن ذيفعلو

of Mahomet, Edition 8, London, P. 16 ( الرسول عليه السالم

  . بنفس التهمة

 من ينكر بشدة أن يكون اإلسالموباملناسبة فإن من الغربيني دارسى 

ارد جيبون، الذى يصف حممد مصابا بالرصع كاملؤرخ الربيطانى الشهري إدو

ه ادعاء سخيف من البيزنطيني  اهتامه صىل اهللا عليه وسلم بالرصع بأ

)Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, 

William Benton, Chicago- London, 1978, Vol. II, P. 243 .(

 Guillaume, Alfred, Islam, Pelican(م لفريد جيوومنهم كذلك أ

Books, 1964, 25( كان ما س سا أعىلم التهاة هذا اينفي بقو، الذى

فقه ع أتسا واالعقىل والنفسىان التزوالعقل اجاحة رمن ل لرسوايتمتع به 

  .  عوتهدصالبته في  وسىلسياا

ة ىف تقديمه للطبعة . وقد عرض د حممد حسني هيكل هلذه املسأ

ن أحد املرصيني  رسالة وردته مإىل، فأشار "حياة حممد: "الثانية من كتابه



ه مل يأخذ بكالم املسترشقني عن إصابة حممد  املسلمني يشغب عليه أل

ع ْ  تفنيد النقطة األخرية من رسالة ذلك إىلونعود : "قال هيكل. بالرصَّ

كان ى فهو يذكر أن مباحث املسترشقني دلتهم عىل أن النب. املسلمى املرص

ضه كانت تبدو عليه، إذ  ع وأن أعرا ْ به، يصاب بالرصَّ كان يغيب عن صوا

ويسيل منه العرق، وتعرتيه التشنجات، وخترج من فمه الرغوة، حتى إذا 

حني مل يكن  اهللا إليه ىفى أفاق من نوبته تال عىل املؤمنني به ما يقول إنه وح

ًرا من نوبات الرصعى هذا الوح   . إال أ

عىل هذا النحو ى ساعات الوح وتصوير ما كان يبدو عىل حممد ىف

فنوبة الرصع ال َتَذُر عند من . من الناحية العلمية أفحش اخلطأخاطئ 

ناءها، وال يذكر شيًئا مما صنع أو حلَّ به خالهلاى تصيبه أ ا مر به أ . ذكر 

وهذه أعراض . ذلك ألن حركة الشعور والتفكري تتعطل فيه متام التعطل

ى، ناء الوحأى العربى الرصع كام يثبتها العلم، ومل يكن ذلك ما يصيب النب

ناء تنبًها ال عهد للناس به، وكان  بل كانت تتنبَّه حواسه املدركة ىف تلك األ

هذا، ثم إن . يذكر بدقة غاية الدقة ما يتلقاه وما يتلوه بعد ذلك عىل أصحابه

ى مل يكن يقرتن حتًام بالغيبوبة اجلسمية مع تنبه اإلدراك الروحى نزول الوح

متام يقظته العادية، وحسبنا أن  ىفى ا حيدث والنبغاية التنبه، بل كان كثًريا م

عند قفول " الفتح"هذا الكتاب عن نزول سورة   ما أوردنا ىفإىلنشري 

 .  يثرب بعد عهد احلديبيةإىلاملسلمني من مكة 

ع كان يعرتى ينف ْ حممًدا، ولذلك مل يقل به إال ى العلم إذن أن الرصَّ

وْ  فاألقلون من املسترشقني الذين اْفَرتَ ه ُحرِّ وهم مل يقولوا . ا عىل القرآن أ



به حرًصا عىل حقيقة يتلمسوهنا، وإنام قالوا به ظنا منهم أهنم حيّطون من قدر 

أم حسبوا أهنم يلقون بأقواهلم هذه . نظر طائفة من املسلمني ىفى العربى النب

نى الذى ظال من الريبة عىل الوح ه نزل عليه فيام يزعمون أ اء نزل عليه، أل

هذه النوبات؟ إن يكن ذلك فهو اخلطأ البني، كام قدمنا، وهو ما ينكره العلم 

  . عليهم أشد اإلنكار

ا محَّلوا العلم ما  هة القصد كانت رائد هؤالء املسترشقني  ولو أن نزا

ك الذين ال هيدهيم علمهم . ينكره  إىلوهم إنام فعلوا ذلك ليخدعوا به أو

ع، والذ ْ ينتهم الساذجة معرفة أعراض الرصَّ  أقوال إىلين متسكهم طمأ

 إىلهؤالء املسترشقني عن سؤال أهل العلم من رجال الطب وعن الرجوع 

ا تعذر عليهم أن يكشفوا عن خطإ هؤالء . كتبه ولو أهنم فعلوا 

ى  مقصوًدا أو غري مقصود، ولتبينوا أن النشاط الروحأً املسترشقني خط

ناء نوبات الرصع، ويذر صاحبه ىفمتام االختى لإلنسان خيتف والعقىل  فاء أ

ية حمضة يتحرك مثل حركته قبل نوبته، أو يثور إذا اشتدت به النوبة  حالة آ

به، ال يدرك ما يصدر ى، فيصيب غريه باألذ ناء ذلك غائب عن صوا  وهو أ

ه شأن النائم الذ ناء نومه، فإذا ى عنه وال ما حيل به، شأ ال يشعر بحركاته أ

ى قوى وشتان ما بني هذا وبني نشاط روح.  مل يذكر منه شيًئاانقىض ما به

لِّغ ِمْن َبْعُد بَ ليُ ى، قاهر يصل صاحَبه باملإل األعىل عن شعور تام وإدراك يقين

 مرتبة إىلوينزل باإلنسان ى فالرصع يعطل اإلدراك اإلنسان. إليه َى ما ُأوحِ 

ناءها الشعور واحلس، أما الوح ية يفقد أ اختص اهللا به  ىٌّ حفسموٌّ روى آ

بياءه ليلق وقد . يبلِّغوها للناسى إليهم بحقائق الكون اليقينية العليا كى أ



رها بعد أجيال إىليصل العلم   إدراك بعض احلقائق ومعرفة سننها وأرسا

وقرون، وقد يظل بعضها ال يتناوله العلم حتى يرث اهللا األرض ومن 

 إىلب املؤمنني الصادقني قلوى مع ذلك حقائق يقينية هتتدى عليها، وه

  . حقيقتها، عىل حني تظل قلوب عليها أقفاهلا جاهلة إياها لغفلتها عنها

ظاهرة نفسية شاذة ى كنا نفهم أن يقول هؤالء املسترشقون إن الوح

تقدير علمنا وما وصل إليه حتى اليوم، فمن املتعذر إذن تفسريها عىل  ىف

علمنا، عىل ما انفسح مداه واتسع طريقته، لكن هذا القول إنام يدل عىل أن 

وال . ة والنفسيةوحيأفقه، ال يزال قاًرصا عن تفسري كثري من الظاهرات الر

هذا وال عجب منه، فعلمنا ما يزال قاًرصا عن تفسري  عيب عىل العلم ىف

ت الكونية القريبة منا وطبيعة الشمس والقمر وغريمها من . بعض الظاهرا

. مر العلم فيها عند الفروض واالستنباطاتاألفالك والكواكب ال يزال أ

وهذه األفالك مجيًعا بعض ما تشهده العني املجردة وما تكشف اآلالت 

بة لنا عن كثري من خفاياها  قرن مىض كانت خمرتعات كثرية تعترب إىلو. املقرِّ

جتسدت ى ذى  أن تتجسد أمامنا، وها هإىلبعض إبداع اخليال فال سبيل 

اليوم ى ة والنفسية هوحيوالظاهرات الر. سائطورصنا نحسبها من الب

يستنبط ى موضع مالحظة العلامء، لكنها مل ختضع بعد لسلطان العلم ك

نينها الثابتة بتوا . قوا بتوها ثم أ وكثًريا ما نقرأ عن أمور شهدها العلامء وأ

استنبطها العلم تأويًال تطمئن ى السنن الكونية الت معها أهنم ال جيدون هلا ىف

كثري من  فعلم النفس ما يزال بوجه عام غري ثابت السنن ىف. ه قواعدهإلي

 إىلاحلياة العادية كان البَِدار  فإذا كان هذا واقًعا ىف. تعرض لهى الشؤون الت



ت احلياة مجيعها عىل الطريقة العلمية حماولة عقيمة  حماولة تفسري ظاهرا

ًفا معيًبا   ".وإرسا

ئر ودوالطبية المعاجم  وها هى ذى اهيكل رمحه اهللا،.  هذا ما قاله د

 New"جاء مثال ىف  . يفهمأ ويقرأن لة لمن يستطيع ومبذرف لمعاا

Medical Dictionary "  ملحرريهF. M. Margerison  و D. Banker 

ع "): "Epilepsy"مادة ( ْ ، ويميزه لعصبيز الجهاايصيب ض مرالرصَّ

في دة عاأ يبدوهو .. .نألحياامن كثري في ت لتقلصاالك وكذلوعي ان افقد

ون مهيأ، وغير متزنينن نفعاليوص اشخاواملصابون به هم أ... الطفولة

عن ع لصراما تنشأ نوبة دة عاو. وهامأل اىفلعيش والدنيا اعن ا للتقوقع بعيد

  .  ىإرادلالالتهيج  أو اىلالنفعاالضغط ا

ة، لنوبة فجأث اتحد... لعنيفةت الحاالاففي ع لصراض اعرأما عن أ

ا، شديداًء يذإلك ء ذثناأنفسه ى ذغالبا ما يؤح، وللووع كالمصرايسقط و

ال شاحبا ثم ينقلب ن أولوجه فيكواما أ. ةتنقبض بشدت ولعضالاتنبسط و

 وبعد بضع ثوان تأخذ العضالت .لتنفساى مجراد نسدامع ق قازرال اىلإ

 وقد ى، ىف االرتعاش والتشنج، وتدور حدقتا العني، وينقبض الفك ويرخت

يجيا رتدو. وربام تبول أو تربز عىل نفسه كذلك. وع لسانه بقوةيعض املرص

قبل ت ساعاة لعدم يناوحينئذ ت لعضال اختىفتر،  غيبوبةىفلمريض وح اير

 بعض ىفو. لتشويشا بعض نىعقله يعا، ولنوبةا نهاية ىفيستيقظ أن 

لنبض د اياازدقائق بل تستمر مع دلنوبة بعد بضع  اتنتهىال ت لحاالا

رس فيماهرا لمريض ظاايفيق ث أن قد يحدو.. .ارةلحر اجةع درتفاوار



يرتكب أن لمستبعد امن غير و.  بما يفعلفِْعًال عيا ن وايكوأموره دون أن 

أما ىف نوبات الرصع اخلفيفة ...  احلالةهذه ىفلشخص جريمة قتل هذا امثل 

ُيْعَرف قد و. تية تقلصاأحبه فقد يغيب عن الوعى لبضع ثوان دون أن تصا

خيط ان فقدولمفاجئ الوجه ب انه عرضة لشحوألمريض هذا ال عن مث

مع ان، ولطبيعية بعد بضع ثوا حالته ىلإجع رنه أقد يظهر عليه و. لحديثا

لكنه ، ولقليلة انىالثوهذه اىف ميا اجرإلشخص عمال هذا ايرتكب فقد لك ذ

 تىقد تأو... نىكسولچاع الصروهناك ا. ال عنهولك ال يُعَدّ مسؤذغم ر

لقدمين ثم ينتشر اى حدأو إليدين اى حدإصابع  أىفتنميل هيئة ي نوبته عل

بوعيه ع لصرا ابهذب لمصااغالبا ما يحتفظ و. لعضوا سائر ىفلتنميل ا

 .لنوبةة امدال طو

 ينبغى أن ُيْعنَىع لمصابين بالصرل األطفان افإج بالنسبة للعالو

... عا ما يستطبأقىصف لخووالقلق امل اتجنيبهم عوأمهية بتربيتهم مع 

عيهم ان وفقدى د قد يؤلتىل األشغااعن وا يبتعدأن ى ورلضرامن و

ن ألسنااتُخْلَع أن يجب  و.آلخرينأو انفسهم ذوا أيؤأن لي ءها إثناأ

نفسه اء يذإمن وع لمصرايُمْنَع أن لنوبة البد ء اثنا وأ.ملنوالصناعية عند ا

يضا أنظر وا".  ال يعض لسانهحتىسنانه أبين ء شىّس يُدَن  بأ

"Encyclopæia Britannica) "بعة عرشة  ْى تَ ىف مادَّ / الطبعة الرا

"Epilepsy "و"Epileptic Fit.(" 

ع: "نقرأ ما يىل") الرصع"مادة " (املوسوعة العربية العاملية"وىف  ْ  الرصَّ

أداء الدماغ تتميز بصدمات مفاجئة  واحد من جمموعة اعتالالت ىف



لدماغ بإنتاج بعض الطاقة تقوم خاليا اى الوضع الطبيعى فف. ومتواترة

بعض األحيان  وىف. وحترك العضالتى عرب اجلهاز العصب الكهربائية ترسل

إنتاج الطاقة، وحتدث صدمة  التحكم ىف يفشل دماغ املريض بالرصع ىف

اخلاليا دفعة عنيفة  ، عندما خترج هذه"نوبة الرصع: "ُتْدَعىى الرصع، الت

ع رئيسية من نوبات وهناك . ومفاجئة من الطاقة الكهربائية وا ثالثة أ

النفسية   النوبة-٣نوبة الرصع اخلفيف  -٢ نوبة الرصع الكبري -١: الرصع

أكثر نوبات الرصع خطورة، ى حالة نوبة الرصع الكبري، وه وىف. احلركية

. فجأة ويسقط ما مل يسنده أحد، وترتاخى العضالتى يفقد املريض الوع

 ائق معدودة يغط املريض بعدها ىفالرصع الكبري لدق وتدوم معظم نوبات

ى يشحب لون املريض ويفقد الوع وخالل نوبة الرصع اخلفيف. نوم عميق

. النوبات ال تالَحظ وكثري من هذه. وقد يبدو مرتبكا ولكنه اليسقط. لثوان

النوبة النفسية   وىف.وحتدث معظم نوبات الرصع اخلفيف عند األطفال

ئ جيوب  وغريب لعدة دقائق، وقدى احلركية يترصف املريض بشكل انطوا

   .أرجاء الغرفة فجأة أو يمزق ثيابه

هنارا أو : وقتى أ ويمكن أن يصاب مريض الرصع هبذه النوبة ىف

ترة، ولكن آخرين قلام يصابون هبا . ليال، وبعضهم يصاب بنوبات متوا

ى اإلرهاق واإلجهاد العاطف وحتدث النوبات دونام سبب واضح، ولكن

معظم األحيان  وحتدث النوبة األوىل ىف. من نسبة حدوثهايمكن أن يزيدا 

ناء فرتة الطفولة الدماغ ناتج عن  ويصاب بعض مرىض الرصع بتلف ىف. أ

ويوجد قابلية لنقل املرض عند عائالت . العدوى أو اإلصابة أو األورام



أما حاالت الرصع األخرى فال تشمل تلف الدماغ . الرصع بعض مرىض

 آخر، إىلهلذا املرض أن ينتقل من شخص  واليمكن.  ىثوال النزوع الورا

ويعالج األطباء هذا املرض . من سكان العامل هذا املرض% ٠,٥وحيمل 

ة خاصة يَ حاالت خاصة يمكن استعامل ِمحْ  وىف. باستخدام املهدئات

حاالت نادرة يمكن أن تكون  وىف. التخلص من هذا املرض للمساعدة ىف

 ويمكن للمصابني بالرصع أن يعيشوا حياة .احلل األمثلى اجلراحة ه

 ."النتائج أفضل عادية، وكلام كان العالج مبكرا كانت

ادة بـ ُعِرف : "السورية نجد اآلتى" املوسوعة العربية"وىف نفس ا 

 epileptic(حتدث النوبة الرصعية ... منذ القدم) epilepsy(الرصع 

seizure (  الدماغ نشاط كهربائية ىفى نتيجة اضطراب دور (EEG) 

electroencephalogramوظيفة الدماغ  ينجم عنه خلل مؤقت ىف .

وتتفاوت املظاهر الرسيرية للنَُّوب الرصعية من جمرد فقدان اإلدراك 

)awareness ( حدوث اختالجات إىللفرتة وجيزة )convulsions (

ع هو االسم الذ. شديدة ْ يستخدم عند حدوث نوبات رصعية ى والرصَّ

ويمكن أن حيدث إما دون وجود سبب حمدد أو . لدى شخص مامتكررة 

ى معني، مثل نقص ترويٍة دماغيٍة أو َرضٍّ دماغى نتيجًة الضطراب صح

 ... وغريه

للنوبة ى هناك تصنيفان يرتكز أحدمها عىل وصف املظهر الرسير

عىل سبب النوبات الرصعية، ى يعتمد بشكل رئيسى الرصعية، والثان

 - ١.  التشخيص والعالج واإلنذار الصحيحإىلوصول ال وكالمها مهم ىف



ض الرسيرية ختتلف األعراض : تصنيف النَُّوب الرصعية حسب األعرا

 إىلويمكن تقسيم النَُّوب هنا . الرسيرية بحسب املنطقة الدماغية املصابة

 partial( النوب اجلزئية -أ: ُنَوٍب جزئيٍة وأخرى معممةٍ : نوعني رئيسني

seizures (بؤرية أو ال)focal seizures( ويبدأ فيها االضطراب ،

عها الرئيسة وفيام يىل. قرشة الدماغ من بؤرة حمددة ىفى الكهربائ وا - :أ

 ايبقى املريض واعيً ): simple partial seizures(النَُّوب اجلزئية البسيطة 

خالل هذه النوب، ويمكن أن تتظاهر عىل شكل انتفاضات عضلية بؤرية 

مناطق معينة من اجلسم   أو إحساس بالتنميل أو اخلدر ىف)ُنَوب حركية(

ض نفسية أو غري ذلك) نوب حسية(  النوب اجلزئية املركبة - . أو أعرا

)complex partial seizures(املريض ى ، وفيها تضطرب درجة وع

)consciousness( ًما ترتافق مع أعراض نفسية متنوعة ا ، وكثري ) هلس

hallucinationوتسمى كذلك)فصال عن الواقع وغريها، وحس باالن ، :

واع ى ، وه)temporal lobe seizures(ى ُنَوب الفص الصدغ من أكثر أ

ومن ثم ى تبدأ بشكل جزئى النوب الت.  بعد سن البلوغاالنوب شيوعً 

): secondarily generalized seizures(تتعمم أو النوب الثانوية التعمم 

حاء الدماغ إىلى ها انتشار التنبيه الرصعنوبة جزئية يمكن أن يرافقى إن أ  أ

كل اجلسم، وتسمى عندها   حدوث اختالج متعمم ىفإىلى كافة، مما يؤد

  . التعمم: النوبة الثانوية

مة -ب ويبدأ فيها ): generalized seizures( النَُّوب املعمَّ

واعها ى جممل الدماغ بآن واحد، وفيام يأ ىفى االضطراب الكهربائ أ



 ا، وكانت تدعى سابقً )absence seizures( نوب الغياب -:يةالرئيس

ى ، وتتميز بحدوث فقدان قصري األمد للوع)petit mal" (الداء الصغري"بـ

 - . حركات غري طبيعية أو بام قل منها، مثل ارتعاش األجفانى من دون أ

، وتسمى كذلك )tonic-clonic seizures(الرمعية / النوب املوترة

ومن ثم ى، ، وتتميز بحدوث فقدان الوع)grand mal" (بريالداء الك"بـ

كامل اجلسم، وقد ترتافق بَِعّض اللسان أو خروج َزَبٍد  انتفاضات معممة ىف

من الفم أو انفالت املرصة البولية، ويتلوها إحساس بالوهن ى ُلَعابِ 

  ...واإلرهاق

 احلال ىفى كام ه:  تصنيف املتالزمات الرصعية حسب السبب- ٢

ف النَُّوب الرصعية يمكن بشكل رئيس تقسيم املتالزمات الرصعية تصني

 التقسيم املذكور يتم هنا الرتكيز إىللكْن إضافًة .  بؤرية وأخرى معممةإىل

حال  ىف(للحالة ى  وال سيام السبب املؤدى، عىل بعض العوامل األخر

 املتالزمات - أ: عرض مبسط هلذا التصنيفى وفيام يأ). أمكن حتديده

هلا سبب حمدد مكتسب بعد الوالدة، ومتثل معظم :  رصعية البؤريةال

جمهولة - . ومن أسباهبا اجللطات الدماغية وأورام الدماغ وغريها. احلاالت

- : املتالزمات الرصعية املعممة-ب. السبب، ومتثل األقلية من احلاالت

ر معظمها بعوامل جينية لناجتة ا-. وراثية/ املجهولة السبب أو األولية، ويتأ

ناجتة عن أسباب ِخْلِقية أو مكَتَسبة بعد الوالدة : من سبب حمدد أو الثانوية

  ).مثل نقص أكسجني الدماغ وغريها(يمكن حتديدها 



ِعيَّة ْ ع عرًض : أسباب النَُّوب الرصَّ ْ  من مظاهر ا  أو مظهرً ايعد الرصَّ

ه ليس مرًض ى أ. حاالت مرضية متعددة  بل هو نتيجة أمراض ا واحدً اأ

ه ىف تلفة تؤثر ىفخم معظم احلاالت ال يمكن حتديد السبب  الدماغ، إال أ

الدماغ أن  تؤثر ىفى يمكن ملعظم األمراض أو احلاالت الت. بشكل قاطع

وختتلف األسباب الشائعة للرصع باختالف سن .  رصعيةاتسبب ُنَوبً 

األطفال دون السنة من العمر يعد نقص أكسجني الدماغ ى فف. املريض

نائها والتشوهات اِخلْلِقّية للدماغ ونقص  ترويته قبل الوالدة أو ىفونقص  أ

حني أن   ىفاكلس الدم واألمخاج وغريها من أكثر أسباب الرصع شيوعً 

وتصبح . رضوض الرأسى سن املراهقة ه  ىفا أكثر األسباب تواترً 

ض الوعائية الدماغية من جلطات ونزوف دماغية وغريها السبب  األمرا

وهناك العديد من احلاالت األخرى . دادا فوق اخلمسني من العمراألكثر تر

بات سكر الدم اقد تسبب نوبً ى الت  رصعية، مثل الكحولية واضطرا

بات شوارد الدم وغريها ال يمكن ى أما املتالزمات الرصعية الت. واضطرا

كثري   ىفاالوراثية دورً / حتديد سبب واضح هلا فيعتقد أن للعوامل اجلينية

ل وقطعمنها،  بعض  إال ىفى وإن مل تتضح هذه العوامل عىل نحو مفصَّ

  ...املتالزمات الرصعية النادرة

حال حدوث نوبة رصعية  ىف-: بعض املبادئ العامة: التدبري والعالج

 إن حدوث نوبة أو عدة نوب -  .  ىمراجعة املستشفى ألول مرة ينبغ

ناء  ض وعيه ىفرصعية تستمر أكثر من بضع دقائق دون أن يسرتجع املري أ

 يقوم -. ا املستشفى فورً إىلذلك يعد حالة إسعافية، وجيب عندها الذهاب 



 إعطاء السكر ىف: مثال(الطبيب بتحديد سبب النوب ومعاجلته إن أمكن 

 ومن ثم يقرر الطبيب ما - ) إلخ... حال كان نقص سكر الدم هو السبب

، )antiepileptics( األدوية املضادة للرصع إىلإذا كان املريض بحاجة 

سب لكل مريضى وعندها ينتق  أن هذه إىلوجتدر اإلشارة . الدواء األ

ال ختلو من اآلثار ى  ما يتوجب إعطاؤها مدى احلياة، وها األدوية كثريً 

رضورة وجود ى بعض األحيان، مما يعن قد تكون خطرية ىفى اجلانبية الت

م كيفية استى مستوى عال من الوع خدام هذه األدوية ِمْن واملسؤولية والتزا

ُيْعَتنَى به، ودرجة عالية من احلكمة واملعرفة ى ِقَبل املريض أو الشخص الذ

ريه ىف والدراية ِمْن ِقَبل الطبيب ىف قبة تأ  اختيار الدواء املناسب ومرا

  ...املريض

شطة واألعامل التى ينبغ ى عىل مريض الرصع أن يتحاشى بعض األ

ناء القيام هبا،  ىفى ة إذا حدث فقدان للوعحلدوث أذّيات خطريى قد تؤد أ

عدم ى كام ينبغ. مثل سباحة املريض بمفرده أو تشغيل آالت ثقيلة وغريها

 عىل األقل دون حدوث نوبة ا شهرً ١٢ إىل ٦قيادة السيارة إال بعد مرور 

د عائلة املريض أن يكونوا عىل دراية بكيفية ى ينبغ-. رصعية عىل أفرا

ث نوبة، ويتلخص ذلك بحاميته من السقوط، وإزالة حال حدو مساعدته ىف

حال  وىف. قد تضغط عىل العنق، ووضع وسادة حتت الرأسى األلبسة الت

كام جيب . وضع املريض عىل جانبه لتسهيل التنفسى ينبغى فقدان الوع

 عىل ا ويصبح قادرً  كامًال اعدم تركه وحده إال بعد أن يستيقظ استيقاظً 



إخبار الطبيب بحدوث النوبة، وال ينصح ى ينبغو.  ىاحلركة بشكل طبيع

ناء النوبة فم املريض ىف ، مثل ملعقة أو إصبع، ىفشىءى بوضع أ   ...".أ

ضا  ىف " الرصع"وىف مادة  : يطالعنا ما يىل" موسوعة العلوم العربية"أ

ع " ْ ينتج عن  داخىلى هو اختالل عصب": "Epilepsy باإلنجليزية(الرصَّ

العملية   واخللل القائم ىف خاليا املخ ىف الكهربائيةاضطراب اإلشارات 

عّية"ينشأ عن تشكل ما يعرف بـ الدماغية يةالكهربائ ْ ى والت" البؤرة الرصَّ

تكون مصابة، ومنها تنطلق إشارة البدء، وتتعمم عىل كامل النشاط 

ع هو اجلامع لكل أشكال ى والَعَرض األساس .ىالدماغ ىالكهربائ ْ الرصَّ

فقه من تشنجات واعه . خمتلفة وفقا للحالة فقدان الوعى وما قد يرا وأشهر أ

ع الكبري هو ْ حيث حتدث تقلصات يتبعها رجفان شامل لكل  الرصَّ

ع الصغري وىف الدرجة الثانية يكون. عضالت اجلسم ْ عند األطفال  الرصَّ

  ....ويسرتدها برسعة عادة بحيث يفقد املصاب وعيه لفرتة قصرية

ع ْ قلة النوم، اإلجهاد والتعب، ارتفاع : عوامل حمفزة لظهور الرصَّ

بات التدابري الالزمة إلسعاف ... احلرارة، رشب الكحول، املرض، اضطرا

ع ىف: ناء نوبة الرصع أشخص . توفري املكان اآلمن عىل األرض اإلرسا

اث واألدوا. راسه ورقبته وضع رأسه عىل سطح مستو وإمالة ت إبعاد األ

فك . بطانية أو إسفنج حتت رأسه وضع. نفسهى احلادة من حوله لكيال يؤذ

ال حتاول أن . املصاب حافظ عىل خصوصية. املالبس الضاغطة عىل عنقه

 ."ىابق معه ليستعيد الوع .كن هادئا... فم املصاب تضع شيئا ىف



ية مشقة دون أبنفسه ن آلايكتشف ف سورئ لقاأن اال إظن أال و

، نوباتهع ولصراض اعرأبين وى لمحمد احىلوارض اولربط بين عايف ز

مه أوهاخل  داىفيتقوقع كان ال ن ونفعاليا غير متزاشخصا ل كان لرسوافال 

هه نتباوابكل طاقته رك يشاكان بل ، من حولهس لناوالدنيا اعن ا بعيد

ا وجدا وصهرا جا ا وزوتاجروعيا ة رالحيات ا نشاطاىفمه واهتام وأ

عليه مل يكن لك كذ. لخإ... عسكرياا قائدكام وحاوبه  رىلإعيا ودابا رمحاو

نفسه أن آذى قط ث ال حدح وللوكايسقط ، حىلواحين ينتابه م، لسالا

ال عضالته تنقبض ولم يكن فكه وباملثل . يعض لسانه مثالكأن لك ء ذثناأ

ثم . زلتبرل والتبواطبعا للحديث عن عىداال و. تشنجى علي نحو ختىترو

ء ثناأال ا عمال خطيرة لم يرتكب مر، وعقلهش وقط من تشِن يعا ُنه لمإ

أو صحابه أحد من أيتكلم مع وهو لحديث اَخيْطَ ه وال فقد ال بعدولوحي ا

اك ته حينذارجة حردرتفعت أو ارقدميه قط أو صابع يديه أشعر بتنميل في 

ما أ. ثناياهفي د يحس ببرم لسالاعليه كان لعكس ابل علي ، نبضهرع تساأو 

ال رّق قط ولكنه لم يز، وقد يربدّة، ويحتقن حمركان لكريم فقد اجهه و

م لسالة والصالاعليه خ صرث البتة أن طبعا لم يحدو. تنفسهى نسد مجرا

ار الشفقة عليه فسارع من لوحي ء اعند مجي ومل خيرج زبد من فمه وال أ

بالعكس كان الصحابة من .  معاونته ىف اخلروج من هذه احلالةإىلحوله 

ن وْ وكان املنافقون خيَش . ه، وكلهم إجالل له وخشوعحوله يرتكونه وشأ

وكان عليه السالم . أشد اخلشية من أن تنزل عليهم آيات تفضح دخيلتهم



يامرس حياته عىل أفضل وجه وال يفاجئه هذا األمر إال عند استقباله 

  .  ىالوح

ثم شىء مهم جدا، أال وهو أن الرسول لو كان مرصوعا لظل ينتابه 

وات الطويلة التى تفصل بني ما قيل إنه قد حدث له ىف الرصع ىف السن

الطفولة من نوبة رصعية وبني الغفوات التى كانت تعرتيه لدن نزول بعض 

ه مل يكن يعرتيه طوال تلك العقود األربعة . الوحى عليه لكننا ننظر فنرى أ

ال ىف رعيه الغنم وال ىف األسواق التى كان يرتادها وال عند : شىء من هذا

كعبة وال ىف أسفاره التجارية وال ىف بيت جده وال ىف بيت عمه وال ىف ال

ته وال ىف حجه واعتامره وال وال  بيت الزوجية وال ىف غزواته وال ىف صلوا

يه إال عند نزول بعض . وال ت تأ وحتى بعد النبوة مل تكن تلك الغفوا

عا فأى رصع هذا؟ ولو كان ما يعرتى الرسول رص. األوحاء عليه ال كلها

له للتحنث قبل البعثة واندقت عنقه أو لسقط  ام اعتزا وهو يتسلق للغار أ

ال من فوق ناقته أو لوقع ىف بئر من آبار املدينة ولكان حمال للرثاء لسقط 

 حالته وتناقلتها لإلجالل واهليبة من جانب من حيبونه ولالكت األلسن

ه ووصا رشكني ىف مكة، كان حمط سخرية املر عليه السالم مضغة ىف األفوا

 ىف رصعه األشعار اهلجائية ظم أعداؤهواليهود واملنافقني ىف املدينة، ولن

حة. املصمية قى : بل لنقلها رصا لو كان عليه السالم مريضا بالرصع ما أ

جز  ق العرب بنبوته وال قبلوا قيادته وزعامته وال أ أحد إليه زمامه وال صدَّ

التى ة العظيمة وحيوالرة واحلضارية شيئا من إنجازاته التارخيية والسياسي



َقعاء فمكاهنا حتت .  ليس هلا مثيل هذا هو القول الفصل، أما َرَقاعة الرُّ

 .احلذاء

/ م١٩٤٤/ بغداد/ مطبعة املعارف" (رسائل التعليقات: "وىف كتابه

التاريخ "كتاب كايتانى عن  يقول الرصاىف ردا عىل بعض ما جاء ىف) ١٤٥

ال دليل لنا عىل أن ): "أى كايتانى(ول املؤلف وعليه فق": "ىاإلسالم

باطل " املرصوعني يكونون أشد ميال واستعدادا لالفتكار ىف املسائل الدينية

ظاهر البطالن ألن املسائل الدينية ال ترشب ماء ىف األكثر إال من حوض 

". وتلك احلالة هى أقرب األحوال اتصاال بالعقل الباطن. العقل الباطن

 كام هو واضح، يقر بأن حممدا كان يعرتيه رصع، ثم ينطلق ، ورد الرصاىف

ه كان يصيبه لدن نزول الوحى هو إىلمن هذا   أن الرصع الذى يدعى أ

سب األحوال حلصول الوح  وهو كالم خاطئ، فاملرصوع ال يعى .  ىأ

شيئا ال حوله وال بداخله، بل يكون ىف حالة إظالم عقىل وفكرى حتى إنه 

ناء النوبة حني يفيق من نو بة الرصع يكون مشوش اإلدراك ال يتذكر شيئا أ

وهذا كله . ويأخذ وقتا حتى يعود إليه وعيه ويدرك ما حوله ومن حوله

يعاكس ما كان يقع ملحمد أو منه، إذ كان فور عودته من نوبة الوحى يسأل 

ه فيها ثم  يقرأ عليه وعىل احلارضين ما نزل  عن صاحب القضية الذى سأ

ومثل هذا .  قرآن، وقد يكون سورة كاملة أو عددا كبريا من اآلياتعليه من

  . فشتان الوحى والرصع. ال يمكن أن تكون هى حال املرصوع البتة

ه كان يرى أشباحا يظنها مالئكة إىلإن الرصاىف يرجع نبوة حممد   أ

يه بالوحى كام جاء بنفس الصفحة من الكتاب املذكور  رسائل (تأ



 كله اإلسالمفأمر الرسالة و).  وغريها١٥٢، ١٤٥ - ١٤٤/ التعليقات

ومن ناحية أخرى فإن . عبارة عن أوهام وهلوسات سمعية وبرصية إذن

كالم الرصاىف هنا يتناقض وما قاله من أن حممدا كان يكذب عىل العرب إذ 

ه ال مالئكة وال وح ه يتلقى الوحى من ى، يعرف أ  ومع هذا كان يزعم أ

/ الرصاىف(ه هى السبيل إلقناع العرب بام يدعو إليه السامء ملعرفته أن هذ

  ).  وما بعدها٤٣/ شخصية حممد أو كشف اللغز املقدس

اض عرن أإليجابية فإالناحية اما من ، ألسلبيةالناحية امن وهذا 

التى تقدمت اإلشارُة إليها كصلصلة اجلرس ودوّى النحل حول لوحي ا

ال تجد في األعراض ة، هذه لشديد فجأاثقل جسمه ولشريف وجهه ا

في وح ير، حىلوء اجمىحين ل، لرسووإذا كان ا. تفسيرى أنوباته ع ولصرا

عن ل ننا  ال نقوألك ذ. خرآء لوعي شيان افقدء، وشين هذا فإت سبا

. مثالت  سباىفراح نه إببساطة ل بل نقو، عيهوفاقدٌ أو  غيبوبة ىفنه  إاملُْغِفى

عن صاحب ل يسأ، حىلواعندما يفيق من ل، لرسوكان الك ذفضال عن و

نزل عليه بلغة لتو بما  ايجيبه في  وحىلوول استدعت نز االتىلمشكلة ا

لقد كان صىل اهللا عليه . أدبية هى أرقى ما شهد األدب العربى كام أرشنا آنفا

وسلم كثريا ما ُيْسَأل أو يواجه مشكلة، فتغشاه الغفوة ثم يفيق منها فيقرأ ما 

ب الشاىف نزل عليه من آيات القرآن من سوجة عىل أحسن وضع، وفيها اجلوا

نه إبل فهل رأى أحد منا مرصوعا يصنع هذا؟  . للسائل أو صاحب املشكلة

، هللا عنها ارىض، لمؤمنين عائشةأم الوحي بتبرئة افيها ل  نزالتىة لمرافي 

 حالة هذهن تكوأن ال يمكن و. لِبشْراو يضحك من ق وهفاأقد نجده 



ه يامرس القيادة العسكرية والسياسية وبعد هذا. علصرالمفيق من ا  كله نرا

والقضاء والترشيع بنجاح مذهل، وحيل ألصحابه املتاعب التى تواجههم 

حال يريح كل األطراف، وخيرب أحيانا بالغيب الذى ينبئه اهللا به، فيقع األمر 

  . كام أخرب بالضبط، وىف امليعاد الذى حدده، وعىل النحو الذى وصفه

لقد كان عليه السالم خيرج من نوبة الوحى : أقولوللمرة الثالثة 

يه حتى لو  بتالوة نص بديع ىف معناه وتركيبه مما ال يمكن مرصوعا أن يأ

يهم أن . تضافرت معه قوى البرش كلها بل لقد حتدى العرَب عىل َبْكرة أ

وا بشىء مثله، وتكرر التحد ، وإن كانت ى، يأ  لكنهم َخنَُسوا وَخِرُسوا

متهم الغ ت عليهم إال أن يقولوا كرا ، "لو نشاء لقلنا مثل هذا: "بية قد أ

، بل انتهى األمر هبم  بة األمر وشذوذه مل يشاؤوا ومل يقولوا  إىللكنهم لغرا

الدخول ىف الدين وحفظ القرآن الذى حتداهم وتالوته ىف الصالة وخارج 

با واستخالصا للترشيعات  الصالة والقيام بخدمته حتفيظا وتفسريا وإعرا

املختلفة التى تقوم عليها حياهتم االجتامعية والسياسية واالقتصادية 

ومل يقترص هذا عىل ... واحلربية واألرسية والشخصية والعقلية والذوقية

ًة غُري العرب وقد انترش . العرب بل شارك فيه وتفوق عليهم عدًدا وُعدَّ

يد بالقرآن  اآلن ىف كل مكان بالعامل، وانترش معه االهتامم الشداإلسالم

ء بني املؤمنني به أو الكافرين   .املجيد سوا

عائشة أم "أما موضوع دحية الكلبى فقد أورد الرصاىف حديثا عن 

املؤمنني أنَّ رسوَل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم سمع صوَت رجٍل فوَثب وْثبًة 

 َكتَِفْيه، فلام شديدًة وخرج إليه فاتَّبعه، فإذا هو ُمتَِّكٌئ ُمْعَتمٌّ ُمْرٍخ عامَمَته بني



وَثْبَت وْثبًة وخرجَت، فإذا هو : اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم قلُت  دخل رسوُل 

تِه؟  قلُت : قال.  ىالَكْلبِ  ِدْحيةُ  ذاك جربيُل عليه السالُم : قال. نعم: ورأ

ضا ". ُقَريظةَ ى  بنإىلأن أخرَج ى أمرن ُْت : عن عائشة أم املؤمنني"وأ رأ

ليه وسلم واضًعا َيَدْيه عىل َمْعَرفِة َفَرٍس، وهو ُيكلُِّم رسوَل اهللاِ صىل اهللا ع

ُْتَك واِضًعا َيَدْيَك عىل َمْعَرفِة َفَرسِ : ُقْلُت . َرجًال  َت ى، الَكلب ِدْحيةَ  رأ وأ

ِْت؟ قالت: قال. ُتكلُِّمه الُم، وهو  ذاِك ِجربيُل عليه: قال. َنعم: ورأ السَّ

المَ  ُه اُهللا َخًريا من . وَبركاُته الُم ورمحُة اهللاِ وعليه السَّ : قالت. ُيقِرُئِك السَّ َجزا

: الدخيُل : قال ُسفيانُ . فنِْعَم الصاِحُب، ونِعَم الدخيُل . صاحٍب وَدخيلٍ 

 ."الضْيُف 

ه من اجلائز أن دحية الكلب  مثل ى، ويعلق الرصاىف عىل هذا احلديث بأ

صلة احلرب ومهامجة بنى  قريظة ىف غريه من الصحابة، كان حريصا عىل موا

حصوهنم ىف نفس اليوم الذى انترصوا فيه عىل األحزاب وانقشع عنهم 

ك اخلونة الذين انقلبوا عىل املسلمني ساعة اخلطر  خطرهم، انتقاما من أو

الداهم وكانوا يريدون بالتعاون مع املرشكني أن يرضبوا حممدا رضبة رجل 

باعه  د، ومن إىلواحد فيقضوا عليه وعىل دينه وأ ى دحية  األ  النبى إىلثم أ

حيرضه عىل االنتقام، لكن حممدا قد رأى أن يقول إنه جربيل حتى يكون 

ره ىف نفوس املسلمني، فبدأ الكذب مع عائشة، ثم  لذلك التحريض أ

ومعنى هذا أن النبى كان . رسعان ما نرش هذا  الكذب ليعّم سائر املسلمني

ة صعوبة يتنفس الكذب تنفسا وال جيد ىف اخرتاع األكاذ يب فور الساعة أ

وهذا كالم عجيب، ويزيده عجبا أن يصدر عن . ألن الكذب جيرى ىف دمه



ال إىلهذا السكري معارش املومسات والغلامن وماّد يده  هم ا  اآلخرين يسأ

ه مل حيسن تنظيم حياته ومل يدخر مما كان يكسبه ما  واملالبس والطعام أل

  . يعينه ىف أواخر حياته

ه عليه السالم لو كان يكذب النفضح كذبه رسيعا، فإن والواقع أ

دحية موجود مع املسلمني كل يوم، وىف هذه الغزوة بالذات، إذ ال يعقل أن 

يكون هو الشخص الذى حرض الرسول عىل املعركة ثم انسحب واختفى 

بهإىلوعاد أدراجه  وإذن فقد كان من السهل .  بيته وزوجته وطعامه ورشا

ى النبى ىف امليسور متاما أ وه ويعرفوا منه حقيقة األمر وأن الذى أ ن يسأ

فيل أو ألى من املالئكة عىل  ذلك اليوم هو دحية، وال وجود جلربيل أو إرسا

وعندئذ سوف يكون هذا هو املسامر األخري الذى ُيَدّق ىف نعش . اإلطالق

 وقد أكد الرصاىف نفسه أن دحية قد خرج مع اخلارجني. دعوته عليه السالم

ه عليه السالم اتفق مع دحية ). ١٥١ص(ىف ذلك اليوم  وحتى لو افرتصنا أ

عىل هذا ومل يصارح هو وال دحيه هبذا األمر أحدا، وهو افرتاض مضحك، 

 يقوم عىل النصب اإلسالم ما دام اإلسالملكان دحية أول مرتد عن 

واالحتيال، بل لفكر ىف أن يعلن نفسه نبيا بدال من االشتغال بالباطن 

حلساب املقاول الكبري، وبخاصة أن النبى قد مهد له الطريق حني قال إنه 

  . جربيل

 وهو يرى اإلسالم كان النبى يكذب أكان دحية يبقى حلظة ىف وْ لَ وَ أَ 

 كذاب أرش، بل ويستخدمه هو نفسه ىف ذلك اإلسالمبنفسه أن صاحب 

  إىلالكذب والتضليل؟ لقد كان يمكنه مثال حني بعثه الرسول برسالته 



 أن يبقى هناك وال يعود وخيرب العاهل البيزنطى اإلسالم إىلهرقل يدعوه 

بحقيقة ذلك املتنبئ العربى الذى جترأ وأرسله بخطاب إليه عىل جاللة قدره 

وعظمة سلطانه يريد منه أن يدخل ىف دينه دين الكذب  والتدليس 

نفسه ثم ما الذى يدعوه لالشرتاك ىف فتوح الشام وتعريض . والبجاحة

ى به كذاٌب مبٌني؟ ولكى يعرف  للموت ىف ميدان القتال ىف سبيل دين أ

  . أسوق إليه ترمجتهاإلسالمالقارئ مدى إخالص ذلك الرجل ىف اعتناق 

ادة املخصصة هلذا لصحابى الكريم ىف املوسوعة املذكورة : تقول ا

 ىلإمشهور من السابقني األولني ى صحابى دحية بن خليفة بن فروة الكلب"

ه شهد املشاهد كلها بعد بدر، ومنهم من جعل أول . اإلسالم ذكر بعضهم أ

هلب بعد وفاة زوجها احلارث بن ى تزوج دحية بنت أ. مشاهده اخلندق

ب به املثل ىف. عامر بن نوفل ُحْسن الصورة، وكان يشبَّه بجربيل،  وُرضِ

ا يروى أن رسول . صورته وعىل هيئته  ما ينزل ىفا كان كثريً ى الذ ّ اهللا، 

مّر : أمّر بكم أحد؟ فيقولون: قريظة، جعل يمّر بالناس ويقولى  بنإىلتوجه 

ذاك : فيقول. قريظةى دحية بن خليفة عىل بغله، وعليه قطيفة خّز نحو بن

  .جربيل

بعد صلح احلديبية رأى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم رضورة 

 من أصحابه، م رجاًال ، فأرسل إليهاإلسالم إىلدعوة ملوك العرب والعجم 

 هرقل قيرص إىلأرسله بكتاب ى الذى، ومن هؤالء دحية بن خليفة الكلب

 إىلمن حممد رسول اهللا . بسم اهللا الرمحن الرحيم"، وفيه ٦الروم سنة 

 أما بعد أْسلِم تسَلم، .  ىالسالم عىل من اّتبع اهلد: هرقل عظيم الروم



ارين عليك  وأسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني، وإن تتولَّ  ، فقال " فإن إثم األكَّ

ه الذى ألعلم أّن صاحبك نبى واهللا إن: هرقل لدحية كنّا ى مرسل، وأ

ولوال ذلك .  ىأخاف الروم عىل نفسى كتابنا، ولكن ننتظره ونجده ىف

 صغاطر، وهو من أساقفة الروم عظيم الشأن، فجاءه إىلثم أرسله . التبعُته

 هرقل، فقال إىل اهللا صىل اهللا عليه وسلم دحية فأخربه بام جاء به من رسول

. كتبنا باسمه مرسل، نعرفه بصفته ونجده ىفى صاحبك واهللا نب: صغاطر

ه جاء الروَم كتاٌب من نب  الروم وهم ىفإىلثم خرج  ى الكنيسة، وأخربهم أ

ه يشهد أال إ إال اهللا وأن حممدً إىلاهللا يدعوهم فيه   عبده ا اهللا عّز وجل وأ

ى ويروى أن بن. فوثبوا عليه وثبة رجل واحد فرضبوه فقتلوهورسوله، 

 ِحْسَمى عند رجوعه بكتاب إىلجذام قطعوا الطريق عىل دحية عندما وصل 

 ا، فكان ذلك سببً اصىل اهللا عليه وسلم، فلم يرتكوا معه شيئً ى  النبإىلقيرص 

  .  ى حسمإىلإرسال رسول اهللا زيَد بن حارثة  ىف

، وكان عىل رأس أحد ١٥وك سنة شهد دحية معركة الريم

ديسها ى سفيان بعث دحية الكلبى تارخيه أن يزيد بن أ ىفى وذكر الطرب. كرا

ى  خالفة معاوية بن أإىلعاش دحية .  تدمرإىلخيل بعد فتح دمشق  ىف

: موضع قربه وقد اخُتلِف ىف. سفيان، وسكن مرص مدة، ونزل دمشق

ه ىف ا . الشجرة: ىفلسطني تدع قرية ىف فبعضهم ذكر أ ه  وأغلب الظن أ

َرَوى عن .  اليومإىلوقربه معروف فيها . املّزة فيها وُدفِن ىف نزل دمشق ُتُوىفِّ 

وعبد اهللا بن شداد ى صىل اهللا عليه وسلم حديثني، وروى عنه الشعبى النب

  ".وخالد بن يزيد بن معاويةى ومنصور الكلب



َّا تنته، إذ يستغر با شديدا عىل أن فصول املرسحية  ب الرصاىف استغرا

ومن ). ١٥٠ص(أال يظهر جربيل ىف صورة دحية سوى مرة واحدة 

ه يريد  ًرا إىلالواضح أ  الكذب عىل إىل القول بأن حممدا قد اْضُطرَّ اضطرا

ه دحية، فقال هلا وهلذا مل يظهر ملك . بل إنه جربيل: عائشة حني ظنت أ

 أما كذبه عليها فسببه، كام .  ىوالوحى إال هذه املرة اليتيمة ال غري وال س

يرشح لنا الرصاىف بعبقريته املذهلة، أن النساء ال يردن عادة مفارقة 

أزواجهن، فلم يكن ُبدٌّ له من الكذب حتى ترتكه خيرج حلرب قريظة رغم 

ه مل يكد يسرتيح من حرب األحزاب، وكأن الرسول ىف كل مرة يريد  أ

 الكذب إىلالكارهات لذلك أو يضطر الغزو كان يعانى األمرين من نسائه 

أزق الكريه ومعنى هذا أن حياة الرسول كلها . عليهن خروجا من هذا ا

ه كان مضطرا أن يكذب عىل زوجاته  بعد اهلجزة كانت وباال متتابعا أل

إن تصوير . حتى يرتكنه لدن كل غزوة يرتدى سالحه وينطلق للمعركة

ومل يبق إال أن . ذوق والعقل واملنطقاألمر عىل هذا النحو هلو انحطاط ىف ال

يقول الرصاىف إن حممدا كان عليه أن يكتب ىف وثيقة الزواج أن مهنته نبى 

ه سوف يكون ىف حاالت كثرية مضطرا   مفارقة زوجاته كلام  كان إىلوأ

وذلك حتى يكون األمر . هناك غزو، وأهنن ال حق هلن ىف االعرتاض

شطته احلربية واضحا لكل زوجة تقرتن به كيال تع رتض ىف املستقبل عىل أ

  . وتشتكيه ىف املحكمة عىل أساس ما تقاسيه من رضر غيابه عنها

دة التى اختذ فيها جربيل شكل وحيأما القول بأن هذه هى املرة ال

 وهو عن ، التاىلدحية فهو قول خاطئ، وإال فامذا يقول الرصاىف ىف احلديث 



ضا؟ والعجي ب أن يكون راويه هو عمر، الذى ظهور جربيل بصورة دحية أ

دا، وكان دائام ما يبحث كل شىء  ال تفوته فائتة والذى مل يكن ذهنه يغفو أ

بينام نحن : "عن عمر بن اخلطاب: "وحيب أن يعرف كل شىء من أساسه

عنَد رسوِل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم إذ طلَع علينا رجٌل شديُد بياِض 

َعرِ  شديدُ  الثياِب، ِد الشَّ َفِر وال نعرُفه حتى جلَس سوا ُر السَّ ، ال ُيَرى عليه أ

 ركبتيه، ووَضَع كفيه عىل إىلصىل اهللا عليه وسلم فأسنَد ركبتيه ى النب إىل

فقال رسوُل اهللاِ صىل اهللا . اإلسالمعن ى حممُد، أخربن يا: َفِخَذْيه، وقال

َ إال اُهللا وأن حممًدا راإلسالم: عليه وسلم سوُل اهللا، وُتقيَم  أن َتْشَهَد أال إ

الزكاَة، وَتُصوَم رمضاَن، وَحتُجَّ البيَت إن استطْعَت إليه ى الصالُة، وُتْؤتِ 

ُقه: قال. صدْقَت : قال. سبيًال  ُه وُيَصدِّ عن ى فأخْربن: قال. فَعِجْبنا له َيْسَأ

اآلخِر، وتؤمَن  أن ُتْؤِمَن باهللاِ ومالئكتِه وكتبِه ورسِله واليومِ : قال. اإليامنِ 

ه أن : قال. اإلحسانِ  عنى فأخْربن: قال. صَدْقَت : قال. بالقدِر خِريه ورشِّ

ه فإنه ه، فإن مل َتُكْن ترا ك ترا . عن الساعةِ ى فأخْربن: قال. يراك َتْعُبَد اَهللا كأ

: قال. عن َأَماراِهتاى فأخْربن: قال. السائلِ  ما املسؤوُل عنها بأعلَم ِمن: قال

تَ  َة العالَة ِرَعاَء الشاِء َيَتطاولون ىف ها،أن َتلَِد اَألَمُة َربَّ  وأن ترى احلُفاَة الُعرا

َمن ى يا عمُر، هل تدر: ثم انطَلَق، فلبْثُت ثالًثا، ثم قال: قال. الُبنْيانِ 

اكم ُيَعلُِّمكم دينَكم: قال. اُهللا ورسوُله أعلمُ : قْلُت  السائُل؟ ". فإنه جربيُل أ

عن أسامة بن زيد أنَّ : "ئة دحيةوهذا حديث آخر ظهر فيه جربيل ىف  هي

ى النب يَل أ ُث، ى ِجْربِ صىل اهللا عليه وسلم وِعنَْدُه ُأمُّ َسَلَمَة، َفَجَعَل َيَتَحدَّ

 هذا: قاَلْت  .َمْن هذا؟ أْو كام قاَل : صىل اهللا عليه وسلم ِألُمِّ َسَلَمةَ ى َفقاَل النب



ِ ما َحِسْبُتهُ : قاَلْت  َفَلّام قامَ . ِدْحَيةُ  َّ صىل ى النب  إّال إّياُه حّتى َسِمْعُت ُخْطَبةَ وا

يَل، أْو كام قاَل  ِربُ َخَربَ ِجْربِ ِ . اهللا عليه وسلم ُخيْ ِ   ُقلُت :ىقاَل أ : ُعْثامنَ ى أل

  ".ِمن ُأساَمَة بِن َزْيدٍ : ِممَّْن َسِمْعَت هذا؟ قاَل 

أفلو مل يكن الرجل هو جربيل أكان عمر يبتلعها هبذه البساطة 

بل أكان يسكت ثالثا حتى يكون الرسول هو الذى يثري الشديدة؟ 

املوضوع؟ وهل كان عمر واملسلمون الذين شاهدوا الواقعة جيهلون شكل 

دحية فال يعرفوا أن الرجل الذى أمامهم هو هو؟ بل هل كان املنافقون 

واليهود ليسكتوا فال ينتهزوا هذه الفرصة ويشنعوا عىل النبى بدال من ترك 

، وهيتبلها معروف الرصاىف بعد بضعة عرش قرنا؟ أما إهنم السانحة تضيع

 يقول التاىلثم إن احلديث . خلائبون فاشلون ال يعرفون كيف تنتهز الفرص

بكل بيان  إن جربيل قد تكرر ظهوره بمظهر دحية، ومل يكن ذلك مرة 

ت عن عبدالله بن "فـ. واحدة كام قال الرصاىف مستغربا وال اثنتني بل مرا

. "ىالكلب يةَ ِدْح  صورةِ  صىل اهللا عليه وسلم ىفى النبى  جربيُل يأكان :عمر

ْبِياُء، فإذا ُموسى  َعَىل  ُعِرَض : عن جابر بن عبد اهللا: "ومثله هذا احلديث األ

َُّه ِمن جاِل َكأ ٌب ِمَن الرِّ ُْت ِعيسى اْبَن َمْرَيَم عليه  َرضْ ِرجاِل َشنُوَءَة، وَرَأ

الُم، فإذا ُْت أْقَرُب مَ  السَّ ُْت به َشَبًها ُعْرَوُة بُن َمْسُعوٍد، وَرَأ ِهيَم  ْن َرَأ إْبرا

ُْت به َشَبًها ُت اهللاِ عليه، فإذا أْقَرُب َمْن َرَأ َنْفَسُه، ى صاِحُبُكْم، َيْعنِ  َصَلوا

الُم، فإذا يَل عليه السَّ ُْت ِجْربِ ُْت به َشَبًها وَرَأ ِرواَيِة  وىف .دْحَية أْقَرُب َمْن َرَأ

س بن مالك"و". بُن َخلِيَفةَ  دْحيَةُ :  ُرْمٍح اْبنِ  : أنَّ رسوَل اهللاِ كان يقوُل  عن أ

ين ٌَس .  ىدْحَيَة الَكْلب جربيُل عىل صورةِ ى يأ وِدْحيَُة كان رُجًال َجسيًام : قال أ



يَض  ُت ِجربيَل ىف :عن رشيح بن عبيد"و". مجيًال أ ذ رأ ُخلَِق ى َخْلِقِه الَّ

صورِة  ُصَوٍر خمتلِفٍة، وَأكَثُر ما كنُت َأراُه ىف ْبَل ذلَك ىفعليه، وكنُت َأراُه قَ 

   ."ىالَكْلب ِدْحيَةَ 

ه كان ينزل عىل  وهناك كالم قاله الرصاىف ىف الوحى الذى ذكر أ

 ما فعله إىلوهو هنا يشري . الناقة، وينزل النبى بدوره عىل ترصف الناقة

ج الرسول حني دخل املدينة وأراد أصحاب كل بيٍت مَ  رَّ به عىل ناقته أن يعرِّ

 منازهلم مفاخرين إىلعليهم وينزل فيهم، ويمسكون الناقة حماولني عطفها 

ومؤكدين أهنم سوف يكرمونه وَحيُْمونه ويقدمون له كل ما يلزم، فكان 

به هلم  أن بركت عند فرع من فروع بنى إىل، "دعوها، فإهنا مأمورة: "جوا

له  أن النبى ربام إىلز ويلمز وهيمز مومئا فأخذ الرصاىف يغم. النجار أخوا

كان يضغط عىل بطن الناقة بساقيه بطريقة خفية جتعلها تسري أو تقف حسب 

وهو يعد ذلك من دهائه وبراعته ىف التعامل مع . إلخ... طريقة الضغط

 هذا الترصف إىلوال أظن النبى يفعل ذلك، فليس هو بالذى يلجأ . الناس

اطنه ومل يكن بوجهني بل كان بوجه واحد صادق املداور، إذ كان ظاهره كب

متأللئ، أما قياس الرصاىف للرسول عىل نفسه وأمثاله فقلة أدب وتنطع 

هية لالستقامة والوضوح والنقاء ه ترك الناقة فعال . وكرا والذى أفهمه أ

وق، ومتى ما وقفت وبركت كان تترصف عىل النحو الذى تترصف به النُّ 

 أن أهل املكان إىلزله، وهو مطمئن متام االطمئنان هذا هو املنزل الذى ين

 ى، سوف يودهم ويودونه ويرحبون به من كل قلوهبم ككل البيوت األخر

فاجلميع حيبونه ويريدون أن يترشفوا به ويكونوا قريبني منه، وهو يبادهلم 



احلب بمثله وبأحسن منه، ولن يكون هناك أى حرج، بخالف ما لو 

ر أو تلك من نفسه، إذ ستكون هناك أشياء ىف استجاب ألهل هذه الدا

م اجلميع ويشعرون ىف دواخلهم بغضاضة شديدة ما  النفوس، وسوف يتأ

وىف . عدا صاحب الدار املختارة طبعا، ظنا منهم أن الرسول يفضله عليهم

عاة للمشاعر . هذا ما فيه من األمل والرسول أذكى وأكرم وأكثر مرا

طف من أن يؤمل أحدا ما نزوله عىل ترصف الناقة فيجنبه وجينب أ. والعوا

أهل املدينة كل هذا وأكثر منه، وهبذا يريح ويسرتيح، وإال فمن يصنع هذا 

  إن مل يصنعه النبى الكريم املختار عىل عني اهللا ورعايته وحفظه وهدايته؟

" الرصاىف يروى سرية حياته" من كتاب التاىلوربام يلقى النص 

شيئا من الضوء عىل اعتقادات ) ١٤٧ص(يوسف عز الدين . بتحقيق د

الرصاىف ىف اهللا سبحانه وىف حممد عليه السالم، إذ قال مدون ذكريات 

كان األستاذ حيفظ أشعارا من األدب : "الرصاىف ىف هذا الكتاب ما نصه

 إىل وكان يتمثل هبا ىف املناسبات باللغة األصلية ثم يرتمجها إلينا ى، الرتك

خطر اسمهوكان أكثر ما. العربية ومن شعر .  حيفظ لشاعر تركى ملحد ال أ

  :هذا الشاعر الذى رواه الرصاىف بخصوص الذين يقيمون الليل بالتسبيح

  ليس هذا السبيل لعبادة اخلالق

  أهيا احلمقى الذين تدقون طبول الليل

إن هذا املستنقع مشحون بآالف الضفادع التى متأل سكون الليل 

  بنعيقها

توهى أحق منكم بالتق ء لألصوا   دير إن كان اجلزا



كم بنظرية اخللق من طني   إ

ء   أهيا اإل الذى عجنَت طينة حوا

  ما رضك لو وضعت تبنا ىف طينها لتمنع الفطر؟

   فكان الفطر رس بالء البرش عىل الزمن

ف حجر وزنبيال آخر خاليا   الشيخ الذى يقتنى زنبيال فيه أ

  ".بط التسابيحفيدير األحجار من الزنبيل األول للثانى لض

 ومما تكلم فيه الرصاىف عن رسول  اهللا :أخذه عليه السالم من احلنفاء

ه خرج عىل تقاليد قومه فلم يعبد أصنامهم وال قدم هلا شيئا وال  قبل البعثة أ

ه إىلرشب مخرا وال حرض احتفاال من احتفاالت قومه هبا قط، باإلضافة   أ

عرفة والبقاء باحلرم ثم االنتقال منه مل يكن يوافق قريشا عىل تركها الوقوف ب

  املزدلفة مبارشة، فكان النبى يتبع الطريقة التى كان يامرس هبا إبراهيم إىل

شعرية احلج وهيمل ما درج عليه قومه احلُْمس من التخلف عن عرفة عىل 

العكس من سائر احلجاج، إذ كانوا يظنون أن الوقوف بعرفة هو تعظيم 

ثم استمر ).  ومايليها١٢٦ص(رم ىف التعظيم للِحّل ومساواة له باحل

الرصاىف فتناول احلديث عن احلنفاء ذاكرا خربهم حسبام جاء ىف السرية 

اهلشامية نقال عن ابن إسحاق، موردا أسامء بعضهم كورقة بن نوفل وزيد 

ر به واستفاد منه، وأن  بن عمرو بن نفيل، الذى ادعى كاتبنا أن النبى قد تأ

ه غري ابن هشام قد أف سد سرية ابن إسحاق بحذف بعض ما فيها مما رأى أ

مناسب للسياق، فكان تعليق الرصاىف أن ابن هشام قد قتل سرية ابن 

إسحاق قتال، وما كان ينبغى أن حيذف منها شيئا حتى ال يفوتنا ما حدث 



فيفيدنا فهم سرية النبى وشخصيته فهًام أفضل ىف ضوء ما قاله خصوم  حممد 

  ). ما بعدها و١٣٠ص(فيه 

ذا أورد نص ما قاله ابن إسحاق من السرية التى كتبها هو ال من  وهأ

ك احلنفاء قال ابن . سرية ابن هشام لنرى هل تعلَّم النبى من أحد من أو

: إسحاق ىف سريته، التى ظهرْت وُطبَِعْت بعد أن كتب الرصاىف ما كتب

ريش حني رفعوا وكانت ق: نا يونس عن حممد بن إسحق قال: حدثنا أمحد"

 حلقها، وكانوا بنيان الكعبة وسقوفها يرتافدون عىل كسوهتا كل عام تعظيًام 

يطوفون هبا، ويستغفرون اهللا عندها، ويذكرونه مع تعظيم األوثان والرشك 

زيد بن عمرو بن نفيل، : وقد كان نفر من قريش. ذبائحهم ودينهم كله ىف

ن بن احلارث بن أسد بن عبد  وعثامى، وورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العز

 وعبد اهللا بن جحش بن رئاب، وكانت أمه أميمة بنت عبد املطلب ى، العز

 عند وثن هلم كانوا يذبحون عنده اأمية، حرضوا قريًش ى بن هاشم حليف بن

ك النفر  :  بعض وقالوا إىللعيد من أعيادهم، فلام اجتمعوا خال بعض أو

، وْلَيْكُتْم بعضكم عىل  تعلمون واهللا ما : فقال قائلهم. بعضتصاَدقوا

هيم عليه السالم وخالفوه. شىءقومكم عىل  ما وثٌن . لقد أخطأوا دين إبرا

فسكم  فخرجوا يطلبون ويسريون ىف. ُيْعَبد ال يرض وال ينفع؟ فاْبَتُغوا أل

  .األرض يلتمسون أهل الكتاب من اليهود والنصارى وامللل كلها

نية، واتبع الكتب من  حكم ىففأما ورقة بن نوفل فتنرص فاست النرصا

 وال ا فلم يكن فيهم أعدل أمرً .  من أهل الكتابا  كثريً أهلها حتى علم علًام 

 ً اعتزل األوثان وفارق األديان من :  من زيد بن عمرو بن نفيلاأعدل شأ



هيم يوحد اهللا عز وجل، وخيلع  اليهود والنصارى وامللل كلها إال دين إبرا

ا هم فيه.  ذبائح قومهَمْن دونه، وال يأكل ق  نا : نا أمحد. بادأهم بالفرا

يه عن أسامء بنت ى حدثن: يونس عن ابن إسحق قال هشام بن عروة عن أ

ت زيد بن عمرو بن نفيل مسندً : بكر قالتى أ  الكعبة إىل ظهره القد رأ

نفس زيد بيده ما أصبح منكم أحد عىل دين ى يا معرش قريش، والذ: يقول

هيم غري ك  الوجوه إليك عبدتُ بَّ َح أعلم أَ ى  لو أ: ثم يقول.  ىإبرا

نا يونس عن ابن إسحق : نا أمحد. ثم يسجد عىل راحته. ال أعلمهى به، ولكن

 كان إذا دخل الكعبة ابعض آل زيد بن عمرو بن نفيل أن زيدً ى حدثن: قال

يم، وهو قائم، إذ ُت بام عاذ به إبراهذْ عُ .  وِرقااا، تعبُّدً لبيك َحقا حق : قال

  : قال

ف ْمن=  لك عاٍن راغمى أ   جاشمى فإنى مهام جتشِّ

غِ  ٌر كمن قال )= ال الفخر: يقول( ال اخلال ى  الِربَّ أ   ليس مهجِّ

: هشام بن عروة قالى حدثن: نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد

  :عروة بن الزبري أن زيد بن عمرو بن نفيل قالى روان

َف ربٍّ  أم ا واحدً اأرب    َأِديُن إذا تقسمت األموُر؟= أ

  كذلك يفعل اجلَْلد الصبورُ =عزلُت الالت والعزى مجيعا

ى أديُن وال ابنتيها    عمٍرو أديرى بنى وال صنمَ = فال ُعزَّ

  يسريُ ى الدهر إذ ِحْلم لنا ىف=  أدين، وكان ربا وال غنًام 

ام يعرفها البصري وىف= معِجباٌت  اللياىل عجبت، وىف   األ

   كان شأَهنم الفجورُ ا كثريً  =بأن اهللا قد أفنى رجاًال 



قى آخرين بربِّ قوم   فريبك منهم الطفل الصغري= وأ

ح الغصن النضريُ = وبينا املرء يعثُر ثاًب يوما    كام يرتوَّ

وقال زيد بن عمرو بن نفيل : نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد

ًض    :اأ

   ثقاالا حتمل صخرً له األرض = ملن أسلمْت ى أسلمُت وجه

   زالالاله املُْزُن حتمل عذبً =ملن أسلمت ى وأسلمت وجه

  أطاعت فصبَّت عليها ِسَجاال=  بلدةإىلسيقت ى إذا ه

  له الريُح ترصف حاًال فحاال= ملن أسلمت ى وأسلمت وجه

وكان اخلطاب بن نفيل قد آذى : نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد

ء مقابل مكة، إىلج عنه زيد بن عمرو بن نفيل حتى خر  أعىل مكة، فنزل حرا

ال :  من شباب قريش وسفهاَء من سفهائهم، فقالاووكل به اخلطاُب شبابً 

فكان ال يدخلها إال رسا منهم، فإذا علموا بذلك آذنوا . ترتكوه يدخل مكة

به اخلطاَب، فأخرجوه وآَذْوه كراهيَة أن ُيْفِسد عليهم دينهم، وأن يتابعه أحد 

وكان اخلطاب عمَّ زيد وأخاه ألمه، وكان عمرو بن نفيل . عىل فراقهممنهم 

قد َخَلَف عىل أم اخلطاب بعده، فولدت له زيد بن عمرو، وكان اخلطاب 

عمه وأخاه ألمه مع سنه، فكان يعاتبه عىل فراق دين قومه حتى آذاه، فقال 

   :زيد بن عمرو وهو يعظِّم حرمته عىل من استحلَّ من قومه ما استحل

  أوسط املحلَّهْ ى وإن بيت= حمرم ال أحّلهْ ى  إن              

  مظلَّهْ ى                               عند الصفا ليس بذ



ْثُت أن رسول اهللا صىل اهللا : نا أمحد نا يونس عن ابن إسحق قال فُحدِّ

ث عن زيد بن عمرو بن نفيل ل  مَ : عليه وسلم قال وهو حيدِّ ْن إْن كان َألَوَّ

زيد بن حارثة ى أقبلت من الطائف، ومع. عنهاى األوثان، وهنان عاب عىل

ق  حتى مررت بزيد بن عمرو وهو بأعىل مكة، وكانت قريش قد شهرته بفرا

ى دينها حتى خرج من بني َأْظُهرهم، وكان بأعىل مكة، فجلسُت إليه ومع

ا، فقربتها له، فيها حلم حيملها زيد بن حارثة من ذبائحنا عىل أصنامن سفرٌة ىل

ا غالم شاب، فقلت ابن ى فلعلها، أ: قال. َعمِّ ى ُكْل من هذا الطعام أ: وأ

أما : فقال. نعم: تذبحون ألوثانكم؟ فقلتى من ذبائحكم هذه التى، أخ

َت بنات عبد املطلب أخربنك أى إنك يا ابن أخ ال آكل هذه ى لو سأ

من يعبدها ويذبح هلا، األوثان و ثم عاب عىل. هبا فال حاجة ىل. الذبائح

قال رسول اهللا صىل : قال. باطل ال ترض وال تنفع، أو كام قالى إنام ه: وقال

فام حتسسُت بوثن منها بعد ذلك عىل معرفة هبا وال ذبحُت : اهللا عليه وسلم

  .اهللا عز وجل برسالته صىل اهللا عليه وسلمى هلا حتى أكرمن

يه قالعن نفيل بن ى نا يونس عن املسعود: نا أمحد مر : هشام عن أ

زيد بن نفيل عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وعىل زيد بن حارثة، 

ه  ال آكل ما ُذبِح عىل ى إنى، يا ابن أخ:  سفرة هلام، فقال زيدإىلفدعوا

 اهللا صىل اهللا عليه وسلم بعد ذلك اليوم يأكل رسوُل  َى فام ُرئِ : قال. النُُّصب

وقد كان زيد : نا يونس عن ابن إسحق قال: دنا أمح. ح عىل النصببِ  ذُ اشيئً 

هيم،  أمجع عىل اخلروج من مكة يرضب ىف األرض يطلب احلنيفية دين إبرا

ُه صفيُة ابنة احلرضم رصته قد هنض ى فكانت امرأ  اخلروج وأراده إىلكلام أ



أهل   الشام يلتمس ويطلب ىفإىلآذنْت به اخلطاب بن نفيل، فخرج زيد 

ى  براهيم، ويسأل عنه، فلم يزل ىفالكتاب األول دين إ ذلك حتى أ

ى  ى الشام، فجال فيها حتى أ املوصل، أو اجلزيرة كلها، ثم أقبل حتى أ

نية فيام يزعمون، ى راهبا ببيعته من أرض البلقاء كان ينته إليه علم النرصا

هب ه عن احلنيفية دين إبراهيم، فقال الرا ت : فسأ إنك لتسأل عن دين ما أ

لقد َدَرَس ِعْلُمه، وذهب من يعرفه، ولكنه قد . ملك عليه اليومبواجد من حي

. احلنيفية: خرجَت منها بدين إبراهيمى ُيبَْعث بأرضك التى أظلَّك خروُج نب

وقد كان شاَم اليهودية . هذا زمانه. فعليك ببالدك، فإنه مبعوث اآلن

نية، فلم يرض شيئً  ب ما  منهام، فخرج رسيعا حني قال له الراهاوالنرصا

فقال ورقة بن . قال، يريد مكة، حتى إذا كان بأرض خلم َعَدْوا عليه فقتلوه

ر زيد، ومل يفعل ىف ذلك  ما فعل، فبكاه ورقة  نوفل، وكان قد اتبع مثل أ

  :فقال

عمَت ابن عمرو، وإنام    جتنبَت َتنُّوًرا من النار حاميا= رشدَت وأ

  كام هياى ن الطواغوَتْرِكك أوثا= بَدْينِك ربا ليس ربُّ كمثله 

  اولو كان حتت األرض ستني وادي= وقد تدرك اإلنساَن رمحُة ربه        

حممد بن جعفر بن ى حدثن: نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد

أن عمر بن ى الزبري أو حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن احلصني التميم

. نعم: لزيد؟ فقاليا رسول اهللا، نستغفر : اخلطاب وسعيد بن زيد قاال

عن ى نا يونس عن املسعود: نا أمحد. فاستغِفروا له، فإنه ُيبَْعث أمًة وحده

يه أن جده سعيد بن زيد سأل رسول اهللا صىل اهللا عليه  نفيل بن هشام عن أ



يه زيد بن عمرو، فقال زيد بن عمرو ى يا رسول اهللا، إن أ: وسلم عن أ

ت وكام َبَلَغك، فلو أدرك . نعم: فأستغفر له؟ قال. ك آَمَن بككان كام رأ

وكان، فيام ذكروا، يطلب . فاستغفْر له، فإنه جييء يوم القيامة أمة وحده

وكان حني : نا أمحد نا يونس عن ابن إسحق قال. طلبه الدين، فامت وهو ىف

أراد اهللا عز وجل كرامة نبيه صىل اهللا عليه وسلم ورمحة العباد به واختاذ 

رب عىل أديان خمتلفة متفرقة مع ما جيمعهم من تعظيم  عليهم، والعةاحلج

هيم صىل اهللا نياحلرمة وحج البيت والتمسك بام كان ب  َأْظُهرهم من آثار إبرا

عليه وسلم، وهم يزعمون أهنم عىل ملته، وكانوا حيجون البيت عىل 

عة ومن : فكانت احلُْمس. اختالٍف ِمْن أمرهم فيه قريش وكنانة وخزا

: فمن اختالفهم أن يقولوا . سائر العرب هيلون بحجهمولدت قريش من 

د فيه . لبيك، ال رشيك لك إال رشيك هو لك، متلكه وما ملك فيوحَّ

يقول اهللا عز وجل . بالتلبية، ثم يدخلون معه أصنامهم وجيعلون ملكها بيده

ِ إِالَّ َوُهْم مُ : "ملحمد صىل اهللا عليه وسلم َّ ُكونَ َوما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِا ". ْرشِ

نحن أهل احلرم، : يقولون. وال خيرجون من احلرم وال يدفعون من املزدلفة

، وكان أهل نجد من اوكانوا يسكنون البيوت إذا كانوا ُحُرمً . فال نخرج منه

  ". البيت ويقفون عىل عرفةإىلُمَرض هيلون 

وليس ىف هذا ما . اإلسالموقد أكد الرصاىف أن ورقة قد اعتنق 

ر بزيد بن عمرو بن . صاىف فيهنخالف الر ه تأ ولكننا نخالفه ىف زعمه أ

قى عن عائشة أن كليهام كان يرفض األكل مما ُذبِح  نفيل، إذ أورد كاتبنا العرا

صاب، فتكون النتيجة التى يستخرجها الرصاىف من ذلك اخلرب هى  عىل األ



صاب بزيد بام يفيد تصديق ر ىف نفوره من حلوم األ ه برواية أن حممدا قد تأ

صاب لزيد مع أهنا تقول إنه كان آنئذ غالما  تقديم حممد حلام من حلوم األ

الرواية إال بعد زواجه  ذلك أن حممدا مل يعرف زيد بن حارثة رفيقه ىف. شابا

من خدجية وإهدائها إياه له فأعتقه، فكيف يكون حممد ىف ذلك الوقت 

غم هذا؟ وبعد قليل غالما شابا ال يزال؟ وكيف يصدق الرصاىف القصة ر

اه لو كان حيا بعدما ُبِعث بالنبوة  سوف نرى سعيد بن زيد يؤكد للنبى أن أ

لكن . لكان قد آمن به، ثم استأذنه أن يستغفر له، فأذن عليه السالم له بذلك

الرصاىف يقلب األمر رأسا عىل عقب مناقضًة لكل أصول املنطق والعقل، 

ر بزيد بن ه عليه إذ جيعل الرسول هو املتأ  عمرو بن نفيل ال العكس مع أ

السالم كان مبغضا طول عمره لألوثان وال يقرب إليها شيئا وال يأكل مما 

ه دخل املوضوع وهو . ذبح باسمها كام قال الرصاىف نفسه وهو دليل عىل أ

كاره للنبى رغم ما قاله ىف أول الكتاب عن عظمته وعبقريته، إذ هو جمرد 

د به ختد ير القارئ املسلم حتى يتقبل كل ما سيقوله بعد ذلك كالم فارغ يرا

ضد حممد بطرق شتى مدابِرة للعقل واملنطق والتاريخ والتحليل السليم 

  . لشخصية النبى وأوضاع جمتمعه وتقاليده ونفسية خصومه

َعْته قريش به اإلسالمكذلك لو كان النبى قبل   يقدم لألصنام شيئا لَقرَّ

َذْته فرص َ ه شاعر . ة للتشنيع عليه وحماربتهأول شىء والختَّ لقد اهتموه بأ

وجمنون وساحر وكاهن وكاذب، وكانوا يعلمون أن كل هذا تلفيق منهم 

 تلك األكاذيب وأمهلوا وثنيته صىل اهللا إىلوكذب سافر مبني، فكيف جلأوا 

 أمس القريب تعبدها كام إىلإنك كنت : عليه وسلم فلم يقولوا له مثال



كام ننحر، فلامذا تأخذ علينا ما كنت تصنع؟ لكننا نقّلب نعبدها وتنحر هلا 

كل ما قالوا له وىف حقه فلم ُنْلِفهم قد ذكروا  شيئا من هذا ال ترصحيا وال 

ه أخذ دينه أو بعضا . تلميحا ضا مل يتهموه بأ ليس ذلك فحسب، بل إهنم أ

ه اكتتب أساطري األولني. منه من زيد بن عمرو بن نفيل ، لقد اهتموه بأ

وقالوا إنام يعلمه فالن وفالن من البرش، لكنهم مل يذكروا اسم زيد بني 

هؤالء البرش مكتفني بأسامء بعض اِحلْرفيني األعاجم ممن ال يتحدثون 

العربية إال بصعوبة شديدة وفقر مدقع ىف معجمها وعباراهتا وتراكيبها ال 

نية التى كانوا يدينو نهم من احلديث املفيد ىف النرصا   .إلخ... ن هبايمكِّ

عىل أن  أهم ما ىف األمر أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل نفسه قد 

 الدخول ىف دين حممد، وتعرض لألذى إىلكان من أوائل املسارعني 

ه . والرضب، لكنه صرب وصابر وهذه رضبة قاصمة لدعوى الرصاىف بأ

ر به، إذ لو كان هذا صحي ا صىل اهللا عليه وسلم قد تعلم من زيد وتأ حا 

يه األستاذ، واتبع سبيل حممد التلميذ ومرة أخرى ليس . ترك سعيد سبيل أ

، أى اإلسالمذلك فقط بل دخلت عاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد ىف 

ومرة ثالثة ليس هذا فقط بل إن أم . اإلسالمأن كل ذرية زيد قد دخلت 

عية كانت من الساب  إىلقني سعيد بن زيد فاطمة بنت بعجة بن مليح اخلزا

ء ملعروف الرصاىف. اإلسالم  الذى ال يؤسفنا أن كالمه قد ذهب ، وال عزا

ومرة رابعة ليس هذا فقط بل إن زيدا مىض يتنقل ىف بالد اهللا . أدراج الرياح

 بلده انتظارا إىلبحثا عن الدين احلق حتى طلب منه أحد الرهبان أن يعود 

 األرض بحثا عن الدين لنبى يبعث بعد قليل، ومن ثم ال لزوم للرضب ىف



احلق ألن الدين احلق سيطلع من بلده، فعاد لكنه مات قبل بعثة النبى عليه 

ه رآه . السالم وكان هذا سببا فيام قاله النبى حممد صىل اهللا عليه وسلم من أ

ومرة خامسة ليس هذا فقط، إذ أكد سعيد . ىف املنام ىف مكانة عالية ىف اجلنة

اه لو كان   فيمن دخلوا فيه، ووافقه النبى اإلسالمحيا لدخل بن زيد أن أ

ن كالم . عىل ذلك ووافقه عىل أن يستغفر له بوصفه مسلام بالنية والقوة فأ

ه  ه موجود ىف سرية ابن إسحاق وظن أ خصوم حممد الذى توهم الرصاىف أ

يمكن أن يلقى ضوءا عىل استفادة حممد من زيد، وها نحن قد أوردنا ما قاله 

ق كامال، وليس فيه شىء مما يمكن أن يستغله الرصاىف ىف تشويه ابن إسحا

  صورة حممد؟ 

أما حكاية أن زيدا رفض األكل من الطعام الذى قدمه له النبى عليه 

صاب  ه ال يأكل ما ذبح عىل األ السالم وزيد بن ثابت ذات مرة بحجة أ

بني األصنام، وهو  مل لألوثان فكيف عرف يا ترى أن اللحم كان من قرا

هام عن ذلك وال تربعا مها بذكره جمانا؟ بل هل كان حممد ليجهل هذه  يسأ

ه ال يمكن أن يأكله، وبدون  احلقيقة عن زيد فيقدم له حلام هو يعرف جيدا أ

دا ثم متى كان حممد يذبح لألصنام . أن خيربه؟ ليست هذه بأخالق حممد أ

ن يمكننا أن نجد هذا يا ترى ؟ بالعكس لقد وجدنا أو يأكل مما ذبح هلا؟ وأ

الروايات تقول إنه كان مبغضا لألصنام وال يذبح هلا وال يأكل مما ذبح عىل 

ويقينا لو وقع ذلك ولو مرة واحدة . اسمها وال يشارك قومه االحتفال هبا

سنة حداد  وىف األحالم ما صمتت قريش بل لفضحته فضحا وسلقته بأ

صوره عليه السالم نافرا من إن كل األخبار األخرى لت. دون رمحة أو تردد



األوثان ومن كل ما يتعلق هبا، فكيف يأكل من طعامها؟ ثم هل يمكن أن 

حيرص زيد عىل التباعد عن طعام األوثان بكل تلك احلامسة بينام يأكل منها 

نبى املستقبل الذى طلب الراهب املذكور من زيد أن يعود لبلده انتظارا 

له؟ جاء ىف ىفلرشوق شمسه؟ كيف يسوغ هذا ىف الع صحيح  "قول يا أ

صىل اهللا عليه ى َأنَّ النَّبِ " رىض اهللا عنهام عبد اهللا بن عمر عن" ىالبخار

صىل ى  َينِْزَل َعَىل النَّبِ َزْيَد ْبَن َعْمِرو ْبِن ُنَفْيٍل بَِأْسَفِل َبْلَدَح َقْبَل َأنْ ى وسلم َلقِ 

َمْت ى، اهللا عليه وسلم اْلَوْح  َى ى  النَّبِ إىل َفُقدِّ صىل اهللا عليه وسلم ُسْفَرٌة، َفَأ

َْصابُِكْم َوالَ ى إِنِّ : َأْن َيْأُكَل ِمنَْها، ُثمَّ َقاَل َزْيدٌ  َلْسُت آُكُل ِممَّا َتْذَبُحوَن َعَىل َأ

ِ َعَلْيِه، َوَأنَّ َزْيَد ْبَن َعْمٍرو َكانَ َما ُذكَِر اْسُم  آُكُل ِإالَّ  َّ َيِعيُب َعَىل ُقَرْيٍش  ا

اُة َخَلَقَها: َذَباِئَحُهْم َوَيُقوُل  َْبَت َهلَا الشَّ اَء، َوَأ َ ْ َامِء ا َْزَل َهلَا ِمَن السَّ ، َوَأ ُ َّ ِمَن  ا

ِ؟ إِنْ  َّ ". َكاًرا لَِذلَِك َوإِْعَظاًما َلهُ األَْرِض، ُثمَّ َتْذَبُحوَهنَا َعَىل َغْريِ اْسِم ا

والواقع واحلق أن هذا هو ما ينبغى أن يكون قد حدث ال ما جاء ىف إحدى 

  . الروايات املخاصمة للعقل واملنطق ولشخصية الرسول عليه السالم

ولقد كان االجتاه لدى الكتاب املسلمني الذين يتناولون موضوع 

 عن بداية التململ لدى العرب والبحث احلنفاء هو القول بأهنم كانوا تعبريا 

عن خمرج مما كان املجتمع آنذاك مرتكسا فيه وأهنم قد مهدوا السبيل 

وكان هذا أقىص ما كان يقال ىف كتابات املسلمني املعارصين، أما . سالملإل

هتم  املسترشقون واملبرشون فيزعمون أن حممدا قد تعلم منهم واتبع خطوا

ن ما يقولون ىف دينه  إىل، وهو ما قاله الرصاىف ىف حماولة منه لإلساءة وضمَّ

فمحمد لديه ليس نبيا وال له صلة بالسامء وال نزل عليه .  ونبيهاإلسالم



نا من لدن رب العاملني، وإنام هو يكذب ويزعم هذا،  جربيل وال تلقى قرآ

ه ينزل عليه الوحى ىف حني أهنا كلها تصورات غري حقيقية، فهو  أو يتخيل أ

هذا ما قاله . يرى ما ال وجود له بل جمرد ختيالت برصية وسمعيةيسمع و

 وإن كان قد حاول حماولة مضحكة أن يقدم لنا تفسريا عجيبا ، الرصاىف

وباملثل فإن بعض الدارسني الغربيني قد َعَزْوا . غريبا للصدق والكذب

 رغبته ىف إهناض قومه مما هم فيه من ختلف إىل سالمدعوَة الرسول لإل

دهيم واأل ضا ما قاله الرصاىفى، مدارج التحرض والرقإىلخذ بأ  ،  وهو أ

ضا وعدم االقتصار عىل  وإن كان قد زاد عليه َتَغيِّيَه النهوَض بالبرشية أ

 تقريره سبال ال تدخل إىللقد قال الرصاىف ذلك ىف البداية وسلك . العرب

نه ورماه بكل عقل عاقل، لكنه كلام واتته فرصة انقلب عىل حممد ودينه وقر آ

  . الِعَرب 

يات املوجودة ىف النص   الذى قاله ابن هشام ىف سريته التاىلوأما األ

ى الصلت  يات لزيد بينام هى ىف رأى ابن هشام ألمية بن أ وعزا فيه تلك األ

وقال زيد بن عمرو بن : "قال ابن هشام. فلم أجدها ىف سرية ابن إسحاق

ًض  قصيدة له إال  الصلت ىفى ية بن أألمى ه: ، وقال ابن هشامانفيل أ

البيتني األولني والبيت اخلامس وآخرها بيتا وَعُجز البيت األول عن غري بن 

  :إسحاق

  الدهَر باقياى وقوال رصينا ال َينِ   = وثنائياى مدحتى  اهللا أهدإىل

ٌ وال ربٌّ يكون مدانيا=   ليس فوقه    ى  امللك األعىل الذإىل   إ

  من اهللا خافياى فإنك ال ُختْفِ =      إياك والردى  أال أهيا اإلنسان،



  فإن سبيل الرشد أصبح باديا=   ك ال جتعل مع اهللا غريه     وإيا

ت إهل=   إن اجلن كانت رجاءهم   ! كحناَنيْ    ربنا ورجائياى  وأ

  أدين  غريك اُهللا ثانيا=      رضيُت بك  ربا، فلن ُأَرى   

ت الذ    موسى رسوال منادياإىل بعثَت =  َمنٍّ ورمحٍة  من فضل ى وأ

  كان طاغياى  اهللا فرعوَن، الذإىل=يا اذهْب وهارون، فاْدُعَوا : فقلت له

ت سويَت هذه   : وقوال له ْت كام هيا؟=   آأ   بال وتد حتى اطمأ

ت رفَّْعَت هذه     : وقوال له   بال عمد؟ َأْرِفْق إذن بك بانيا=    آأ

   إذ ما جنه الليل هاديا؟ا منريً =  ت سويَت وسطها    آأ: وقوال له

  فيصبح ما مسْت من األرض ضاحيا؟= من يرسل الشمس ُغْدَوةً : وقوال له

  فيصبح منه البقل هيتز رابيا= الثرى  من ينبت احلَبَّ ىف: وقوال له

  ذاك آيات ملن كان واعيا؟ وىف=  رؤوسه    وخيرج منه حبه ىف

ت بفضل منك نجيَت يو   أضعاف حوٍت لياليا وقد بات ىف= نًسا   وأ

  ألكثر إال ما غفرَت خطائيا=     ولو سبحُت باسمك ربنا    ى وإن

ِْق َسْيًبا ورمحًة     "ومالياى َبنِ  وبارك ىف عىل=    فربَّ العباد، َأ

يات بعدما نقلها عن  " السرية احللبية"وقد علق الرصاىف عىل هذه األ

ت ترى هذا الش: "قائال نية، وهو متقدم عىل  وأ فاظ وتعابري قرآ عر فيه أ

نية ى . القرآن، فيصح أن يكون مأخذا لبعض اآليات القرآ وألمية بن أ

فاظه وتعابريه  نية ىف أ آخذ القرآ الصلت شعر كثري يصح أن يكون من ا

فأما أهنا لزيد فقد نفى ابن هشام ذلك، فضال عن أن ). ١٣٢ص" (وقصصه

نايكون ابن إسحاق قد ذكر   . ها له كام رأ



وكان أمية معارصا للنبى عليه السالم وتنبأ النبى وهو ال يزال حيا بل 

ه انتوى القدوم عىل النبى إىلعاش   ما بعد غزوة بدر، وروت الروايات أ

ه بعدما عاش دهرا حيلم أن يكون هو النبى املوعود فلم إسالموإشهار 

ة عىل الدخول ىف الدين يتحقق ما صبا إليه، فعزم بعد اليأس من النبوّ 

اجلديد، لكن قريشا وقفت ىف طريقه وأعلمته بمن سقط جمندال ىف تلك 

 املدينة ونظم إىلالغزوة من أساطني أقاربه ىف مكة، فرجع ومل يكمل طريقه 

 الثأر، إىلقصيدة حائية يتوجع فيها أحر التوجع عىل أقاربه املجندلني ودعا 

ن مرضه األول وحقده عىل رسول اهللا أِن وهو ما يدل عىل أن قلبه مل يربأ م

ى الوحى من السامء دونه   . اصطفاه اهللا للنبوة وتلقِّ

وإنى ألزعم أن أمية إنام أخذ معانى قصيدته من القرآن، وإال الختذ 

ه رسق شعره  من قصيدته هذه وأمثاهلا تكأة حيارب هبا حممدا وَيْقِرفه بأ

نه، ورد عىل قوله  نه قرآ وما علمناه الشعر وما ": "يس"ورة  ىف ستعاىلوضمَّ

، : "بقوله مثال" ينبغى له إن هو إال ذكر وقرآن مبني ربام مل يكن حممد شاعرا

نا ه مل ينبس ببنت شفة ىف هذا "لكنه كان يرسق شعرى وحيوله قرآ ، َبْيَد أ

 رهبم ويقروا بنعمه إىلأما حممد فقد كان يّرسه أن هيتدى الناس . املضامر

نه وصوغ : ويمجدوا اسمه ، فلذلك مل هيتم بأخذ أمية قرآ آَمنوا أم مل يؤمنوا

، فهو صىل اهللا عليه وسلم والدين الذى جاء به أكرب من ذلك   . معانيه شعرا

وباملناسبة فقد اهتم بعض املسترشقني، ومنهم املسترشق الفرنسى 

يف القرآن، وأن ذلك قد  ه استعان بأشعار أمية ىف تأ ر، النبى بأ كليامن هوا

ل املسلمني عىل حماربة هذه األشعار حتى ال ينكشف صنيع حممد مح



 ,"Clément Huart, "Une nouvelle source du Qorânانظر(

Journal Asiatique 10/4, 1904 .ضا طه حسني ىف الشعر / وانظر أ

رى٨٤/ دار الكتب املرصية/ اجلاهىل ى / ، وهبجة عبد الغفور األ أمية بن أ

و ظبى للثقافة والرتاث/  حياته وشعره-الصلت /  املجمع الثقاىف- هيئة أ

لكن لو صح هذا فلامذا مل ينرب مرشك أو منافق أو هيودى ). ١٢٤/ م٢٠٠٩

نه عن ذلك الشعر؟ لقد  ه أخذ بعض قرآ نى واحد متهام النبى بأ أو نرصا

طاكى  تأخر هذا االهتام حتى إن أحدا مل يرش إليه أحد قبل ابن داود األ

 جلَّ اهللا عامَّ يقول امللحدون إن ىف: "إذ قال" الزهرة: "ابهىف كت) ٣ق(

َّه مواطٌن لبعض ما ىفاشعر أمية طعنً  فٌق   عىل الدين من ِقبل أ ن، وموا القرآ

فهذا يدّل عىل أن القرآن منه ُأِخذ، ومن : قالوا . اإلسالمرشيعة  لكثري ممَّا ىف

ولو ساعدهم . ا وا كبريً  اهللا عز وجل عن قوهلم علتعاىل. معانيه اْسُتْخِرج

التوفيق عىل فهم ما اعتقدوه لَصَدَفهم احلياء عن قبح ما انتحلوه، 

الصلت، وإن كان جاهليا، فقد ى وأمية بن أ. والْسَتحيَْوا عن ذكر ما ذكروه

شعره،  صىل اهللا عليه، وذلك موجود ىفى  ومدح النباإلسالمأدرك 

 يستجيز لبيب أن هيجر عقله وكيف يتوهم أو. ومفهوم عند أهل اخلربة به

من خمالفته؟ أم ى أو حيمل نفسه بدعوى ما يتهيأ تكذيبه فيه بأهون السع

َّه يأخذ املعانى كيف يظن بالنب من أمية، وأمية يشهُد ى صىل اهللا عليه أ

ملته، وذلك  بتصديقه، ويقرُّ بكتابه، ويعزل نفسه عن التأخر بالدخول ىف

  ". ا مل نذكره؟موجود فيام ذكرناه من شعره وم



وبطبيعة احلال مل حيدث أن حارب املسلمون أشعار أمية، بل ها هى 

ذى أشعاره موجودة، وها هم أوالء مؤرخو األدب العربى ونقاده القدامى 

واملحدثون يدرسون حياة أمية وشعره ويقفون عند موضوعاته الدينية وغري 

ا  إىلالدينية يام ىف ذلك حائيته املشتعلة بغضا ودعوة  االنتقام من املسلمني 

طال كبار زلوه بالقرشيني من تنكيل شديد وجندلوا منهم من أ وباملناسبة . أ

ء اجلاهلية واخلرضمة ال يزيد ىف حالة  فإن الشعر الذى بقى لعدد من شعرا

دينا من شعر أمية إن مل يقّل  كذلك لو كان  املسلمون قد . كل منهم عام ىف أ

به القرآن فلم يا ترى تركوا أشعاره التى نحن حاربوا شعر أمية الذى يش

نية؟ وحتى لو أن هذه  فاظ قرآ ئها عىل موضوعات وأ بصددها رغم احتوا

يات هى من صنع أمية أو حتى  من شعر زيد بن عمرو بن نفيل فامذا عن  األ

سائر اآليات الكثرية التى ترهق حمصيها والتى تتحدث عن نعم اهللا 

 صواب ما قلته آنفا من أن إىلده؟ وهذا يشري يوحومظاهر قدرته ودالئل ت

ثم . العكس هو الصحيح وأن أمية هو من استعان بالقرآن ىف نظم أشعاره

إن الركاكة والتهافت ىف هذا الشعر وغريه من أشعار أمية ال تشجع أحدا 

نه حتى لو كان وحيعىل  استيحائه ىف شعره فضال عن أن  يست ه النبى ىف قرآ

، . رآنهو صانع هذا الق والعجيب أن أخت أمية وأوالده كلهم قد أسلموا

ر والرصاىف وأمثاهلام من أن حممدا قد إسالموىف  ا قاله هوا هم تكذيب 

  . استعان بشعر أمية ىف نظم قرآنه

عىل أن األمر ال يقف عند هذا احلد بل إن له ىف الرسول عليه السالم 

ه أعدها ليفد هبا عليه ص ىل اهللا عليه وسلم معلنا مدحة جاءت الروايات بأ



وهذا ما أشار إليه ابن داود . ه قبل أن تصده قريش عن ذلكإسالم

طاكى قبل قليل ىف قال ". الزهرة"ا لنص الذى نقلناه عنه من كتاب  األ

  : أمية

َت احلََكمْ =      َلَك احلَمُد واَملنُّ ربَّ الِعباِد    َت اَملليُك وَأ   َأ

َك َحّتى َجم=       الَيِقِني   َوِدْن ديَن َربِّ   واجَتنَِبنَّ اهلَوى والضَّ

مدً     َومل ُهيَتَضمْ اَفعاَش َغنِي =   ارَسَلُه باهلَُدى       اُحمَ

ِ ُأْعِطيَته      َ   وَخصَّ بِِه اُهللا َأهَل احلََرم=    َعطاٌء ِمَن ا

َُّه َخُريهم       َرمْ النَدى واَلكى َبيْتِِهم ذِ  وىف=     وَقد َعلِموا َأ

ا َدعا   ّ َج اُهللا إِحدى ِزَيمْ =       َيعيبوَن ما قاَل    وَقد َفرَّ

   اهللاِ ِمن َقْبل زيِغ الَقَدمْ إىل=    بِِه وْهو َيدعو بِصدِق احلَديِث     

      ِ م =   أطيعوا الرسوَل عباَد اإل ْوَن ِمن َرشِّ َيْوٍم َأ   ُتنَجَّ

ْوَن ِمن ُظُلامِت الَعذاب      َوِمن َحرِّ ناٍر َعىل َمْن َظَلم=      ُتنَجَّ

  َفَمن َمل ُجيِبُه َأرسَّ النَدمْ =    بِِه خاَتٌم     ى َدعانا النب

ِحم=     ُهًدى صاِدٌق طيٌب    ى َنب   َرحيٌم رءوٌف بِوْصِل الرَّ

  وَهنِْك احلُدوِد، َفُكلٌّ َحُرم=    َوَدفِع الَضعيِف َوَأْكَل الَيتيم     

  َخَتمْ ى وَمْن َبعَدُه ِمن َنب=    اُهللا َمْن َقبَله     بِِه َخَتَم 

  النََّسمى  اهللاِ بارإىلُيردُّ =       َيموُت َكام َماَت َمْن َقد َمىض  

بِيا ىف و َأْهُلها َغَري َحلِّ القسمْ =    ِجناِن اخلُلود       َمَع األَ   ُمهُ

َس ِفينا بِحبِّ الَصالة       ّلَم َخطَّ الَقَلم وعَ اَمجيعً =     وُقدِّ

ِمْ اَفَمْن َيعَرتيِه َفقدمً =    ِمَن اهللاِ َنْقرا بِِه      اكِتابً     َأ



َُّه    ى وإن   َسُينِجُزُكم َربُّكم ما َزَعْم =     َأديُن َلُكم َأ

ى : "وقد أكد هبجت عبد الغفور احلديثى ىف مقدمة كتابه أمية بن أ

 وبالذات أن فيها ذكرا أهنا له) ٨٠ - ٧٧ص" ( حياته وشعره–الصلت

ضا أرى ذلك، فأمية  ا أ للطعام، وهذه سمة من سامت شعر أمية البارزة، وأ

 لكن رغبته الدفينة ىف قلبه جعلته ال يستقر عىل ى، مل يكن ينكر أن حممدا نب

وهذه القصيدة هى ثمرة من ثامر إحدى حاالته النفسية . موقف منه

  . الصافية

ءَ رَّ د عىل لصحتها َج جوا .  فإنكار دمَّ  ثَ نْ ومِ  ية إسالم  ما فيها من معانٍ ا

 هذا اإلنكار ال ى، رأى أن املسلمني قد نحلوها إياه وضمنوها تلك املعان

 فعال، كام أن القرآن كان اإلسالمأساس له ألن أمية كاد أن يدخل ىف 

معروفا بني العرب، ومل تكن الطائف بعيدة عن مكة بل كان ألعيان أم 

بات القرى بساتني و بيوت هناك، كام كانت تربط بني املدينتني قرا

 من آل عبد شمس بن عبد اومصاهرات، وكانت أم أمية من قريش، وحتديدً 

ناء عمومة بن ى . هاشمى مناف، أ والروايات تتحدث عن عالقته القوية بأ

وأشري ىف القرآن . سفيان، الذى كان ينقل له أخبار النبى وتطورات دعوته

ٍن واحٍد ىف قول رب العزة عىل لسان بعض املرشكني ىف سورة إليهام ىف َقرَ 

ل هذا القرآُن عىل رجل من القريتني عظيم": "الزخرف" ، "وقالوا لوال ُنزِّ

، لكن سفهاءها اإلسالم إىلعالوة عىل أن النبى قد ذهب إليها يدعو أهلها 

 إىلأ وصبياهنا وعبيدها طاردوه ىف شوارعها وَرَمْوه باحلجارة حتى خرج وجل

وهذا كله يربهن برهنة ساطعة أن القرآن كان . بستان هناك كام هو معروف



ر به، وبخاصة ىف قصيدة كان ينوى أن . معروفا ألمية فمن الطبيعى أن يتأ

ه كام فعل األعشى بعد ذلك، فصدته قريش إسالمَيْقَدم هبا عىل النبى معلنا 

ضا، فاستجاب هلا وللهدايا الطائلة التى أغرته هب ا، وىف نيته أن يعاود أ

وهذا . القدوم عليه العام املقبل، لكن املوت قد عاجله ومنعه تنفيذ ذلك

ه يردد . معنى قول النبى عليه السالم إن أمية قد آمن لسانه، وكفر قلبه أى أ

ما يقوله القرآن كام هو أو مع بعض االختالفات غري املهمة، لكنه مل يترصف 

  .بمقتىض ما قال

 ولكن ى، ملوضوع مرة أخرله فها نحن ندرس هذا اورغم هذا ك

ى الصلت شاعر خمرضم من قبيلة : بالتفصيل الشديد، فنقول أمية بن أ

، كام كانت له . ثقيف، التى كانت تسكن الطائف ضا شاعرا وه أ وكان أ

ى ء، وأٌخ اسمه "الفارعة: "أخت ُتَسمَّ ناء بعضهم شعرا ، وبنتان وعدة أ

وهو من احلنفاء الذين ثاروا . رشكا ىف حصار الطائفُأِرس وُقتِل م" هذيل"

ى  عىل عبادة األصنام وآمنوا باهللا الواحد واليوم اآلخر، وأزعجهم الرتدِّ

 نبى ُيْبَعث من بني إىلاخللقى الذى كان شائعا ىف اجلزيرة العربية، وتطلعوا 

 وكان أمية .  ىالعرب، بل إنه هو بالذات كان يرجو أن يكون ذلك النب

وكان رجل أسفار . الط رجال الدين ويقرأ كتبهم ويقتبس منها ىف أشعارهخي

وجتارة، كام كان يمدح بعض كبار القوم كعبد اهللا بن جدعان وينال 

مها بعد ذلك عىل نفسه . عطاياهم وينادمهم عىل اخلمر، وإن قيل إنه قد حرَّ

ه مات كافرا َحَسًدا منه وَبْغًيا، إذ م ا إن بلغه مبعث وُجتِْمع املصادر عىل أ

 اليمن ومعه بنتاه اللتان تركهام هناك، إىلالنبى حممد حتى ترك الطائف فارا 



وأخذ جيول ىف أرجاء اجلزيرة ما بني اليمن والبحرين ومكة والشام واملدينة 

ه وفد عىل النبى ذات مرة وهو ال . والطائف وتذكر الروايات مع ذلك أ

ل ىف أم القرى واستمع منه  دى تصديقه به مؤكدا ملن " يس"ورة  سإىليزا وأ

ه عىل احلق ه من املرشكني أ َبيَْد أن حقده الدفني منعه من أن يعلن . سأ

ه، حسبام وضحنا آنفا، كان اإلسالمدخوله ىف   رسميا وبصورة هنائية رغم أ

 املدينة للقاء الرسول مرة أخرى وإعالن دخوله ىف إىلقد اعتزم أن يذهب 

اروا نار حقده عىل حممد من خالل الدين اجلديد، لكن  الكفار خّذلوه وأ

ه قتل أقاربه ىف بدر ورماهم ىف القليب، فام كان منه إال أن عاد  تذكريه بأ

ثم مل . أدراجه بعد أن شّق هدومه وبكى وعقر ناقته مثلام يصنع اجلاهليون

يكتف هبذا، بل رثى هؤالء القتىل وأخذ حيرض املرشكني عىل الثأر هلم 

، وظل هكذا حتى لقى اإلسالم جبهة الرشك والوثنية ضد إىل بذلك منضام 

 التاسعة إىلحتفه عىل خالف ىف السنة التى مات فيها ما بني الثانية للهجرة 

نية قبل (منها قبل فتح النبى الطائف بقليل، وهو األرجح  ء النرصا شعرا

د عىل.  وما بعدها، ود٢١٩/بريوت/ دار املرشق/ ٢ط/ اإلسالم / جوا

ل ىف تاريخ العرب قبل  / دار العلم للماليني/ ٢ط/ اإلسالماملفصَّ

ى / ، وهبجة عبد الغفور احلديثى٥٠٠ - ٤٧٨/ ٦/ م١٩٧٨ أمية بن أ

 ٤٦/ م١٩٧٥/ بغداد/ مطبوعات وزارة اإلعالم/  حياته وشعره-الصلت

جم ىف . فصاعدا ء"، و"طبقات الشعراء"وله ترا ، "الشعر والشعرا

  .)وغريها" األغانى"و



وألمية ديوان شعر خيتلط فيه الشعر الصحيح النسبة له بالشعر 

ه من نظمه، إىلاملنسوب له ولغريه بالشعر الذى ال يبعث عىل االطمئنان   أ

: وأكثر شعر الديوان ىف املسائل الدينية. وهذا القسم األخري هو الغالب

وفهم عىل  ىف الكون وداللته عىل ربوبية اهللا، ووصًفا للمالئكة وعكتأّمًال 

تسبيح رهبم والعمل عىل مرضاته، وإخباًرا عن اليوم اآلخر وما فيه من 

بياء مع أقوامهم،   جانب إىلحساب وثواب وعقاب، وحكايًة لقصص األ

.  ذلكإىلأشعاره ىف مدح عبد اهللا بن جدعان والفخر بنفسه وقبيلته وما 

ن القرآن الكريم ومن الشعر الدينى املنسو ب إليه ما يقرتب اقرتابا شديدا م

َن بني يديه وَجَهَد ىف نظم آياته  نا بإزاء شاعٍر َوَضع القرآ معنًى ولفًظا وكأ

هد التالية. شعرا   :ومن هذه األشعار الشوا

دُ = لك احلمد والنعامء واملُْلك ربنا       فال شىء أعىل منك َجدا وَأْجمَ

  وتسجدُ لعّزته َتْعنُو اجلباه = مليٌك عىل عرش السامء مهيمٌن   

َداد وأرضها     وليس بشىء فوقنا يتأودُ = مليك الساموات الشِّ

دُ = تسبِّحه الطري الكوامن ىف اخلفا       وإذ هى ىف جو السامء َتَصعَّ

َّدُ = ومن خوف ربى سّبح الرعُد محده   وسّبحه األشجار والوحش ُأ

  اسجدوا: ألن قال ربى للمالئكة= من احلقد نريان العداوة بيننا      

ا كّمل اهللا خلقه            آل ّ وا له طوًعا سجودا وكّددوا= دم    فَخرُّ

قا دوا:    = وقال َعُدوُّ اهللا للِكْرب والشَّ   لطٍني عىل نار السموم فسوَّ

  فذاك الذى ىف سالف الدهر حيقدُ = فَأْخَرَجه العصيان من خري منزٍل 

*   *   *  



  يوم التغابن إذ الينفع احلََذرُ = ويوم موعدهم أن ُحيَْرشوا ُزَمًرا        

د َزَفْته الريح تنتُرش = مستوسقني مع الداعى كأهنمو            ِرْجل اجلرا

ِْرزوا بصعيٍد مستٍو ُجُرٍز             ُبُر = وُأ ـِْزل العرش وامليزان والزُّ   وُأ

  منهم، وىف مثل ذاك اليوم ُمْعتَربُ = وحوسبوا بالذى مل ُحيِْصه أحٌد        

َقُر = نهمو َفِرٌح راٍض بمبعثه               فم   وآخرون َعَصْوا مأواهم السَّ

م يكن جاءكم من ربكم ُنُذُر؟= ما كان عندكمو؟       : يقول ُخّزاهنا   أ

نا طوُل هذا العيِش والُعُمرُ =  فأطعنا سادًة َبِطروا       ، بىل: قالوا    وغرَّ

ُعُر إال= امكثوا ىف عذاب اهللا، ما لكمو: قالوا     السالسل واألغالل والسُّ

  طول املَُقام، وإن ضّجوا وإن صربوا= فذاك حمبسهم ال يربحون به    

ّمان واخلَُرضُ = وآخرون عىل األعراف قد طمعوا       بجنٍة حّفها الرُّ

ٍُف           ء ال ثرقٌب فيها وال َسَكرُ = ُيْسَقْون فيها بكأٍس لذٍة ُأ   صفرا

  عذب املذاقة ال ِمْلٌح وال كدرُ = َغِدٌق        ِمزاجها سلسبيٌل، ماؤها 

  وال البصري كأعمى ما له َبَرصُ = وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها     

ت جاهلُه       إذا َعِميَت، فقد جيلو العمى اخلربُ = فاْسَتْخِربِ الناَس عام أ

  قد كان جاءمهو من قبلهم ُنُذرُ = كائْن خلْت فيهمو من أّمٍة َظَلَمْت    

قوا بلقاء اهللا ربِّكمو             نَّكم عن ذكره الَبَطرُ = فصدِّ   وال يُصدَّ

*   *   *                

ـــــــى، رب: قال ـــــ ــ   ىلاعتامــجر، فأْصلِْح عىلَّ = إنى دعوتك ىف ا لفـ

ـــ ـــــ ـــ ــ ــــ ــ بغ األذيالِ =إننى زارُد احلديد عىل النـــــ   ــاس دروًعا سوا

لِ =  من ُيِعينُنِى ىف حياتى        ال أرى   غري نفسى إال بنى إْرسا



اءهم أن وحي وقد ظنت طوائف املبرشين ممن فقدوا رشدهم 

 ورسوله وكتابه بالباطل فأخذوا اإلسالمبمستطاعهم اإلجالب عىل 

ى الصلت هلذه املشاهبات ن مرسوق من شعر أمية بن أ . يزعمون أن القرآ

 من املسترشقني قبل ، دارسى األدب اجلاهىلوالواقع أن عددا من كبار 

العرب واملسلمني، قد َرَأْوا عكس هذا الذى يزعمه املبرشون، إذ قالوا بأن 

هذه األشعار التى ُتنَْسب ألمية مما يتشابه مع ما ورد ىف القرآن عن خلق 

الكون والساموات واألرض، وعن العامل اآلخر وما فيه من حساب وثواب 

بياء السابقني وأقوامهم وما وعقاب وجنة ونا  ذلك، هى إىلر، وعن األ

دريه وبروكلامن وبراو . أشعار منحولة عليه قال ذلك عىل سبيل املثال تور أ

 .عمر فروخ ود .طه حسني والشيخ حممد عرفة ود. من املسترشقني، ود

د عىل وهبجة احلديثى من العلامء العرب، وإن كان . شوقى ضيف ود جوا

 مع ذلك من يدعى أن الرسول عليه الصالة والسالم قد من املسترشقني

ر،  نه من شعر هذا املتحنّف كاملسترشق الفرنسى كليامن هوا أخذ بعض قرآ

  .ومنهم من قال إن الرسول وورقة قد استمدا كالمها من مصدر واحد

انى كارل بروكلامن يؤكد :  القارئ تفصيال هبذاإىلو فاملسترشق األ

قع منحول عليه ماعدا مرثيته ىف أن أكثر ما ُيْرَوى  من شعر أمية هو ىف الوا

ه إذا كان كليامن هوار املسترشق الفرنسى قد زعم  قتىل املرشكني ببدر، وأ

دريه من أن  أن شعره مصدر من مصادر القرآن، فإن احلق ما قال تور أ

اُص  ر ىف اهتامه هذا إنام هى َنْظٌم َمجَع الُقصَّ  فيه ما األشعار التى نظر إليها هوا

ن  وأن هذه األشعار ال بد أن ى، استخرجه املفرسون من مواد القصص القرآ



تكون قد ُنِحَلْت أميَة منذ عهد مبكر ال يتجاوز القرن األول للهجرة، فقد 

طاكى أن يفتتح "شاعر اآلخرة: "سامه األصمعى ، كام أراد حممد بن داود األ

ينِّيات من كتابه  / كارل بروكلامن(بأشعار أمية " هرةالز"القسم الثانى ىف الدِّ

/ ١/ دار املعارف/ ٤ط/ عبد احلليم النجار. ترمجة د/ تاريخ األدب العربى

لوال أْن كان هناك شعر يدور حول : يريد بروكلامن أن يقول). ١١٣

املوضوعات الدينية التى ذكرناها قبال منسوب ألمية منذ ذلك الوقت 

ا أطلق عليه األصمعى هذه  طاكى أن يورد له املبكر  ا فكر األ التسمية و

أمية بن " كاتب مادة براوويقول املسترشق . أشعارا دينية ىف كتابه املذكور

ى الصلت ، تعليقا عىل "يةاإلسالمدائرة املعارف "بـالطبعة األوىل من " أ

ه قد استمد بعض مواده من أشعار أمية، إن صحة  ر للقرآن بأ اهتام هوا

هلذا الشاعر أمر مشكوك فيه، شأهنا شأن أشعار اجلاهليني القصائد املنسوبة 

بوجه عام، وإن القول بأن حممدا قد اقتبس شيئا من قصائد أمية هو زعم 

بعيد االحتامل لسبب بسيط، هو أن أمية كان عىل معرفة أوسع باألساطري 

التى نحن بصددها، كام كانت أساطريه ختتلف ىف تفصيالهتا عام ورد ىف 

ه، وإن استبعد أن يكون أمية قد اقتبس شيئا من القرآن، ث. القرآن م أضاف أ

وهو يعلل التشابه بني أشعار أمية وما جاء ىف . ال يرى ذلك أمرا مستحيال

ام البعثة وقبلها بقليل نزعات  ه قد انترشت ىف أ القرآن الكريم بالقول بأ

ّكة فكرية شبيهة بآراء احلنفاء استهوت الكثريين من أهل املدن كم

والطائف، وغّذهتا ونّشطتها كلٌّ من تفاسري اليهود للتوراة وأساطري 

ه ليس ىف قصائد . املسلمني دريه من أ ل إليه تور أ و بام توصَّ ثم خيربنا برا



أمية الدينية ما هو صحيح النسبة إليه، وأن هذا اللون من شعره هو من 

 - ٤٦٣/ ٤/ لعربيةالرتمجة ا/ يةاإلسالمدائرة املعارف (انتحال املفرسين 

٤٦٤.(  

ى الصلت إىلهذا الشعر الذى يضاف "وعند طه حسني أن   أمية بن أ

وجاؤوا قبله إنام ُنِحَل ) ص( غريه من املتحنفني الذين عارصوا النبى إىلو

ىف " ( ُقْدَمًة وسابقًة ىف البالدسالمنحله املسلمون ليثبتوا أن لإل. َنْحًال 

ويرى الشيخ حممد عرفة ). ١٤٥/ م١٩٥٨/ دار املعارف/ األدب اجلاهىل

ه لو كانت هناك مشاهبٌة فعال بني شعر أمية والقرآن الكريم لقال  أ

ة من مثله، إن أمية قد سبق  وا بآ املرشكون، الذين حتداهم الرسول بأن يأ

ه من لدن اهللا لكنهم مل .  أن قال ىف شعره ما أورده هو ىف القرآن زاعًام أ

ه إنام يعّلمه عبد أعجمى ىف مكةيقولوا هذا، بل اهتموه  كذلك يؤكد أن . بأ

شعر أمية ال يشبه ىف نسيجه شعر اجلاهلية القوى املحكم، إذ هو شعر بنيِّ 

ومن هنا كان هذا الشعر . الصنعة والضعف عىل غرار شعر املولَّدين

املنسوب لذلك املتحنف الطائفى هو شعر منحول عليه ومنسوب زورا إليه 

ى الصلت"خ حممد عرفة عىل مادة من تعليق الشي( دائرة "ىف " أمية بن أ

  ).٤٦٥/ ٤"/ يةاإلسالماملعارف 

ه . أما د عمر فروخ فيؤكد أن القسم األوفر من شعر أمية قد ضاع، وأ

. مل يثبت له عىل سبيل القطع سوى قصيدته ىف رثاء قتىل بدر من املرشكني

ه يؤكد أن كثريا من الشعر الدينى امل نسوب لذلك الشاعر هو وباملثل نرا

/ تاريخ األدب العربى/ عمر فروخ .د(شعر ضعيف النسج ال رونق له 



شوقى . ويرى د). ٢١٨ - ٢١٧/ ١/ م١٩٤٨/ دار العلم للماليني/ ٥ط

ضيف أن املعانى التى يتضمنها شعر أمية مستمدة من القرآن بصورة 

ر بالقرآ  ه ال يرتب عىل ذلك أن يكون أمية قد تأ ن، بل يؤكد واضحة، إال أ

أن الشعر الذى حيمل اسمه هو شعر ركيك مصنوٌع َنَظَمه بعُض الُقّصاص 

ر بأن القرآن . والُوّعاظ ىف عصور متأخرة عن اجلاهلية وردا عىل دعوى هوا

قد استمد بعض مادته من أشعار أمية يقول األستاذ الدكتور إن ذلك 

ال لتبني له أهنا أشعار املسترشق ال علم له بالعربية وأساليب اجلاهليني، وإ

ا وقع ىف هذا احلكم اخلاطئ  / شوقى ضيف. د(منحولٌة بيِّنة النحل، و

  ).٣٩٦ -٣٩٥/ دار املعارف/ ١٠ط/ العرص اجلاهىل

د عىل ىف كتابه . ويؤكد د أن بعض " املفصل ىف تاريخ العرب"جوا

أشعار أمية الدينية مدسوسة عليه، ومن َثّم ال يمكن أن يكون أمّية قد 

اقتبس شيئا من القرآن، وإال لقام النبى عليه الصالة والسالم واملسلمون 

َن إنام ُصنِع . بفضحه فق فيه القرآ ضا يرى أن شعره الذى يوا وعىل هذا فهو أ

ه ليس موجودا ىف التوراة وال ىف اإلنجيل وال غريمها اإلسالمبعد   صنعا أل

أكثره قد ُوِضع ىف عهد من الكتب الدينية،  إال القرآن الكريم، وأن 

احلجاج تقربا إليه، وبخاصة أن شعره الدينى خيتلف عن شعره اَملْدِحّى 

والرثائى وغريه، إذ يقرتب من أسلوب الفقهاء واملتصوفة وُنّساك 

 أن هذا الشعر أو ذاك مما ُيْعَزى له إىل كام تكررت إشارات الرواة ى، النصار

ء د مدح الرسول عليه السالم، كام أن  ىف ثم إنه ق. قد ُنِسب لغريه من الشعرا

ه قد آمن به، فكيف يتسق هذا مع رثائه  الشعر املنسوب له ما يدل عىل أ



ل ىف تاريخ العرب قبل (لقتىل بدر من املرشكني؟  / ٦/ اإلسالماملفصَّ

أما هبجة عبد الغفور  احلديثى فإنه يقسم شعر أمية الدينى ). ٤٩٦ -٤٩١

ر احلنيفية وكتب اليهود والنصارقسم يظهر علي:  قسمنيإىل  وقسم ى، ه أ

ر القرآن  أن يكون القسم األول له كام يظهر من إىلوهو يميل . يظهر عليه أ

أسلوبه ومعانيه، أما الثانى فمنحول عليه بدليل ما يبدو فيه من ركاكة لغته 

ن  ى الصلت(وضعف صياغته، ومن أسلوبه املستمد من القرآ  - أمية بن أ

  ).١٢٧/ هحياته وشعر

وقد بحثت ىف كتب األحاديث النبوية الرشيفة عن روايات تذكر شيئا 

يات له ىف ُمْسنَد أمحد يتحدث فيها عن  من شعر أمية فلم أجد إال ثالثة أ

الشمس وعرش اهللا بام مل يأت شىء منه ىف القرآن، وأن الرسول عليه 

  :السالم قد صّدقه فيها، وهذا نصها

   وليٌث ُمْرَصدُ ى، والنرس لليرس=  ينه  رجٌل وثوٌر حتت رْجل يم

َء يصبح لوهنا يتوّردُ =  والشمس تطلع كل آخر ليلة     محرا

َى فال تبدو لنا ىف ِرْسلها  َبًة وإال ُجتَْلدُ =  تأ   إال ُمَعذَّ

ضا ىف ُمْسنََدْى ابن ماجة وأمحد أن الرشيد بن الصامت قد  كام جاء أ

شد النبىَّ ذات مرة مائة بيت من شع ر أمية، وكان كلام انتهى من إنشاد بيٍت أ

، يستحثه عىل االستمرار ىف اإلنشاد، "ِهيهْ : "قال النبى عليه الصالة والسالم

، وىف رواية "كاد أن ُيْسلِم: "ثم عّقب صىل اهللا عليه وسلم ىف النهاية قائال

أخرى ىف مسند أمحد أن النبى مل يعّلق ىف هناية اإلنشاد بشىء، بل سكت 

وهذا كل ماهنالك، فلم نعرف من احلديث ما هى . لرشيد بدورهفسكت ا



شدها الصحابى الكريم عىل مسامع رسول اهللا، وال مدى  يات التى أ األ

 شىء إىلعىل أن هاهنا نقطة ال بد من جتليتها قبل االنتقال . مشاهبتها للقرآن

ائة حتديدا، فليس من  آخر، إذ ال أظن الصحابى اجلليل قد قصد عدد ا

يات التى كان ينشدها عىل مسامع النبى أّوًال  ه كان يعّد األ  بأّول املعقول أ

ه أراد اإلشارة . وهو يتلوها ذلك أمر غري متخيَّل، واألرجح بل الصواب أ

ياتإىل بياء عددا غري قليل من األ شد سيَّد األ ه قد أ   . أ

ى قام  خترجيات القصائد املشاهبة للقرآن الكريم التإىلكذلك رجعُت 

هبا هبجة احلديثى ىف رسالته عن أمية، فلفت انتباهى أن هذه القصائد، أو 

يات التى يوجد فيها ذلك التشابه، مل َتِرْد ىف أىٍّ من كتب  عىل األقل األ

" مجهرة أشعار العرب"األدب واللغة والتاريخ والتفسري املعتربة ككتاب 

ى زيد القرش ء" أو ى، أل ء"م، أو البن سال" طبقات الشعرا " الشعر والشعرا

أو " تاريخ الرسل وامللوك" أو ى، لألصفهان" األغانى"البن قتيبة، أو 

بل إن كثريا من هذه األشعار . للطربى مثال" جامع البيان ىف تفسري القرآن"

 فضال عن أن بعضها قد  ُنِسب ىف ذات ، مل َتِرْد ىف طبعة الديوان األوىل

ءإىلالوقت  اذا مل ُيثِْر علامؤنا : قطة أخرى مهمة جداون.  غريه من الشعرا

املتقدمون قضية التشابه بني شعر أمية والقرآن الكريم باستثناء حممد بن 

طاك  الذى كان يرّد، فيام هو واضح، عىل من اهتم القرآن باألخذ ى، داود األ

ه عليه السالم ال يمكن أن يستعني ىف  عن أمية بأن ذلك غري صحيح أل

ه لو كان صحيحا رغم كتابه بشعر  رجل أقر بنبوته وصّدق بدعوته، وأ

 اهتام الرسول بالرسقة من شعره، وبذلك تسقط دعوته إىلذلك لسارع أمية 



رس جمهود وأقّله؟  هيم . حتقيق د/ الزهرة(صىل اهللا عليه وسلم بأ إبرا

 -١٤٠٦/ الزرقاء/ مكتبة املنار/ ٢ط/ نور محود القيسى. السامرائى ود

طاكى من أهل القرن الثالث ). ٥٠٣/ ٢/ م١٩٨٥ لقد كان ابن داود األ

قد جاء بعده بقرن، فكيف اطمأن " األغانى"اهلجرى ىف حني أن صاحب 

كيف أورد املتقدُم الشعَر املنسوب ألمية، : املتقدم وشّك املتأخر، أو فلنقل

 الذى جاء بعده بقرن كام قلنا؟ واألحرى أن ى، بينام مل يورده األصفهان

 صاحب الشعر إىلون الوضع بالعكس حيث يكون املتقدم أقرب زمنا يك

ة نسبة الشعر إليه، عىل األقل قبل  فيستطيع من ثم أن حيسم احلكم ىف مسأ

َبْيَد أن مثل . تراكم الروايات وازدياد صعوبة غربلتها وإصدار حكم بشأهنا

بة فيه، فعندنا مثال ابن إسحاق وابن هشام، الل ذان هذا الوضع ال غرا

جعًة ": سرية رسول اهللا"اشرتكا ىف كتابة  يًفا بالنسبة البن إسحاق، ومرا تأ

وتعليًقا وتنقيًة بالنسبة البن هشام، وجاء األول قبل الثانى بزمن غري قصري 

ُر زمنه عن النظر ىف السرية  كام هو معروف، ومع هذا مل يمنع ابَن هشام تأخُّ

ه ال بد من تغيريه أو تصحيحه أو التى كتبها َسَلُفه وإجالة قلمه فيام ي رى أ

كر  ه الصواب أو األقرب للحق، مثلام فعل عندما أ التعليق عليه بام يرى أ

د من قريش  د أشعار آلدم وثمود واجلن، بل ألفرا عىل ابن إسحاق مثال إيرا

ذاهتا ممن قال إن أهل العلم ال يعرفون هلم شعًرا أصال أو ينكرون ما ينسب 

ة اختالف ىف شخصية الباحث ما بني . إليهم من شعر ة َبْعُد هى مسأ واملسأ

... مطمئنٍّ يقبل ما ُيْرَوى له ومدقٍِّق ال يقبل إال بعد متحيص وتقليب

  . وهكذا



ا الفرج األصفهانى هم من  ومعروف أن ابن سالم وابن قتيبة وأ

النقاد ومؤرخى األدب القدماء املشهود هلم بالتمحيص والتنقيب وعدم 

طاكى ىف كتابه قبول  أى شىء عىل عالته، بينام ال يزيد ما فعله ابن داود األ

عن مجع األشعار وتنسيقها، إال حني يعّلق بكلمة هنا أو هناك " الزهرة"

تدور عادًة عىل رشح لفظة صعبة أو حتليل جانب من جوانب عاطفة احلب 

ف كتابه عنها ه أن يعّضد القول الذى . التى أ سمعنا إن هذا كله من شأ

كبار دارسى األدب العربى من مسترشقني وعرب يرددونه من أن القصائد 

التى تتشابه مع القرآن من الشعر املنسوب ألمية هى ىف الواقع قصائد 

 ما أحسست به عند مراجعتى إىلولقد نبهنى هذا االكتشاف . منحولة

ءتى ألىٍّ من هذه ذكر قرا ى ال أستطيع أن أ ن أمية مؤخرا من أ  لديوا

نى قد .  ىاألشعار ىف الكتب التى أومأُت إليها لَِتوِّ   وهذا هو السبب ىف أ

ناء مطالعتى لذلك النوع من قصائد أمية حني  استبّد بى االستغراب أ

فكرت ىف الكتابة عن هذه القضية بالرغم من كثرة ما قرأت عن الرجل من 

ء"و" األغانى"قبل ىف  ء"و" طبقات الشعرا ، وكذلك مثال" الشعر والشعرا

فها باحثون معارصون ممن تكلموا ىف  ىف كتب تاريخ األدب العربى التى أ

هذه القضية، لكنهم مل يوردوا شيئا من األشعار حمل اخلالف واملناقشة 

  . مكتفني بالكالم النظرى فيها

ءة تلك األشعار هو  وباملثل كان االنطباع الذى شعرُت به بمجرد قرا

وضع صاحُبه أمام عينيه آياِت القرآن الكريم  النظم الذى إىلأهنا أقرب 

يات فالكالم مهلهل وغري مستٍو، : وأخذ جيتهد ىف تضمينها ما ينظم من أ



وفيه فجوات يملؤها الناظم بام يكّمل البيت بأى طريقة والسالم، عىل 

هللا بن عكس شعر أمية ىف رثاء قتىل املرشكني ببدر مثال أو مدائحه لعبد ا

 وجه ملقارنة هذا الشعر بأسلوب القرآن وما لقول أالوغنى عن ا. جدعان

 القلوب نفوذا غالبا إىليتسم به من فحولة وجالل وشدة أرس وسحر ينفذ 

ر شعر أمية بالقرآن ال العكس هو ما يمليه  ، وهو ما جيعل القول بتأ قاهرا

ت نسبة هذه األشعار له   . املنطق وَهتَّش له العقول والضامئر إذا صحَّ

 كله فلسوف أسلك الطريق الصعب فأفرتض أن تلك ومع ذلك

األشعار حملَّ اخلالف هى أشعار صحيحة قاهلا أمية فعال، وأن األحداث 

 أحداث صحيحة وقعت هى التاىلالتى رافقت نظم هذه القصائد هى ب

ضا ترى ماذا نجد لو تتبعنا أهم األحداث ىف حياة املصطفى وأمية مما . أ

ل شىء أن شاعرنا كان، كام جاء ىف الروايات يتصل هبذه القضية؟ أول ك

ه حني علم أن النبوة  التى حتدثت عنه، يتوقع أن يكون هو النبى املنتظر، وأ

جتاوزته مل يستطع صربا عىل املَُقام بالطائف عىل مقربة من الرجل الذى كان 

ى أ.  اليمنإىلُحْكم القدر أن ينزل عليه وحى السامء، فأخذ ابنتيه وهرب 

ه ه وهذا أحرى أن جيعله متنبها . و الذى كان مشغوال بمحمد ال العكسأ

لكل ما يتعلق بمحمد، وعىل رأسه القرآن، الذى كان يتمنى بخلع الرضس 

بل بَِفْقِء العني أن يكون هو النبى الذى يتلقاه ويبلغه للناس، حرصا منه 

ده عىل الشهرة والسمعة واملكانة بني قومه، جاهال ىف غمرة محاقته وحس

ه سبحانه و   ". أعلم حيث جيعل رسالته "تعاىلاألسود العقيم أ



ه مل يستطع أن يتجاهل  ا، القول بأ ومن املنطقى جدا، كام أومأ

بسبب غيظه من عدم اختياره هو نبيا للعرب، : الرسول رغم غيظه، بل قل

َور التى تنزل عىل الرسول ويضعها نصب  ه كان يتصيد اآليات والسُّ وأ

إن فاتك املِِريّى : " َينْظِم شعره، َجْرًيا عىل املثل الشعبى القائلعينيه وهو

به ْغ ىف ترا  الذى يمكن أن نرى فيه رائدا ، اجلاهىل" عبده مشتاق"إنه ". مترَّ

القاهرية، مع بعض التلوينات " األخبار"لـنظريه ىف كاريكاتري جريدة 

د كل من هذين املختلفة هنا وهناك تبعا الختالف طبيعة الدور الذى يري

ولقد فاتته ! العبدين املشتاقني أن يؤديه والظروف التى يتحرك ىف نطاقها

خيرج من "ها إذن شعره، فهذا أفضل من أن وحيالنبوة، فليضّمن نصوَص 

وهو حني يصنع هذا إنام كان جيرى عىل عادته قبل "! املولد بال ّمحص

بقة واالقتباس  من العكوف عىل الكتب الدينية السااإلسالمسطوع بدر 

فهو إذن ال يفرتع طريقا جديدا حني يقتبس من . منها فيام َينِْظم من أشعار

  ! والطبع غالب كام يقولون. القرآن، بل يستمر ىف سبيله القديم

اذا، بدال من هذا اهلروب غري املجدى من  وال أدرى ىف الواقع 

جه حممدا ويقول له ىف وجهه إنه قد سبقه ىف  ما إىل شعره الطائف، مل يوا

ه ليس نبيا حقيقيا، ومن ثم فهو  نه، وإن هذا دليل عىل أ يقوله هو ىف قرآ

م يكن هذا هو ما . من ناحية العلم واحلكمة: أفضل منه، عىل األقل أ

يقتضيه املنطق لو كان عند أمية ذلك الدليل القاهر الذى يلّوح به بعض 

 عنده مسكة من عقل، املسترشقني ويتابعهم عليه، ىف غباٍء ال يليق بمن



مبّرشو آخر الزمان، ومن خلفهم ذيول املسلمني الذين فقدوا كل معنى من 

مة والرجولة؟    معانى الكرا

ومن الواضح أن الرجل كان حيب الظهور بمظهر العامل احلكيم، هذا 

 بعض من ترمجوا له  من القدماء، إذ لو كانت أً الوصف الذى وصفه به خط

ا ترك احلسَد يطّوحه ويقلقله ىف بالد العرب جنوبا احلكمة من صفاته حقا 

وشامال ورشقا وغربا كراهيَة أن يكون عىل مقربة من الرجل الذى آثرته 

ة النبوة  ه (السامء عليه ىف مسأ نا، أ وإن ذكرْت بعُض الروايات، حسبام رأ

 ما تاله عليه من قرآن وقال كالما طيبا ىف إىلوفد عليه ىف مكة واستمع 

ه عىل )حقه ، وألَْقَبَل بدال من ذلك عليه بُجْمع قلبه وإخالصه ما دام يرى أ

 ذلك الشعر الذى يتحدث فيه، قبل البعثة النبوية، عن إىلاحلق كام يشري 

حاجة البالد لنبى يأخذ بيدها ىف طريق اهلداية، وكذلك القصيدة التى قاهلا 

ى به ه، ِحلَّظه التعيس، بَ . ىف مدحه عليه الصالة والسالم والدين الذى أ ْيَد أ

مل حيزم أمره، وظل مرتددا يقرتب بقلبه حينًا بعد حٍني من الدين اجلديد، 

 أن أقبل أخريا ىف نوبة إىل...لكنه رسعان ما تثور به عقارب احلقد فيبتعد عنه

ه رسميا، إسالمة ليعلن وحيقوية بعض الشىء من نوبات يقظته اخللقية والر

أخربته بأن املسلمني قتلوا ُعْتبة وَشْيبة ابنى ربيعة فوقفت قريش ىف طريقه و

بة، فام كان  وغريمها من رجاالت الطائف ممن كانوا يمّتون إليه بواشجة القرا

منه إال أن لوى ِعنَان فرسه مبتعدا عن طريق النور والسعادة حاكام بذلك 

ه مل إىلعىل نفسه ببؤس املصري  د، وهو ما يدل بأجىل بيان عىل أ حيزم  األ

ن احلكمة هنا إذن؟    أمره يوما، وهذه هى مشكلته املزمنة مع نفسه، فأ



أما العلم فإن نصيبه منه ال خيرج، فيام هو واضح، عن نقل النصوص 

 شعره دون االنتفاع احلق هبا، فهو إذن إىلوالقصص من كتب األمم السابقة 

حلق الذى كان يؤمن كاحلامر حيمل أسفارا، وإال فلامذا مل يستفد هبا ىف اّتباع ا

 الوثنية ممثلًة ىف أقاربه الذين إىلبه ىف أعامق قلبه، وفّضل عليه االنحياز 

د، وزاد وحيرثاهم وجمَّدهم حني سقطوا وهم حياربون حتت رايتها ضد الت

ف ناقته كام كان يفعل أهل اجلاهلية  فشّق جيوبه عليهم وبكى وجدع أ

ل / جواد عىل.د(األدب اجلهالء حسبام ذكرت كتب السرية وتاريخ  املفصَّ

ا صّدع أدمغتنا )٤٧٩/ ٦/ اإلسالمىف تاريخ العرب قبل  ، وهو الذى طا

  من قبل باحلديث عن احلنيفية؟ 

 وْلنقارن بني موقفه هذا وموقف النبى عليه السالم حني أسلم َوْحِشىٌّ 

 وأخيه من الرضاع محزة بن عبد املطلب، وكذلك هنٌد آكلة ىللغاقاتل عمه ا

أساوى رىض اهللا عنه لقد َقبِلهام النبى ىف دينه، . األكباد ومدّبرة مقتله ا

وكأن شيئا مل يكن، رغم اجلرح الغائر الذى خّلفه موت سيد الشهداء ىف 

ّب ما قبلهاإلسالم"قلبه، وذلك نزوال عىل مبدإ دينه العظيم القائل بأن  ".  َجيُ

اذا مل يقم أمية بالدعوة  حسبام نقرأ ىف الشعر (ن به  ما كان يؤمإىلأو 

، ولو ىف أضيق نطاق بني قومه ىف الطائف فقط ما دام ادعاء )املنسوب إليه

 هذا احلد كام فعل حممد، الذى مل يكن قارئا كاتبا مثله؟ فانظر إىلالنبوة سهال 

 فال وقارن يتبني لك الفرق بني النبوة واحلسد الذى يأكل قلب صاحبه أكًال 

دايرتكه هينأ بحياته    !أ



أما املحطة الثانية التى نحب أن نقف عندها فهى ذهاب رسول اهللا 

غباء ومحق ما عدا   الطائف حني شعر أن مكة تستعىص عىل دعوته ىفإىل

القليلني الذين دخلوا ىف دعوته رغم التضييق والعنت الشديد واألذى 

املتواصل، فَحِسَب أن الطائف قد تكون أحسن استقباال للدين اجلديد، 

ترى لو كان . لكن أهلها لألسف مل يكونوا أفضل حاال من قومه ىف مكة

َن   تناول املوضوعات التى نقرؤها ىف ذلك الكتاب إىلأمية قد سبق القرآ

بنفس األلفاظ والعبارات ىف كثري من األحيان، ومن ثم أخذ حممد بعض 

نه من شعره، أكان يفكر جمرد تفكري ىف السفر   بلد ذلك الشاعر إىلقرآ

معرضا نفسه للسخرية واالهتام من جانب أهلها بدال من إقباهلم عليه 

كام جاء ىف " كاملستجري من الرمضاء بالنار"ودخوهلم ىف دينه؟ إنه إذن لـ

لها فأعامها"أمثال العرب، أو كمن  ومل ! كام يقول املثل الشعبى" جاء ُيَكحِّ

ترصف يكن الرسول يوما بالشخص الذى يمكن أن يقع ىف مثل هذا ال

! األخرق العجيب، بل مل يتهمه أحد من َأْعَدى أعدائه بشىء من ذلك قط

ه قد ارتكب هذا الترصف األمحق  وأستغفر اهللا (ثم فلنفرتض بعد هذا أ

عام"العظيم عىل هذا التعبري الذى اقرتفُته ألكون ىف غاية السامحة مع  " األ

 يبرصون هبا، وهلم الذين هلم قلوب لكن ال يعقلون هبا، وهلم أعني لكن ال

، فكيف فات الطائفيني األمُر فلم جياهبوه !)آذان لكن ال يسمعون هبا

ى هبا بدال  وجيبهوه هبذه الرسقة التى كانت كفيلة بقصم ظهر الدعوة التى أ

رع  ئهم صبياهنم وعبيدهم وسفهاءهم بمطاردته باحلجارة ىف شوا من إغرا

لوحشّى هذا ما توجبه املدينة حتى أخرجوه منها منتهكني بترصفهم ا



فد، واضطروه  م الضيف الوا  إىلالتقاليد العربية الراسخة القاضية بإكرا

 بستاٍن لُعْتبة وَشْيبة ابنى ربيعة حيث قابل هناك خادمهام عداسا، إىلاللجوء 

الذى قّدم له ِقْطفا من العنب يتقّوت به ويزيل عن نفسه التعب، ثم أقبل 

ّمى اهللا قبل الطعام وعرف شيئا من دينه عليه ىف حب وإجالل حني رآه يس

  عىل ما هو معروف لقارئى السرية النبوية؟

ثم هناك قدوم أمية عىل النبى ومدحه إياه بقصيدة يقّره فيها عىل 

ري األسئلة التى من . دعوته ويثنى عليه ويصّدق به ويبدو أن ذلك كان بتأ

ه له ممن حوله، إذ ال بد أن ي ثور ىف أذهاهنم التساؤل املؤكد أهنا كانت توجَّ

 الذى يمنعه من اإليامن بمحمد ما دام يردد ما يقوله ى، عن السبب، يا تر

نه أقول هذا رغم أن ىف نفسى من ! تقريبا ويضّمن شعره بعض ما جاء ىف قرآ

 لكننى قلُته ى، صحة هذه القصيدة شيئا لألسباب التى سأذكرها من فور

ه لكى نقبل أشعار أمية التى تشابه عىل الرشط الذى وضعُته حني بينُت أ

القرآن الكريم ال بد أن نقبل معها األحداث التى صاحبتها حسبام أوردهتا 

يات القصيدة أوال، ثم ننظر فيها . الروايات ذا أورد ُجّل أ ة حال هأ عىل أ

  :بعد ذلك

ت احلََكمْ . د= لك احلمد واملّن رب العبا  ت املليك وأ   أ

َجمْ = لتَُّقى  وِدْن ديَن ربك حتى ا   واجتنبّن اهلوى والضَّ

  فعاش غنيا ومل ُهيَْتَضمْ = حممًدا اْرَسَله باهلدى       

  وخصَّ به اُهللا أهَل احلرمْ = عطاًء من اهللا ُأْعِطيَته      

ه خريهم         وىف بيتهم ذى الندى والكرمْ = وقد علموا أ



حِ = نبىُّ هًدى صادٌق طيٌب       مْ رحيٌم رءوف بوصل الرَّ

  ومن بعده من نبىٍّ ختمْ = به ختم اهللا من قبله         

   اهللا بارى النََّسمْ إىلُيَرّد = يموت كام مات من قد مىض

بيا ىف ِجنَان اخللو     و أهلها غري حّل الَقَسمْ = مع األ   ِد، ُمهُ

  مجيعا، وعّلم خّط القلمْ = وقّدس فينا بحب الصالة    

ِمْ فمن يعرتيه فقِ   = كتاًبا من اهللا نقرا به          ْدًما َأ

ى الصلت( / لبهجة عبد الغفور احلديثى"  حياته وشعره- أمية بن أ

٢٦٤ -٢٦٠(  

د عىل هذه القصيدة عىل أساس أن ما فيها من إيامن . وقد رفض د جوا

 سالمقوى بالنبى ودينه يتناقض مع ما نعرفه من تردد أمية بالنسبة لإل

ه يشري فيها  اإليامن العميإىلوافتقار قلبه   وفاة الرسول التى مل تقع إىلق، وأ

ل ىف تاريخ العرب قبل (إال بعد موت أمية أّوال   -٤٩٧/ ٦/ اإلسالماملفصَّ

لكن هبجة احلديثى ال يشك ىف القصيدة، بل يرى أهنا متثل خطرة ). ٤٩٨

ه مل يكفر بالرسول تكذيبا  من اخلطرات التى كانت تنتاب أمية، فاملعروف أ

قا بام جاء به، بل هّم أن يعلن بل حسدا، ه إسالم إذ كان ىف دخيلة نفسه مصدِّ

طاك. فعال  قد أكد ى،  الذى كان يعيش ىف القرن الثالث اهلجرى، كام أن األ

ى / احلديثى(أهنا موجودة ىف شعره ومفهومة عند أهل اخلربة به  أمية بن أ

دة وحية الواحلق أن احلجة األخرية تكاد تكون العقب). ٧٩ -٧٨/ الصلت

: التى متنعنى من القطع بزيف هذه القصيدة رغم ما فيها مما يدابر املنطق

فهى تتحدث عن اختتام النبوة بمحمد عليه السالم، وهى قضية مل تكن قد 



ُطِرَحت بعد، ألن القصيدة ال بد أن تكون قد سبقت غزوة بدر عىل آخر 

ه وعقر ناقته تقدير حيث حسم أمية أمره بعد تلك الغزوة وشقَّ جيوب

 أن نبوة إىل، عىل حني أن اإلشارة اإلسالموتراجع هنائيا عن الدخول ىف 

، التى نزلت بعد "األحزاب"حممد هى خامتة النبوات قد وردت ىف سورة 

أما ما جاء ىف القصيدة من ذكر موت . ذلك بزمن طويل عىل ما هو معروف

ه قد مات فعال، إذ الكال م حيتمل هذا، كام حيتمل النبى فال يعنى بالرضورة أ

ه سيموت كسائر البرش حسبام جاء ىف قوله  إنك ميٌت، وإهنم : "تعاىلأ

َمر" (ميتون ى الفعُل الداّل عىل املوت ىف القصيدة ىف صيغة )٣٠/ الزُّ ، إذ أ

اىض كام ال بد أن يكون القارئ قد الحظ، رغم أن ىف ذكر  املضارع ال ا

بة واخلروج عىل مقتضيات املوت ىف حد ذاته ىف هذا السياق  كثريا من الغرا

ه . املديح هو َصًدى لوصفه ىف " رحيم رءوف"كذلك فوصف الرسول بأ

هباتني الصفتني، وإن جاءتا " التوبة"القرآن ىف اآلية قبل األخرية من سورة 

ىف الشعر بعكس ترتيبهام ىف السورة، واآلية املذكورة تنتمى ملرحلة زمنية 

كذلك ففى القصيدة َصًدى لقول رسول  . م القصيدةمتأخرة عن تاريخ نظ

ى هريرة ال يموت ملسلم ثالثة من الولد فَيلِج النار إال : "اهللا ىف حديث أ

 من سورة ٧١ ىف اآلية تعاىل قوله إىل، واملقصود اإلشارة "حتلَّة القسم

، ومعروف أن "كان عىل ربك حتام مقضيا.وإْن منكم إال واِرُدها": "مريم"

ا  هريرة إنام أسلم ىف املدينة ىف السنة السابعة للهجرة، أى بعد نظم أمية أ

ر أمية بحديث كهذا مل يكن قد قيل إال  م، فكيف يمكن أن يتأ قصيدته بأعوا

طلق من أن  ا هنا، كام يالحظ القارئ، أ ت؟ وأ بعد ذلك ببضع سنوا



رت بالقرآن ال العكس ما دام أمية قاهلا ىف  مدح النبى القصيدة هى التى تأ

ر لشعره،  ه مل يكن يرى ىف القرآن أى أ والتصديق بدعوته، إذ معنى هذا أ

ثم إن ىف . وإال ما فكر ىف مدحه عليه السالم بتاًتا، بل ىف هجائه وَفْضحه

" أرسله"فقد جاءت كل من كلمتى : النظم َهنَاٍت ال يقع فيها جاهىلٌّ عادة

بياء"و با ىف موسيقى البيتني ىف القصيدة هبمزة، وهو ما حي" األ دث اضطرا

ا هنا،  اللذين وردت الكلمتان فيهام، إال إذا حذفنا اهلمزتني كام فعلت أ

نا بإزاء شعر  ى صوىف مما يصعب انتامؤه إسالمفعندئذ نشعر عىل الفور أ

 لكن هل يمكن أن يكون هذا قد .  ىللعرص األموى أو حتى بدايات العباس

طاكى؟ تلك  نا لو  استحرضنا ىف . هى املعضلةفات ابن داود األ إال أ

املقابل أن كبار مؤرخى األدب ونقاده ىف تلك الفرتة، وهم العلامء الذين 

شغلتهم قضية االنتحال ىف الشعر اجلاهىل واملخرضم كابن سالم وابن قتيبة 

ى الفرج وابن هشام، مل َيْرُووا شيئا من هذا الشعر ألمية،  واجلاحظ وأ

ا ما يكن األمر .  باملعضلة التى تستعىص عىل احلللوجدنا أهنا ليست وأ

إن من يريد منا أن نقبل نسبة األشعار حمل الدراسة ألمية فال بد : فكام قلت

  .أن يقبل معها األحداث املصاحبة هلا ىف الروايات التى أوردْهتا لنا

ضا ذلك اللقاء الذى تم بينه  ومما تقوله الروايات عن النبى وأمية أ

 عليه وسلم وفارعة أخت الشاعر حينام جاءته عند دخوله الطائف صىل اهللا

شدته من شعره بناًء عىل  ىف السنة التاسعة للهجرة وحكت له قصة أخيها وأ

ب به عليه السالم قائال يا فارعة، إن َمَثل أخيك كَمَثل من : "طلبه، وما عقَّ

مطبعة /  الصحابةاإلصابة ىف معرفة/ ابن حجر" (آتاه اهللا آياته فانسلخ منها



، واالستيعاب ىف معرفة ٣٦٣/ ٤/ م١٩٣٩/ القاهرة/ مصطفى حممد

هل ). ٣٧٩/ ٤/ م١٩٣٩/ القاهرة/ مطبعة مصطفى حممد/ األصحاب

ه صىل اهللا عليه وسلم يسعى   فتح ملّف أمية ويقول فيه هذه إىليعقل أ

الكلمة القارصة، وعىل مسمع من أخته، وىف أشد اللحظات عىل أهل 

نه الطائ م، لو كان قد استمد شيئا من قرآ ف وطأًة ألهنا حلظة انكسار واهنزا

من شعر الرجل؟ إنه ىف هذه احلالة كمن يمد يده ىف جحر الثعابني 

ضا نفسه خلطر اهلالك الَوِحّى دونام أدنى داع  ومعاَذ الذكاء .والعقارب معرِّ

الترصف املحمدى أن يفوته عليه السالم ما ينتظره من اخلطر فيقدم عىل 

ونفس الشىء نقوله عن موقفه من الرشيد بن الصامت، ! بمثل هذا التهور

اذا يشجعه صىل اهللا عىل وسلم عىل االستمرار ىف إنشاد الشعر الذى  إذ 

ه لو كان أمية قد قاله فعال قبل القرآن، واستمد هو  ه أن يفضح دعوا من شأ

اذا ينشد سويٌد أمامه شعَر أمية أص نه منه؟ بل  ال لو كان متطابقا مع قرآ

القرآن هذا التطابق الذى يدل عىل استمداده منه؟ بل كيف مل يتنبه هلذا 

التشابه ومل خيتلج عىل األقل ضمريه بالشكوك والوساوس؟ ولنفرتض بعد 

ه صىل اهللا عليه وسلم قد أقدم عىل هذا الترصف اخلاطئ ىف  ذلك كله أ

شىء ُيْلِمح، ولو عىل سبيل احلالني، فكيف مل يصدر عن الطرف اآلخر أى 

 جمرد املشاهبة بني إىل أسبقية شعر أمية عىل القرآن أو حتى إىلفلتات اللسان، 

  النصني؟ 

وعندنا من الثقفيني، غري فارعة أخت شاعرنا، كنانة بن عبد ياليل، 

هب العدو اللدود  ى عامر الرا وكان رئيس ثقيف ىف زمانه، واشرتك مع أ



 الدين اجلديد وصاحبه، ومل يرتكا سبيال إال وسلكاه  ىف التآمر عىلسالملإل

ا . اإلسالم قيرص لالستعانة به ضد إىللبلوغ هذه الغاية حتى إهنام ذهبا  و

و عامر ىف الشام، وعاد ابن عبد ياليل بعد تطواف هنا وهناك  فشال بقى أ

 مرة اإلسالم إىلويقال إنه كان من بني املرتدين، ثم رجع . هإسالموأعلن 

). ٣٠٥/ ٣، و٤٩٦/ ٢/  اإلصابة ىف معرفة الصحابة/ ابن حجر(خرى أ

 الذهن لو كان الرسول قد أخذ شيئا من شعر أمية إىلوالسؤال الذى يتبادر 

 قلب إىلكيف سكت ِمثُْل كنانة فلم يتخذ من هذا األمر سالحا يوجهه : هو

ذى  ىف مقتل فرييح نفسه وقومه والعرب مجيعا من هذا البالء الاإلسالم

قهم وأزعجهم بدال من الرضب ىف اآلفاق واالستعانة بمن يساوى ومن  أرَّ

يس هذا هو ما كان ينبغى أن يمليه املنطق عىل مثل ذلك  ال يساوى؟ أ

عقل أن يكون بيده ذلك  الزعيم القبىل؟ لكنه مل يفعل، فعالم يدل هذا؟ أ

 وكثرة اإلسالمالسالح احلاسم وال يفكر ىف استخدامه عىل طول ما حارب 

  ما تآمر ضده؟ 

ر بالدخول ىف   قبل قومه اإلسالموكان عروة بن مسعود الثقفى قد بكَّ

بزمن، فأراد من حبه هلم أن هيدهيم اهللا عىل يديه، فاستأذن الرسوَل عليه 

يهم فيدعوهم  د، لكنه صىل اهللا وحي الدخول ىف دين التإىلالسالم أن يأ

ه مل يكن يتصور أهنم يمكن أن إال . عليه وسلم حذره من أهنم سيقتلونه أ

م، فعاود  َّْوا عليه اعتقادا منه أهنم حيبونه ويكرمونه أشد اإلكرا يعادوه ويتأ

االستئذان، والرسول حيذره، ثم أذن له ىف الثالثة ليذهب إليهم ويلقى 

 اإلسالم إىلاملصري الذى حاول الرسول أن جينبه إياه، إذ ما إن بدأ يدعوهم 



و (ه من  كل جانب وَرَمْوه بالنبل فقتلوه، رىض اهللا عنه حتى اجتمعوا إلي أ

اد الدكن/ ٢ط/ دالئل النبوة/ نعيم األصفهانى / م١٩٥٠/ حيدر أ

نه من أمية ابن الطائف التى طال ). ٤٦٧ أولو كان الرسول قد أخذ قرآ

 وقت متأخر، أكان عروة يدخل ىف دينه خمالفا إىل اإلسالماستعصاؤها عىل 

بساطة؟ بل أكان الرسول يرىض أن يذهب إليهم هذا املندفع قومه هبذه ال

أوقد : الذى ال يفكر ىف العواقب، ومعروف أن أول ماسيجيبونه به هو

 اإليامن بدينه ليس سوى سارق لشعر إىلنسيت أن الرسول الذى تدعونا 

ه قرآن ُيوَحى إليه من السامء؟ وحتى لو مل يفكر أى : شاعرنا أخذه وزعم أ

 أى شىء غريها، إىلتلك النتيجة التى ال يمكن أن يتجه الذهن منهام ىف 

أكانت ثقيف تدع تلك الفرصة السانحة دون أن تتهكم بعروة عىل غفلته 

وحتمسه لدين يقوم عىل َهْبش النصوص الشعرية والزعم بأهنا وحى من 

  عند رب العالني؟   

و حمجن، الذى كان ضا من مشاهري الثقفيني الشاعر أ  مدمنا وهناك أ

ب، وكان يتأرجح بني عشقه املتوله للخمر وحترجه الدين  وإن كان ى، للرشا

را، ونفاه عمر  ب الغلبة ىف بداية أمره حتى لقد ُحدَّ فيه مرا  إىللعشق الرشا

 أن جاءت حرب القادسية، وقصته فيها معروفة، إذ كان إىل... إحدى اجلزر

ى وقاص، قائساعتَ  د املسلمني ىف تلك ها ىف القيد ىف بيت سعد بن أ

املعركة، بسبب اخلمر انتظارا إليقاع احلّد عليه، فأخذ يلّح عىل امرأة سعد 

من وراء زوجها أن حتل وثاقه كى يستطيع املشاركة ىف اجلهاد ىف سبيل اهللا، 

وهلا عليه عهد اهللا أن يعود من تلقاء نفسه بعد املعركة فيضع رجليه ىف القيد 



ىل ىف احلرب بالء حسنا كرة ثانية، حتى نجح ىف إق ناعها فأطلقته فحارب وأ

وانترص املسلمون، فكان عند كلمته وعاد فوضع رجليه ىف القيد، ثم أعلن 

ه لن  دى سعد إعجابه به ووعده أ توبته النهائية عن أم اخلبائث بعد أن أ

ح قائال إنه يستطيع اآلن أن يقلع عنها دون اخلوف من أن حيدّ  دا، إذ رصَّ ه أ

نه يمتلئ باألشعار . أحد عنه إنه تركها خشية العقابيقول  وال يزال ديوا

بل إنه كان . التى يتغزل فيها ىف بنت الَكْرم متمردا عىل حتريمها ىف دين حممد

ناء حصار املسلمني هلا عقب فتح مكة،  أحد الذين دافعوا عن الطائف أ

ى بكر  ، ٢٤٣ /٥/ ٣ط/ األعالم/ الزركىل(وأصاب سهمه فيها ابنًا أل

، وديوان ٥٩٨ -٥٩٧/ ٢/ الرتمجة العربية/ يةاإلسالمودائرة املعارف 

ى الصلت/ الشاعر، وهبجة عبد الغفور احلديثى ). ٤٣ -٤٢/ أمية بن أ

ضا كيف مل يتحدث مثل هذا الشاعر عن استعانة الرسول : والسؤال هنا أ

 إلسالمابشعر ابن قبيلته ولو ىف نوبة من نوبات هتتكه ومترده عىل حتريم 

  ؟اإلسالمالصارم ألم اخلبائث، أو ىف  شعره قبل دخوله ىف 

ضا احلجاج بن يوسف، الذى كان معلام للقرآن  ثم لدينا من الثقفيني أ

يه ال يبتغى بذلك ماال، بل احتساًبا عند اهللا، ثم أصبح  ىف بداية حياته كأ

كتابة وهو الذى أدخل عىل نظام ال. فيام بعد أحد عامل بنى أمية الكبار

 نرص بن عاصم بإعجام إىلالعربية املزيد من اإلتقان والضبط، إذ عهد 

اخلط، أى َوْضع النقاط للتمييز بني األحرف املتشاهبة كالباء والتاء والثاء، 

ءة القرآن،  ...واجليم واحلاء واخلاء طلًبا ملزيد من الدقة والتسهيل ىف قرا

ه مقتَبس ىف ب َقعاء أ عى بعض الرُّ كام . عض مواضعه من شعر أميةالذى يدَّ



ام واليته عىل العراق، من املداومني عىل  كان، رغم كل ما قيل عن قسوته أ

ن ءة القرآ وكذلك كان يشجع بكل وسيلة عىل ِحْفظه، وُيْدنِى منه . قرا

 حياته وآراؤه -احلجاج بن يوسف الثقفى/ أمحد صدقى الَعَمد(ُحّفاظه 

 -٤٧٧، ٤٧٤، ٩٦، ٨٧ -٨٦/ م١٩٧٥/ بريوت/ دار الثقافة/ السياسية

 وجه حضارى -احلجاج بن يوسف الثقفى/ ، وهزاع بن عيد الّشّمرى٤٧٨

: واآلن أال حيق لنا أن نتساءل). ٤٤/ الرياض/ دار أمية/ اإلسالمىف تاريخ 

ما الذى جعل احلجاج يتحمس لدين حممد كل هذا التحمس لو كان هناك 

ذا الكتاب، وبخاصة أن ولو ذرة واحدة من الشك حتوم حول مصدر ه

املصدر ىف هذه احلالة لن يكون شيئا آخر غري شعر ابن القبيلة التى يعتزى 

معتب : هو إليها؟ ال ليس ابن قبيلته فقط، بل هو ابن خالة جده الرابع ألمه

 وجه حضارى ىف - احلجاج بن يوسف الثقفى"انظر ىف َنَسبه (بن مالك 

وال يظنَّّن أحد أن شعر أمية ). ١٥/ ىهلزاع بن عيد الّشّمر" اإلسالمتاريخ 

: مل يكن هيم احلجاج النشغاله بالسياسة وما يتصل هبا، فقد ُرِوَى عنه قوله

د عىل. د" (ذهب قوم يعرفون شعر أمية، وكذلك اندراس الكالم" / جوا

ل ىف تاريخ العرب قبل   أى أن نصوص الشعر . )٤٨٣/ ٦/ اإلسالماملفصَّ

وه نقطة مهمة جدا، أال وهى . ن حيفظوهناواألدب إنام تضيع بذهاب م

أن شعر أمية قد ضاع، عىل أقّل تقديرٍ، جانٌب كبري منه قبل احلجاج، فكيف 

وصلنا إذن كل هذا الشعر الذى يشابه القرآن إذا كان واحد من أقرب من 

  تصله به رابطة الدم يشكو من ضياعه عىل هذا النحو؟



د من أن القضية التى يثريها وأهم من ذلك كله داللًة عىل ما نري

ناء املسلمني إنام هى  هم من أ الفارغون اجلّهال من املبرشين وَمْن َلفَّ لفَّ

ناءه القاسم وأمية  زوبعة ىف كستبان ال أكثر أن الفارعة أخت أمية، وأ

 كام قلنا من قبل، وكان اإلسالموربيعة وَوْهًبا، قد دخلوا مع ثقيف كلها ىف 

عة يقولون الشعر، ومل ُيْؤَثر عن أى منهم وال من غريهم القاسم وأمية وربي

ة كلمة تومئ جمرد إيامء إىلممن كان يمّت بصلة نسب   أن الرسول إىل أمّية أ

أن يكون قد استفاد من شعر ذلك  الشاعر عىل أى نحو ) يمكن فقط(يمكن 

حاء، ودعك من أن جمرد اعتناقهم   هو ىف حد ذاته برهان اإلسالممن األ

يهم وانحيازهم عىل  حممد، وهو ما ينقض ما هيرف به إىل تكذيبهم بأ

نبه  األغبياء املحرتقون حقًدا عىل دين حممد من أن القرآن هو ىف بعض  جوا

  . اقتباس من شعر متحنّف الطائف

كام أن كثريا من العرب قد ارتّد بعد وفاته صىل اهللا عليه وسلم، وكان 

اول أن تسّوغ هبا هذه الردة، لكننا مل لكل قبيلة تعالهتا السخيفة التى حت

بل إن قبيلة ثقيف قد . نسمع قّط أن أحدا ممن ارتّد قد فتح هذا املوضوع

ْت باالرتداد، لوال أن عثامن بن العاص كّره إليهم اإلقدام عىل مثل ذلك  َمهَّ

 رشدهم ومل يعودوا إىلالترصف الذى ال يليق، فام كان منهم إال أن فاؤوا 

ضا مل . كان منهم كثريون حاربوا املرتّدين بكل إخالصإليها، بل  وهنا أ

ة نأمة حول االستفادة املحمدية املزعومة من شعر أمية ليس ذلك ! نسمع أ

د عىل . فحسب، فهناك، كام أشار د ل ىف تاريخ العرب : "ىف كتابه(جوا املفصَّ

 ، يوحنا الدمشقى مثال، وهو من أوائل من كتب)٤٩٣/ ٦"/ اإلسالمقبل 



أفلو كان هلذه . ، وكان معارصا لدولة بنى أميةاإلسالممن النصارى مهامجا 

هب املتعصب عىل  الشبهة أّى ظل من احلقيقة مهام َضُؤل، أكان هذا الرا

، والذى يريد أن هيدمه عىل رؤوس أصحابه ويثبت بكل وسيلة أن اإلسالم

يسكت فال يستخدم حممدا مل يكن نبيا صادًقا، ُيْفلِت تلك السانحة الغالية و

بحة بكل يقني؟    هذه الورقة اجلاهزة والرا

فال أمية وال أى : هبذا تكون القضية قد ظهرت عىل وجهها احلقيقى

نائه أو أقاربه أو قبيلته أو حتى من العرب، بل وال من النصارى  واحد من أ

ار هذا األمر عىل  واليهود الذين عارصوا النبى أو جاؤوا بعده بقليل، قد أ

يس لنا احلق بعدئذ ىف أن نصف من يفتح هذا املوضوع اآلن . ى وضعأ أ

بالرقاعة والوقاحة؟ إن ذلك بمثابة رفع دعوى من غري ذى صفة، بل من 

 أى توكيل من أىٍّ من أصحاب الشأن رغم أن إىلشخص ال يستند 

 الكالم لو كان إىلالظروف كلها من شأهنا أن تدفع أصحاب الشأن هؤالء 

خالصة القول إنه ليس أمامنا ىف هذه ! عم أساٌس أّى أساسلتلك املزا 

 أمية، وإما قلنا إنه إىلفإما قلنا بزيف نسبة هذه األشعار : املسالة إال أمران

ا جاء ىف القرآن   . قد نظمها تقليدا 

د عىل يرفض االحتامل الثانى وال يرى إال احتامال واحدا . لكن د جوا

ومن بني ما اعتمد عليه ىف هذا الرأى أن . مية أإىلهو زيف األشعار املعزّوة 

ل ىف تاريخ العرب قبل (النبى عليه السالم مل يتهم أمية باألخذ منه  املفصَّ

ا، وإن كنت أميل ). ٦/٤٩١/ اإلسالم  رأى األستاذ الدكتور، ال إىلوأ

ائة لعدم توفر دليل قاطع عىل  ى اآلخر مائة ىف ا بذ الرأ أستطيع أن أ



رك فرصة ألى َجْعَجاع يريد أن ُجيْلِب عىل القرآن صحته، ولكيال  أ

ومن هنا فإنى أجيب عىل احلجة . والرسول، فكان ال بد أن أسّد هذه الثغرة

د بالقول إن النبى عليه السالم أكرب من أن يقف عند هذه . التى ساقها د جوا

ا كان ن ه قد نزل عليه القرآن كى يفيد منه الناُس أ وع األشياء، وبخاصة أ

ثم إن القرآن ليس ملكا للرسول بل هو . تلك اإلفادة ال ليشمخ به عليهم

كتاب اهللا، فامذا كان يمكن الرسوَل أن يقول ألمية ىف هذه احلالة، وبالذات 

جهه بل اكتفى باالزورار؟ وحتى هذا االزورار مل  إذا علمنا أن أمية مل يوا

ه وفد عليه ذات يكن كامال، فقد جاء ىف بعض الروايات، حسبام مر آن فا، أ

ه، عند عودته من "يس" سورة إىلمرة واستمع منه  ، وشهد له باحلق، وأ

 املدينة ليعلن الدخول ىف دينه لوال حتريض إىلالشام، قد أخذ طريقه 

ء مقتل بعض أقاربه عىل يد املسلمني ىف بدر  املرشكني له ضد الرسول جّرا

ِسّى وغريمها " لبيانجممع ا"البن حجر و" اإلصابة"حسبام جاء ىف  َربْ . د(للطَّ

د عىل ل ىف تاريخ العرب قبل / جوا أما إذا كان ).  ٤٨٦/ ٦/ اإلسالماملفصَّ

ال بد من أن يرّد عليه النبى رغم ذلك كله أفال يكفينا ما ُرِوَى عنه صىل اهللا 

آمن لسانه، وكفر "أو " آمن شعره، وكفر قلبه: "عليه وسلم من قوله فيه

د نفسه ". الشعر"لم من كتاب صحيح مس" (قلبه وقد أورده الدكتور جوا

 شعره نَ آمَ "؟ إذ معنى )٤٨٥ "/ اإلسالماملفّصل ىف تاريخ العرب قبل "ىف 

ه كان يأخذ ما جاء ىف القرآن ويرّدده ىف شعره ترديد املؤمن به، " أو لسانه أ

لكن حسده له عليه السالم قد منعه أن يعلن ذلك بصفة رسمية وهنائية، 

أما االحتامل الثالث الذى طرحه بعض . ا معنى كفران قلبهوهذ



ن أمية، من أن النبى  انى شولتس نارش ديوا املسترشقني، كاملسترشق األ

وأمية قد استقيا كالمها من مصدر ثالث مشرتك فهو احتامل ليس له ِرْجالن 

َل ك ن ذلك املصدر املشرتك؟ وِملَ َملْ َيْظَهْر َطَوا لِّ هاتيك يمشى عليهام، إذ أ

القرون؟ وكيف وقع كل منهام عليه، وبينهام كل هذا البعد املكانى 

اذا مها وحدمها بالذات من دون العرب كلهم بل من دون  والنفسى؟ ثم 

  العامل أمجع؟

 ويؤكد الرصاىف أن حممدا كان يقرأ :أمية الرسول والتشكيك فيها

صا كثرية ىف ويكتب واطلع عىل كتب اليهود والنصارى ونسخ منها نصو

بياء املوجودة فيه منقولة نقال عن الكتاب  القرآن، وأن كل قصص األ

أما األمية التى وصف اهللا هبا حممدا وقومه فتفسريها عند الرصاىف . املقدس

و بكر وعمر وعثامن وعىل وغريهم . أهنم مل يكونوا أهل كتاب ومن ثم كان أ

لقرآن، أى ليس عندهم من الصحابة القارئني الكاتبني أميني ىف حكم ا

وهذا ).  وما يليها١٦٦ص(كتاب ساموى ال أهنم ال يقرأون وال يكتبون 

م . كله هو ما يقوله املسترشقون ء الكرا  مادة إىلومثاال عىل ذلك أحيل القرا

حيث يقول كاتبها حسب الرتمجة " يةاإلسالمدائرة املعارف "ىف " حممد"

 فهم أفضل لكلمة كثريا ما دار إىل وبإمكان هذا السياق أن يقودنا: "العربية

ّى "النقاش َحْوهلا، وهى كلمة   من سورة ١٥٧فحني تشري اآلية ". ُأمِّ

َّ عليه وسلم( حممد إىل" األعراف" ه النبى األمى فالظاهر ) صىل ا عىل أ

َّ "أهنا تعنى  ، أى عكس أهل "الشخص الذى مل يبلَّغ من قبل بكتاب ا

َّ بلساهنمالكتاب الذين سبق أن َتلَ  ْوا كتاب ا َّ (وقد كان حممد . قَّ صىل ا



أميا قبل تلقيه الوحى ال بعده، وال يؤثر هذا التفسري ىف نتيجة ) عليه وسلم

َّ عليه وسلم(التساؤل عام إذا كان بمقدور حممد  أن يقرأ وأن ) صىل ا

حتمل ىف طياهتا معنى عجزه عن " أمى"يكتب،  إال إن كانت كلمة 

ءة الكتب املقدسة لليهود والنصارقر والبد أن اشتغاله بالتجارة كان .  ىا

 من ٦ -٤وتشري اآليات . يستلزم قدرا من اإلحاطة بقراءة العربية وكتابتها

ِذيَن َكَفُروا إِْن َهَذا إِالَّ : " اهتام الكفار له باالفرتاءإىلسورة الفرقان  َوَقاَل الَّ

ُه َوَأَعاَنُه عَ  ا َوَقاُلوا َأَساطُِري * َلْيِه َقْوٌم آَخُروَن َفَقْد َجاُءوا ُظْلًام َوُزوًرا إِْفٌك اْفَرتَ

لَِني اْكَتَتَبَها َفهِ  ذِ * ُمتَْىل َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيًال ى اْألَوَّ َْزَلُه الَّ َّ ِىف ى ُقْل َأ  َيْعَلُم الرسِّ

ُه َكاَن َغُفوًرا َرِحيًام  َامَواِت َواْألَْرِض إِنَّ معناها " أمى" ومل تكتسب كلمه ".السَّ

إال فيام بعد، وىف الدوائر ) وهو اجلهل بالقراءة والكتابة(الشائع اآلن 

َّ عليه وسلم(الدينية، كتدليل عىل معجزة تلقى حممد  الوحى من ) صىل ا

َّ عن طريق جربيل    )". عليه السالم(ا

ه عليه السالم  كتب يوم ويورد الرصاىف الرواية التى يفهم منها أ

ه رأى فيها ِمَساًسا  احلديبية الكلامت التى رفض كاتب املعاهدة أن يكتبها أل

وهو يوغل ىف السخف والنطاعة فيقول إن الرسول . بمقام الرسول الكريم

ولكن . عليه السالم كان يقرأ ويكتب من قبل البعثة، لكنه كان يكتم ذلك

ام تعلََّم القراءة  والكتابة أن يدعى النبوة اذا؟ هل نوى منذ طفولته أ

ويقول إن معجزته هى اإلتيان بالقرآن رغم أميته فأخذ احتياطاته واستعد 

قبل اهلنا بسنة؟ باهللا أهذا منطق آدميني؟ ويا ترى من علمه كيف يقرأ 



ه كان يقرأ  ويكتب؟ كنت أحب من الرصاىف أن يمدنا برواية تنص عىل أ

  ويكتب من قبل البعثة؟ 

ءة والكتابة الواقع أن ما ق اله الرصاىف عن معرفة الرسول القرا

واطالعه عىل كتب اليهود والنصارى ونقله عنها ىف القرآن ليس سوى 

ا يقوله املسترشقون واملبرشون كام قلت، فإهنم يزعمون أن الرسول  ترديد 

وهم يريدون من . عليه السالم كان يقرأ ويكتب ويطالع كتب أهل الكتاب

ه استم وهو زعم متهافت، فمن ناحية . د منها دينه وقرآنهوراء ذلك أ

ءة والكتابة نرى أن القرآن قد وصفه عليه السالم بـ " ىاألمى النب"القرا

ف( ه مل يكن يتلو قبل نزول القرآن  كام أكد ىف). ١٥٧/ األعرا موضع آخر أ

ن غري ).  ٤٨/ العنكبوت(عليه من كتاب أو خيطه بيمينه  ولو كان كالم القرآ

إن .  ا سكت الكفار، ولسجل القرآن نفسه كالعادة رده عليهمصحيح 

فريد جيوم مثًال ىف كتابه  ,Islam) Pelican Books, Lonoon": "أ

1964, P. 56- 57 (يَّة النب يشكك ىف ه ى أمِّ عليه الصالة والسالم، وحجته أ

ام اشتغاله   أحد غريه ىفإىلمن غري املعقول أن يطمئن  ءة الفواتري أ قرا

ءة ما يرد إليه من رسائل بعد ذلك عندما أصبح نبيا التجارة، أو ىفب كام .  قرا

وهو يفرس .  أن إحدى الروايات املبكرة تعزو إليه الكتابة يوم صلح احلديبية

ُه بَِيِمينَِك "آية  بأن املقصود بذلك " َوَما ُكنَت َتْتُلو ِمن َقْبلِِه ِمن كِتَاٍب َوَال َختُطُّ

إنام ) إن صح ما تقوله اآلية( وأن أميته ى، النصارهو كتب اليهود و

ه كان ى واحلقيقة أن اآلية املذكورة تنف.  بداية رسالته فقطإىلاستمرت  أ

  أما .  ىكتاب، فال معنى إذن لقرص ذلك عىل كتب اليهود والنصارى يقرأ أ



ك، وإن بمع" َوَما ُكنَت َتْتُلو ِمن َقْبلِِه ِمن كَِتاٍب : "تعاىلَفْهُمه لقوله  نى أ

ءة والكتابة، فإنك اآلن تستطيع ذلك فهو فهم  كنت قبل ذلك جتهل القرا

ن بذلك تتهافت وتصبح غري ذات معن  ألن رد ى، غريب، إذ إن حجة القرآ

ما دمت تعرف اآلن القراءة والكتابة فهذا  ":التاىلالكفار حينئذ سيكون ك

ك تستطيع أن تنظر ىف ا مل ".  هاكتب السابقني وتنقل من معناه أ ولكنهم 

ًبا كان ذلك دليًال عىل أن فهم جيوم لآلية غري سليم، وأن  حيريوا جوا

يا،  ه عليه الصالة والسالم كان قبل ذلك وظل بعده أمِّ املقصود منها هو أ

ى وإال فالواحد يستطيع، عىل طريقة هذا املسترشق، أن يقول إن القرآن ينف

يئًا بيمينه، ولكنه مل ينف قدرته عىل ذلك أن يكون حممد قادًرا عىل أن خيط ش

ه وهو كام ترى فهم . بيده الشامل، فمحمد إذن كان يكتب ولكن بيرسا

  . مضحك

ناء حديثه  ية َعَرًضا أ إن الرسول عليه الصالة والسالم قد فرس اُألمِّ

الشهر .  إنا أمة أمية ال نكتب وال نحسب:  إذ قال،عن الشهور القمرية

أما تفسري الرصاىف . مرة تسعة وعرشين ومرة ثالثنيى يعن.  هكذا وهكذا

ه ال يعقل  وغريه لألمية بأهنا عدم امتالك األمة لكتاب ساموى فال يلزمنا أل

أن نرتك تفسري الرسول ونأخذ تفسري الرصاىف أو غريه، فضال عن أن 

دا هذا املعنى " األمية"املعاجم العربية تفرس  بام نفرسها به هنا وليس فيها أ

قل هنا ما يقوله .  الرصاىف  :ّى اُألمِّ : "ىف هذا املوضوع" لسان العرب" وسأ

ِة مل َيَتَعلَّم ى  الذ:ّى اُألمِّ : "قال الزجاج. ال َيْكُتُب ى الذ عىل ِخْلَقة اُألمَّ

يُّون ال َيعَلمون : "التنزيل العزيز وىف. الِكتاب، فهو عىل ِجبِلَّتِه ومنهم ُأمِّ



و إسحق. "ىَّ الكتاَب إّال َأَمانِ   ما عليه إىل اَملنُْسوب :ىاألُمِّ "معنى : قال َأ

ه أ ه ال َيكُتب  ال َيكتُُب، فهو ىفى َجَبَلْته ُأمُّ ُمْكتَسَبٌة، ى  ألن الِكتابة ه"ىُأمِّ "َأ

ه ُنِسب  ُه عليهى  ما ُيولد عليه، أإىلفكَأ  وكانت الُكتَّاب ىف. عىل ما َوَلَدته ُأمُّ

َعلَّموها من رجل من أهل اِحلرية، وَأخذها أهل العرب من َأهل الطائف تَ 

ْبار يٌَّة ال َنْكُتب وال َنْحُسب: احلديث وىف. احلرية عن أهل األَ ٌة ُأمِّ ا ُأمَّ َأراد . إنَّ

تِهم  هم مل َيَتَعلَّموا الِكتابة واِحلساب، فهم عىل ِجبِلَّ َأهنم عىل َأصل والدة ُأمِّ

يَّةإىلُبِعثُت : احلديث  وىف.  األُوىل ٍة ُأمِّ يُّون: "قيل للعرب.  ُأمَّ ألن " اُألمِّ

يِّني رسوًال  َبَعَث ىف: "ومنه قوله. الِكتابة كانت فيهم َعِزيزة َأو َعِديمة  اُألمِّ

 َألن "ىاُألمِّ : "وقيل لسيدنا حممٍد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم"... منهم

ة العرب مل تكن َتْكُتب وال َتْقَرأ اَملْكُتوَب   وهو ال ، وَبَعَثه اهللا رسوًال ُأمَّ

َْزل اهللا ى فف... َيْكُتب وال َيْقرأُ من كِتاب وما كنَت َتْتُلو من : "تعاىلذلك َأ

ه بَِيِمينِك إذن الْرتاَب املُْبطِلون الذين كفروا " َقْبلِه من كِتاٍب وال َختُطُّ

 ". ُتبإنه َوَجَد هذه األَقاِصيَص َمْكتوبًة َفَحِفَظها من الكُ : وَلقالوا 

ال يستقيم " النبى األمى"بـ" األعراف"كام أن وصف الرسول ىف سورة 

، إذ ال يمكن أن يقول اإلسالممع تفسري الرصاىف ومن أخذ عنهم من أعداء 

ه ليس ىف يده كتاب ساموى" أمى"القرآن إنه   ىف الوقت الذى ىف بمعنى أ

" البقرة "بل إن القرآن وصف بعض اليهود ىف سورة. يده القرآن الكريم

ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أمانىَّ وإْن هم : "فقال" أميون"بأهنم 

فهل نلغى عقولنا ومعرفتنا باللغة من أجل خاطر معروف ". إال يظنون

الرصاىف ونقول إهنا تعنى أن من اليهود، الذى معهم التوراة، هيودا ليست 



العقل فال كان عقل وال  إن كان هذا يستقيم ىف ؟هلم توراة وال غري توراة

آِمنُوا يا أهل : وهل يمكن أن يقول اهللا لليهود. منطق وال فهم وال تفكري

الكتاب هبذا النبى الذى ليس معه كتاب؟ كيف ذلك؟ بل لقد ُوِصف 

ه  هكذا جمردا دون  ": الكتاب"القرآن املجيد ىف عدد من نصوصه بأ

 وقد نزل عليهم ى، املعنُة أميني هبذا مَّ ثم كيف يقال إن العرب أُ . وصف

ضا أصحاب كتاب؟    القرآن الكريم، فهم أ

 أما قول جيوم إن إحدى الروايات قد ذكرت أن الرسول كتب بيده ىف

ه َأَمَر بكتابة ما ى صلح احلديبية فالرد عليه هو أن الرواية املتلقاة بالقبول ه أ

فاظ الصلح كام ىف  طلب املرشكون من تعديل ىف "  هشامسرية ابن"بعض أ

إن صحت يكن املقصود منها هو ى يشري إليها فهى أما الرواية الت.  مثال

ئيل: "قولنا كام هو احلال ىفى املعنى املجاز بنى "و" حارب السادات إرسا

من أن الرسول ى البخار ومثله ما ورد ىف.   وما إليه"إىلعبد النارص السد الع

، إذ ال "حممد رسول اهللا"عليه السالم قد اختذ خامتًا من فضة ونقش فيه 

تم، بل ى يعقل أن الرسول هو الذ نقش ذلك بنفسه، فهو مل يكن نقاش خوا

ه أمر بذلك أشار إليها جيوم قد نصت ى وإن كانت الرواية الت. املقصود أ

ءة والكتابة،  عىل أن الرسول كتب فعًال بيده اسمه فال يدل عىل معرفة بالقرا

ءته فقط كام هو احلال بني فربام كان عليه السالم يستطيع كت ابة اسمه وقرا

يِّني الذين نعرفهم ة حال ليس من احلكمة ىف. كثري من اُألمِّ  أن شىء عىل أ

ه كتب ىف هذه املناسبة فقط  نتمسك برواية واحدة غري مشهورة ذكرت أ

املصادر األصلية لسرية الرسول عليه  عىل مدار حياته كلها ومل ترد ىف



ه عليه السالم كان وايات األصلية املتضافرالسالم ونرتك كل الر ة عىل أ

ي   أحد غريه يكتب إىلعليه الصالة والسالم ى أما استبعاده أن يطمئن النب. اأمِّ

 وإال ى، ترد فليس له أساس إال جمرى اهلوى له الفواتري ويقرأ له الرسائل الت

 شك أن الى القاهرة املعارصة، الت فإن كثًريا من التجار واملقاولني ىف

ها احلضار ذلك  أرقى مليون مرة من مستوى مكة ىف والثقاىفى مستوا

 الزمان، ال يستطيعون القراءة والكتابة وال يمنعهم ذلك من النجاح ىف

ام مليونًريا إىلجتارهتم  ة حال .  درجة أن بعضهم يصبح مع مر األ وعىل أ

  الرسول ىففإن السرية النبوية تذكر أن ميرسَة غالَم خدجية كان يصاحب

ا أمواهلا، فمن املمكن جد رحالته التجارية عندما كان يعمل عليه السالم ىف

ال ليس من . أن الرسول كان يشتغل بالتجارة بينام يقوم ميرسة بالكتابة

قعة حمددة كتب فيها ى املعقول أن يعيش النب ثالًثا وستني سنة فلم نسمع بوا

ه إىلى هذه اإلشارة املقتضبة رسالة أو قرأ فيها كتاًبا أو حتى ورقة سو  أ

صلح احلديبية كلمة مل يرض الكاتب املسلم أن يكتبها بنفسه،  كتب ىف

 تصديق هذه اإلشارة املقتضبة املغموزة وهنمل كل تلك الوقائع إىلفنسارع 

  . القاطعة

ولو كان الرسول يقرأ ويكتب وينظر ىف الكتب السابقة فمن يا ترى 

 يده كتابا أو قلام؟ ومن أى شخص كان رآه يصنع ذلك؟ ومن شاهد ىف

اذا مل ينرب واحد ممن يعرفونه  حيصل عىل تلك الكتب والورق واألقالم؟ و

ءة والكتابة  ه إذا أراد القرا ه رآه يقرأ أو يكتب؟ أم ترا عليه السالم يشهد بأ

 كتب ما يريد ثم ترك األقالم واألوراقنزل ىف رسداب حتت األرض فقرأ و



ج ينفض ثيابه من الغبار وخيوط العنكبوت دون أن حتت األرض وخر

ءة  عقل أن يكون النبى عارفا بالقرا يستطيع أحد إثبات التهمة عليه؟ أ

ل عمره؟ وهل نحن ىف  ه أحد متلبسا بشىء من ذلك طوا والكتابة ثم ال يرا

نه؟ لقد كان  ف جيهل كل فرد فيها كل شىء عن جريا مدينة مرتامية األطرا

نا اآلن، فلو كان يعرف عليه السالم يعيش  ىف مكة، وهى أشبه بقرية من قرا

ءة والكتابة لعرف كل شخص من أهل القرية هذا األمر بمنتهى  القرا

هى أن األمة ال متلك كتابا " األمية"وأخريا فلو كانت . الوضوح واليقني

سامويا فلم يا ترى مل يسمِّ العهد القديم أو موسى أو أى شخص من بنى 

ئيل أمة  ؟ "األمميني"املرصيني واألمم التى اصطدموا هبا ىف فلسطني بـإرسا

  .  فليجبنى أحد عىل هذا السؤال

عن كتب أهل عليه السالم نقله دعوى هذا عن األمية، أما بالنسبة ل

بياء السابقني فالرد سهل، فقد تلقاها من الوح فضال  ى، الكتاب قصص األ

قاط الرئيسية واجلوهرية التى  أهل الكتاب ىف معظم الن خيالفالقرآنعن أن 

بيائهم  فمثال عقيدة األلوهية عندنا غريها ىف :تدور عليها عقائدهم وِسَري أ

ئيل يصورون اهللا ىف مواضع كثرية من  الكتاب املقدس، إذ إن بنى إرسا

ه واحد من البرش، والبرش العاجزين، وهو ٌ َقَبِىلٌّ  عندهمكتاهبم كأ خاص  إ

. كلهم أمجعني، بينام هو ىف القرآن رب العاملني عا مجي من دون البرشهبم

والنصارى يعتقدون أن املسيح هو اإل أو ابن اإل ىف حني هو عندنا جمرد 

وسوف حياَسب يوم القيامة . عبد من عباد اهللا ورسول من رسله ليس إال

كام حياَسب سائر البرش ولن جيلس عىل يمني اهللا حياِسب معه البرش 



ت عىل أساسها يدخلون ملكوت الساموات أو ُيْطَردون ويعطيهم درجا

ونحن نؤمن باجلنة والنار ىف حني خيلو العهد القديم من احلديث . خارجه

ىف هذا املوضوع، ويقول العهد اجلديد بملكوت السامء، والكالم فيه 

رأ . شحيح وعارض وعام وال صلة بينه وبني عقائدنا ىف اليوم اآلخر كام أ

ننا نوحا و مما هبتهم ... إبراهيم ولوطا وموسى وهارون وداود وسليامنقرآ

قعة الفواحش والترصفات املنحطة وقساوة  م وموا به اليهود من اإلجرا

القلب وزنا املحارم والقتل العمد اخلسيس وغري ذلك، ونفى بنوة ُعَزْير 

ر من  وهيته وهاجم الثالوث بكل عنفوان وكفَّ كر صلب عيسى وأ هللا، وأ

  . توعدهم بنار اجلحيميقول به و

  ثم َمْن ِمْن أهل الكتاب يا ترى أو من غري أهل الكتاب كان يمدّ 

اذا مل يظهر ويواجه حممدا هبذا ويضع حدا الدعائه النبوة حممدا  بكتبهم؟ و

ه ال توجد سامء أصال ىف عرف  ما دام حممد مل يتلق شيئا من السامء أل

ا :  ويقول له،الرصاىف نى أ الذى كنت أوافيك بكتبنا ومل يدر كيف تنسى أ

ك نبى ثم تزيد فتهاجم دينى وكتابى  ك ستغدر بى وتزعم أ بَخَلدى أ

 أستغفر اهللا؟ وهل ى،  وهبذا يضع حدا ملرشوع حممد التلفيقى، وعقيدت

   العربية؟ إىلكانت تلك الكتب مرتمجة ىف ذلك احلني 

و هلب مثال كافرا ويؤذيه  أشد اإليذاء هو  عليه السالمولقد كان عمه أ

د كل أرسة يعلم  وزوجته وينّفر الناس منه ومن دينه، واملعروف أن أفرا

و هلب ويشهد عىل  بعضهم عن بعض كل أمورهم، فلم يا ترى مل يتقدم أ

ضا يا ترى مل يأت بابن أخيه ويقّرعه  اذا هو أ و طالب  ابن أخيه بذلك؟ وأ



ه نبى يوحى ه قد أحدث فتنة ىف مكة وزعم أ  إليه بينام هو يقرأ ما عند أل

أهل الكتاب من صحف وينقل عنها ويكذب مدعيا النبوة وحيرجه كل 

ونه ويشتكونه إليه؟    قليل مع قومه حني يأ

ثم كيف يفرس الرصاىف أو غري الرصاىف دخول تلك املاليني اململينة 

 ما شاء اهللا ىف إىل حتى اآلن واإلسالممن اليهود والنصارى منذ سطوع نور 

دين حممد، وفيهم العلامء ورجال الدين واحلكام والسياسيون واألدباء وغري 

ك من خاصة األمم، إذا كان حممد، كام يزعم الرصاىف  يستقى من ، أو

فسهم م يكونوا ليقولوا حينئذ أل كيف نؤمن برجل أخذ من : كتبهم؟ أ

نه منها ثم ادعى النبوة وأرادنا عىل التخىل عن دين نا وكتابنا كتبنا ولفق قرآ

دا لكن مئات املاليني . والدخول ىف دينه واإليامن بكتابه؟ ذلك لن يكون أ

 خيبت ظن اإلسالمعىل مدار تلك القرون التى مضت منذ بزوغ نور 

ض احلائط رْ  ضاربة بكل اهتاماته وتومهاته عُ اإلسالمالرصاىف واعتنقت 

  .هوتركته حمبطا يكلم نفسه حائرا بائرا ال جيد من يصغى إلي

ئيل هم  بياء بنى إرسا بياء آخرين غري أ كام أن ىف  القرآن قصص أ

بياء، . شعيب وهود وصالح وباملثل ال يقترص القرآن عىل رسد قصص األ

بل هناك قصة اخللق، وختتلف كثريا عام عند أهل الكتاب عىل ما هو 

معروف، وترشيعات األرسة من زواج وطالق ولعان وِظَهار وإِيالء 

ريث وحضانة وما ض ونِفَ وحي  ذلك، وفيها ترشيعات للبيع إىلاس وموا

ء والقرض والوصية والزنا والربا والِقَامر واخلمر والقتل واجلروح  والرشا

فال واجلزية وهذا ... والشهادة، وترشيعات أخرى للحرب والغنائم واأل



. ذكله متميز ال تربطه بام عند أهل الكتاب أو غريهم رابطة إال ىف النادر الشا

حتى عباداتنا ختتلف . فترشيعاتنا خمتلفة اختالفا بعيدا يكاد أن يكون تاما

ه تَّ فام قول مُ . عن عبادات اليهود والنصارى اختالفا جذريا ِهمى حممد بأ

نه ودينه من الكتب السابقة؟ وباملناسبة مل حيدث أن قال  كان يستقى قرآ

يف  كل ما قالوه أهنم . قرآنكاليهود ملحمد إنك تعتمد عىل ما ىف كتبنا ىف تأ

بوا بكل وقاح ة بأن عندما طلب اهللا من املؤمنني أن يقرضوه قرضا حسنا عقَّ

 الوثنيني ىف مكة وأكدوا هلم أن إىلذهبوا  كام ."اهللا فقري ونحن أغنياء"

بة فيه، فقد كان بنو . د حممدوحيوثنيتهم خري من ت وهو ترصف ال غرا

ئيل ىف كل منعطف ىف تارخيهم و د وحيألقل مالبسة خيلعون التإرسا

ناإىلويطريون ) املغشوش رغم ذلك( وباملثل مل يتهم .  عبادة األوثان طريا

ه أخذ شيئا من كتبهم   .النصارى املعارصون ملحمد أ

 ما ىف القرآن من نبوءات وبشارات بانتصار الروم عىل َس نْ وال نَ 

ئنان الفرس ودخول املسلمني مكة وتأديتهم العمرة بكل أمان واطم

، وهو ما حصل  وغري ذلك ىف آخر املطاف عىل كل أعدائهاإلسالموانتصار 

وعىل الناحية . وليس لشىء من ذلك وجود ىف الكتب السابقة. بحذافريه

اشيد"األخرى ليس ىف القرآن شىء من  الداعر الفاجر وال " نشيد األ

يشتمل عىل شتائم موجهة للمسلمني عىل عكس الكتاب املقدس، الذى 

كام أن القرآن ليس . توى عىل شتائم مقذعة يرجم هبا اهللا اليهود رمجاحي

ئيل وليس . تأرخيا ألمة العرب مثلام أن العهد القديم هو تاريخ لبنى إرسا

ن شىء  اجيل، بل السرية النبوية لدينا شىء، والقرآ ننا سرية نبوية كاأل قرآ



 بالترشيعات وليس ىف القرآن سورة كبرية خاصة. آخر كام يعرف كل إنسان

، "التثنية"كام هو احلال ىف الكتاب املقدس، الذى يضم بني جنباته سفر 

ل ال يتضمن القرآن .  آخرهإىلوكله ترشيعات من أوله  وعىل نفس املنوا

وعىل نفس . مثال" مزامري داود"سورا كاملة كلها أدعية وابتهاالت كـ

ليامن لبلقيس، وهى الشاكلة خيلو القرآن متاما من الرسائل ما عدا رسالة س

رسالة جد قصرية إذ تتكون من سطر واحد، وال ختص املسلمني بل بنى 

ئيل، بخالف العهد اجلديد، فإن فيه بالقرب من هنايته عددا من  إرسا

ْونالرسائل التى كتبها  هلذا الشخص أو ذاك أو هلذه "رسل املسيح" : املسمَّ

  . من عدة صفحاتوهى رسائل طويلة، وبعضها مكون . اجلامعة أو تلك

يف الكتاب املقدس،  ن خيتلف متاما عن تأ يف القرآ كذلك فتأ

د األسامء التارخيية إال  فالقرآن ال يدخل ىف تفصيالت التاريخ وال هيتم بإيرا

ىف حالة الرسل وبعض األشخاص القليلني جدا ال غري عىل عكس الكتاب 

رقام املقدس الذى يفيض بتلك التفاصيل وتفاصيل التفاصيل واأل

: وىف القرآن كثريا ما نقرأ العبارة التالية. واألعداد مما ال جتده ىف كتابنا املجيد

ونك عن كذا فقل هلم كذا" ، مما )مع بعض التنويعات الصغرية فيها" (ويسأ

نية، وال يعرفها الكتاب . ال يقابلنا ىف الكتاب املقدس صل القرآ وهناك الفوا

 تقليد القرآن إىلاجيل بُِأَخَرة قد عمدوا املقدس، وإن كان بعض مرتمجى األ

ننا ال . فَأْجَرْوا آياهتا عىل طريقة القرآن بإهنائها بفواصل كام لدينا ثم إن قرآ

بيائهم أو دعاهتم كـإىليعرف النصوص التى ُتنَْسب  " مزامري داود" بعض أ

اشيد"و  ىف العهد اجلديد مثال،" رسائل الرسل"املعزّو لسليامن و" نشيد األ



وليس عندنا إصحاحات كام عندهم وال . بل الكالم كله لدينا هو كالم اهللا

عندنا حذف وإضافة لبعض السور مثلام لدهيم حذف وإضافة لبعض 

وىف القرآن تبدأ كل سورة، وهى تقابل السفر لدهيم، بالبسملة، أما . األسفار

قت وىف الو. لدهيم فال بسملة وال أى شىء آخر بل يبدأ الكالم مبارشة

الذى نجد فيه سورا جد قصرية حتى لتتكون بعض السور من سطر واحد 

 ذلك نجد أن إىلأو سطرين أو ثالثة أو عدة سطور أو بضعة عرش سطرا وما 

كل سفر عندهم ال بد أن حيتوى عىل عدد من اإلصحاحات، وال يبلغ أى 

كذلك ال تـعرف . إصحاح مثل تلك السور ىف قرصها الشديد البتة

الكتاب املقدس تعدد املوضوعات وتنوعها عىل خالف سور إصحاحات 

القرآن املجيد، التى قلام تقترص الواحدة منها عىل موضوع واحد، وال يكون 

وباملثل نجد عددا من السور . ذلك عادة إال ىف بعض السور القصرية جدا

نية تبدأ بحروف مقطعة، وهو ما ال نجده ىف الكتاب املقدس ويشبه . القرآ

 عددا من سور القرآن يبدأ بَقَسٍم بينام ال يعرف ذلك الكتاُب هذا أن

  .املقدُس 

وىف الكتاب املقدس عدد من األسفار تتضمن ُرًؤى طويلة مفصلة 

 إىلومعقدة ومتشابكة وغامضة بحيث حتتمل تفسريات كثرية دون الوصول 

 "دائرة املعارف الكتابية"بـ" ُرًؤى"وىف مادة . حسم بشأن التفسري الصحيح

هناك سلسلة من املؤلفات حتمل أسامء مستعارة، وهى ىف غالبيتها "نقرأ أن 

وهذه . م٢٠٠م، .ق٢١٠ ظهرت خالل الفرتة بني ى، من أصل هيود

رزها أن هناك تشاهبا بني هذه املؤلفات مجيعها  الكتابات هلا سامت مشرتكة أ



حيث تستخدم معظم هذه املؤلفات أسلوب الرؤى " دانيال"وسفر 

 أدبى لتقدم من خالله مفاهيمها أو تصوراهتا عن املستقبل كأسلوب

وختتلف كتابات الرؤى عن الكتابات النبوية السابقة هلا ىف ... البعيد

ه بينام نجد أن عنرص التنبؤ . املوضوع وىف الشكل وكام ذكرنا من قبل أ

ه يربز بأكثر وضوح ىف كتابات  ت إال أ موجود ىف كل كتابات الرؤى والنبوا

ه يغطى فرتات أطولى، ؤالر كام أن كتابات الرؤى تسهب ىف وصف .  كام أ

ومل تكن هناك فرصة لظهور كتابات الرؤى إال حتت حكم . حالة العامل كله

ومن ناحية الشكل األدبى هناك اختالفات .. .ىاإلمرباطوريات الكرب

 واضحة بني هذين النوعني من الكتابة، فمع أن كليهام يستخدمان الرؤى إال

.  ىف الكتابات النبوية بمعناها األضيقاأن هذا االستخدام كان حمدودً 

وتتميز الكتابات ...  وليس بصورة أساسيةاوكانت الرؤى ُتْذَكر ضمنً 

، ا منثورً ا النبوية بأهنا كانت تكتب ىف قاَلٍب نثرىٍّ رفيٍع ساٍم يكاد يكون شعرً 

ادس والعرشين من  كام ىف اإلصحاح السا شعري ا ما أخذ قالبً ا بل كثريً 

 دون أى ا عادي ا أما أصحاب كتابات الرؤى فكانوا يكتبون نثرً ". إَِشْعَياء"

حماولة إلتقانه أو زخرفته، فنجدهم يقدمون أفكارهم ىف لغة ركيكة، كام أن 

  ". الرؤى ترسف ىف رسد التفاصيل اخليالية الغربية

بع من سفر  وحنا رؤيا ي"ومثاال عىل ذلك نسوق نص اإلصحاح الرا

ُل  َبْعَد هَذا َنَظْرُت َوإَِذا َباٌب َمْفتُوٌح ِىف ١": "الالهوتى ْوُت األَوَّ َامِء، َوالصَّ السَّ

ُم َمعِ ى الَّذِ   ُهنَا َفُأِرَيَك َما الَ ُبدَّ َأْن إىلاْصَعْد «: َقاِئًال ى َسِمْعُتُه َكُبوق َيَتَكلَّ

ُت ِىف ٢. »َيِصَري َبْعَد هَذا  وِح، َوإَِذا َعْرٌش َمْوُضوٌع ِىف الرُّ  َولِْلَوْقِت ِرصْ



َامِء، َوَعَىل اْلَعْرِش َجالٌِس  نَْظِر ِشْبَه َحَجِر اْلَيْشِب  َوَكاَن اْجلَالُِس ِىف ٣. السَّ اْملَ

دِ  َواْلَعِقيِق، َوَقْوُس ُقَزَح َحْوَل اْلَعْرِش ِىف  ُمرُّ َوَحْوَل اْلَعْرِش ٤. اْملَنَْظِر ِشْبُه الزُّ

يَن َشْيًخا َجالِِسَني . وَن َعْرًشاَأْرَبَعٌة َوِعْرشُ  ُْت َعَىل اْلُعُروِش َأْرَبَعًة َوِعْرشِ َوَرَأ

بِلَِني بِثِيَاٍب بِيٍض، َوَعَىل ُرُؤوِسِهْم َأَكالِيُل ِمْن َذَهٍب  َوِمَن اْلَعْرِش ٥. ُمَتَرسْ

ٌت  ُرُج ُبُروٌق َوُرُعوٌد َوَأْصَوا ى  َناٍر ُمتَِّقَدٌة، هِ َوَأَماَم اْلَعْرِش َسْبَعُة َمَصابِيِح . َخيْ

اَم اْلَعْرِش َبْحُر ُزَجاٍج ِشْبُه اْلَبلُّورِ ٦. َسْبَعُة َأْرَواِح اهللاِ  َوَسِط  َوِىف . َوُقدَّ

اٍم َوِمْن َوَراءٍ  ٌة ُعُيوًنا ِمْن ُقدَّ َناٍت َممُْلوَّ : اْلَعْرِش َوَحْوَل اْلَعْرِش َأْرَبَعُة َحَيَوا

ُل ِشْبهُ ٧ ُن األَوَّ ُن الثَّانِ َواْحلََيَوا ُن الثَّالُِث َلُه ى  َأَسٍد، َواْحلََيَوا ِشْبُه ِعْجل، َواْحلََيَوا

بُِع ِشْبُه َنْرسٍ َطائِرٍ  ا ُن الرَّ َناُت ٨. َوْجٌه ِمْثُل َوْجِه إِْنَساٍن، َواْحلَيََوا َواألَْرَبَعُة اْحلََيَوا

ُل َهنَاًرا لُِكلِّ َواِحٍد ِمنَْها ِستَُّة َأْجنَِحٍة َحْوَهلَا، َوِمْن دَ  ٌة ُعُيوًنا، َوالَ َتَزا اِخل َممُْلوَّ

ُ اْلَقاِدُر َعَىل ُكلِّ «: َقاِئَلةً َوَلْيًال  بُّ اِإل وٌس، الرَّ وٌس، ُقدُّ وٌس، ُقدُّ ، شىءُقدُّ

ذِ ى الَّذِ  َمًة ى نََام ُتْعطِ وحي٩. »َيْأِيت ى َكاَن َواْلَكاِئُن َوالَّ ًدا َوَكَرا َناُت َجمْ اْحلَيََوا

َِد اآلبِِديَن، إىلى  لِْلَجالِِس َعَىل اْلَعْرِش، اْحلَ َوُشْكًرا  َخيِرُّ األَْرَبَعُة ١٠ َأ

اَم اْجلَالِِس َعَىل اْلَعْرِش، َوَيْسُجُدوَن لِْلحَ  وَن َشْيًخا ُقدَّ َِد إىلى َواْلِعْرشُ  َأ

َْت «١١: اآلبِِديَن، َوَيْطَرُحوَن َأَكالِيَلُهْم َأَماَم اْلَعْرِش َقاِئلِنيَ  َا  ُمْسَتِحقٌّ َأ  َأهيُّ

َْت َخَلْقَت ُكلَّ اَألْشَياِء،  ََّك َأ َمَة َواْلُقْدَرَة، ألَ بُّ َأْن َتْأُخَذ اْملَْجَد َواْلَكَرا الرَّ

وهو ما حيتار مفرسو الكتاب املقدس إزاءه ". »بِِإَراَدتَِك َكاِئنٌَة َوُخلَِقْت ى َوهِ 

  . ويقفون عاجزين يرضبون أمخاسا ألسداس

 رؤيا إىل" إشارة"الكتاب املقدس، أما ىف القرآن  فال توجد إال هذا ىف 

لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق : "واحدة قصرية ال تزيد عن سطر تقريبا



م إن شاء اهللا حملِّ  ين ال رصِّ قَ قني رؤوسكم ومُ لتدخلن املسجد احلرا

 جعلنا الرؤيا التى وما: "تعاىلىف قوله " رؤيا"، وكذلك كلمة "ختافون

ة رؤيا هذه؟ : دون أن يقال لنا" أريناك إال فتنة للناس   أ

ومما يفرتق به القرآن عن الكتاب املقدس اشتامله عىل أوصاف اجلنة 

وان النعيم والعذاب ىف العامل اآلخر مما ال يقابلنا شىء منه ىف  والنار وأ

حية وعىل النا. العهد القديم، أما ىف العهد اجلديد فإشارات متهتهة ليس إال

ة معجزات غري القرآن  ن خيلو من نسبة أ  النبى عىل إىلاألخرى نجد أن القرآ

بيائهإىلعكس الكتاب املقدس املمتلئ باآليات الكثرية املنسوبة  .  عدد من أ

ومما ينبغى ذكره ىف هذا السياق أن أسفار الكتاب املقدس مرتبة تارخييا، أما 

ام يقرتح بع. سور القرآن فال ض املفسدين إعادة ترتيب سوره وىف هذه األ

 وهو ما يرفضه علامء القرآن كلهم، ويعدونه عبثا ى، عىل أساس تارخي

وثم فروق أخرى بني الكتابني، لكننا نكتفى هبذه .  النص الكريمإىلوإساءة 

وهذا . التى ذكرناها، ففيها ُغنَْيٌة عن االتساع ىف الكالم ىف ذلك املوضوع

ره هبا هو يدل عىل أن مزاعم اطالع حم مد عىل الكتب الدينية السابقة وتأ

أما أن ىف القرآن الكريم والكتاب املقدس لدى . كالم ال رأس له وال ذيل

ئيل فإن  بياء بنى إرسا د القصص اخلاصة بأ اليهود والنصارى اشرتاكا ىف إيرا

نية . حممدا استقاها من الوحى اإلهلى كام قلنا وهلذا نجد ىف نسختها القرآ

ا تتضمنه نسختها اختالفا ت واضحة وحاسمة أمهها أن فيها تصحيحات 

 .الكتابية من أخطاء وانحرافات حسبام وضحنا



ومما يعتمد عليه الرصاىف ىف إثبات أن حممدا مل يكن أميا بل كان يقرأ 

حممد بن زكريا ى حدثن: قال احلسن بن عىلى أخربن: "التاىلويكتب اخلرب 

و بكر اى حدثن: قالى الغالب  قال ىل: عن عكرمة عن ابن عباس قال هلذىلأ

و سفيان بن حرب،   رجل ىفإىلجتارة  خرجت ىف: العباس َرْكٍب منهم أ

رصف بأا طعامً افكنت أصنع يومً . فَقِدْمُت اليمن سفيان وبالنفر، ى  وأ

و سفيان يومً  كنت أصنع ى الذى يوم ىف فقال ىل.  فيفعل مثل ذلكاويصنع أ

ا ال: فيه :  َغَدائك؟ فقلتإَىل وترسل ى  بيتإىلفضل أن تنرصف هل لك يا أ

ا والنفر فانرصفُت . نعم فلام تغدى القوم .  الغداءإىل  بيته، وأرسلُت إىل أ

، واحتبسن ه :فقال ىلى قاموا ا الفضل أن ابن أخيك يزعم أ  هل علمت يا أ

و سفيانى؟أخى بنى وأ: رسول اهللا؟ قلت ى بنى تكتم؟ وأى إيا:  قال أ

وأهيم هو عىل ذلك؟ : له أن يقول هذا إال رجل واحد؟ قلتى بغأخيك ين

 اكتابً  إىلَّ ثم أخرج . بىل قد فعل: قال. ما فعل: قلت. حممد بن عبد اهللا: قال

طح ُغْدَوًة اأخربك أن حممدً ى إن: سفيانى من ابنه حنظلة بن أ  قام باأل

ا رسول اهللا أدعوكم : فقال ا حنظ: قلت: قال.  اهللاإىلأ . لة، لعله صادقيا أ

ا الفضل، فواهللا ما أحب أن تقول مثل هذا، وإنمهًال : قال ألخشى أن ى  يا أ

عبد املطلب، إنه واهللا ما ى يا بن: ثم قال... تكون عىل برص من هذا األمر

برحْت قريش تزعم أن لكم يمنًة وشؤمًة كل واحدة منهام عامة، فنََشْدُتك 

ا الفضل هل سمعت ذلك؟ قلت  افهذه واهللا إذً : قال.  نعماهللا يا أ

فام كان بعد ذلك إال لياٍل حتى قدم عبد اهللا . فلعلها يمنتنا: قلت. شؤمتكم

جمالس أهل اليمن  باخلرب وهو مؤمن، ففشا ذلك ىفى بن حذافة السهم



و سفيان جيلس . يتحدث به فيها  من أحبار اليمن، فقال له  َحْربٍ إىلوكان أ

ن فيكم : قال. هو ما سمعت:  قالى؟بلغنى  ما هذا اخلرب الذ:ىاليهود أ

و سفيانى عم هذا الرجل الذ ا عمه: قال ما قال؟ قال أ ، وأ قال . صدقوا

يه؟ قال نعم:ىاليهود ْثن: قال.  أأخو أ ن: قال. عنهى َحدِّ فام كنت ى، ال تسأ

ع دً ى أحسب أن َيدَّ قال . ، وما أحب أن أعيبه، وغريه خري منهاهذا األمر أ

قال .  وال بأس عىل هيود وتوراة موسى منهى، فليس به أذ :ىاليهود

ى : العباس  ذلك املجلس إىلاخلرب، فَحِميُت وخرجت حتى أجلس  إىلفتأدَّ

و سفيان واحلَْرب  ت ابن عمى بلغن: فقلت للحرب. من غد، وفيه أ ك سأ ى أ

ه عمه، وليس بعمه،  ك أ ه رسول اهللا، فَأْخَربَ هذا عن رجل منا يزعم أ

يهولكنه ا عمه أخو أ يه؟ قلت: فقال.  ابن عمه، وأ يه: أأخو أ فأقبل . أخو أ

عنه، ى سلن: فقلت: قال. نعم صدق: َأَصَدق؟ قال: سفيان فقالى َعَىل أ

ُدْد عىل ُْشدك اَهللا، هل فشت البن : فقال فأقبل عىل.  فإن كذبُت فْلَريْ َأ

 َكَذَب وال ال وإ عبد املطلب وال: قلت: أخيك صبوة أو سفهة؟ قال

فهل كتب بيده؟ قال : قال". األمني"خان، وإْن كان اسمه عند قريش 

ه خري له أن يكتب بيده، فأردت أن أقوهلا، ثم ذكرت مكان : عباس فظننت أ

بى أ ه مكذِّ فذهب احلرب وترك . ال يكتب: فقلت، ورادٌّ عىلى سفيان وأ

 إىلفلام رجعنا :  العباسقال! ُقتَِلْت هيود! ُذبَِحْت هيود: رداءه وجعل يصيح

و سفيان ا الفضل، إن اليهود: منزلنا قال أ : قال. ٌع من ابن أخيكزِ فَ لَ ى يا أ

َت : قلت َت قد رأ ا سفيان أن تؤمن به، فإن كان حقا  ما رأ ، فهل لك يا أ

ال واهللا ما :  فمعك غريك من أكفائك؟ قالكنت قد سبقت، وإن كان باطًال 



ما : قلت: قال). وهو جبل بمكة(لع من كداء أومن به حتى أرى اخليل تط

قيُت هلا باًال ى كلمٌة واهللا جاءت عىل فم: تقول؟ قال أعلم أن ى ، إال أما أ

فلام فتح رسول اهللا صىل اهللا : قال العباس.  تطلع من كداءاهللا ال يرتك خيًال 

ا سفيان، :  اخليل قد طلعت من كداء قلتإىلعليه وسلم مكة ونظرنا  يا أ

ذك ى هدانى رها، فاحلمد هللا الذاكِ ذَ لَ ى  واهللا إن:ر الكلمة؟ قال ىلأ

  ".سالملإل

و سفيان أن اهللا ال يرتك خيال تطلع : وأول تعليق هو وكيف عرف أ

ن وجد ذلك حتى صار عقيدة عنده؟ هل نزل عليه بذلك  من كداء؟ ترى أ

كتاب من السامء؟ فمتى كان هذا؟ أم هل أخربه  أحد بذلك؟ فمن هو؟ 

عىل كل حال كان جيب أن يتزلزل قلبه حني طلعت اخليل من كداء عند و

ل عمره اعتقادا جازما حاسام قد ظهر  ه ثبت أن ما كان يعتقده طوا الفتح أل

يس كذلك؟ ثم إن َبْعث حنظلة رسالًة من مكة . زيفه وسخفه  اليمن إىلأ

ر أن هيّب هلو أمر مستبعد وال يعقل، إذ ما معناه؟ وما فائدته؟ هل ُيَتَصوَّ 

يه، وبينهام كل تلك املسافات، ال لشىء إال إىل إرسال خطاب إىلحنظلة   أ

و سفيان ردا عىل : ليقول له إن حممدا يدعى النبوة؟ وماذا يمكن أن يصنعه أ

يه أن يعود ويرتك جتارته ويفارق  تلك الرسالة؟ هل كان حنظلة يريد أل

و  ة خطرية القافلة؟ أم ماذا؟ وِملَ َملْ يفعل ذلك أ  إىلسفيان ما دامت املسأ

له خلفه  ا سفيان مل يتزعزع وال فارق القافلة وترك أموا هذا احلد؟ لكن أ

وه؟ ترى هل . وعاد ملكة إذن أما كان ابنه قادرا عىل أن يصرب حتى يعود أ

كان إعالن حممد للنبوة هيدد هتديدا عاجال ملحاحا أوضاع احلياة ىف مكة، 



وه ويرى وبخاصة أوضاع التجار،  حتى إنه ال يستطيع الصرب حتى يعود أ

ضح أن حممدا كان ىف أوليات أمره ىف النبوة،  بنفسه ما حصل؟ ثم من الوا

اذا خيفى  ه ىف مكة؟ ثم إذا كان خيفى إسالمفكيف أسلم عمه العباس؟ و

ى سفيان ىف اليمن؟ إنه لو كان مسلام ىف الفرتة إسالم اذا مل خيفه عن أ ه 

ه ووقف مع ابن أخيه ودافع عنه عدوان السفهاء آنذاك إسالمهر املكية ألظ

و طالب رغم بقائه عىل دين قومه  كام فعل محزة بعد أن أسلم وكام فعل أ

ه )كام يعتقد الشيعة(أو وهو مسلم ) عند السنة( ؟ وفوق ذلك فقد ذكر أ

ق ظن أن معرفة ابن أخيه للكتابة ترفع من مكانته عند اليهودى وجتعله يصدِّ 

ه نب ى سفيان له دفعه ى، أ  الرتاجع عن إىل لكن خشيته من تكذيب أ

جعه عن الكذب جيعل من هذا الرتاجع متكأ . الكذب  القول بأن إىلفهل ترا

ترى كيف يفكر بعض ! األمر املنفى أمر حقيقى؟ يا هللا للعقول املنكوسة

 الناس؟ ثم لو كان اخلرب صحيحا  لكان حريا بالعباس عندما وقف لدى

ى سفيان، وجيش املسلمني يمر هبام، أن يذّكر  مدخل مكة ليلة الفتح مع أ

ا سفيان بام قاله عن استحالة طلوع اخليل من كداء، وهو يرى بأم عينيه أن  أ

وكان قمينا . ما كان يعتقد باستحالته ها هو ذا يتحقق حتت برصه وسمعه

ى سفيان أن يعرب عن ندمه وخيبة أمله ىف مثل هذا اال عتقاد ويرشح له من بأ

اه وكيف تغلغل واستقر ىف خمه واستوىل عليه طيلة تلك السنني منذ  ن أ أ

ا . اإلسالمظهر  لكن شيئا من ذلك كله مل حيدث، بل الذى حدث هو أن أ

، وما "لقد أصبح ملك أخيه اليوم عظيام: "سفيان علق قائال عىل ما يشاهده

ا سفيانإهنا : كان من العباس إال أن عاجله قائال   .النبوة يا أ



 الرصاىف اهتاماتومن :  احلرية وَهَجر والبحرين؟إىلهل سافر النبى 

ه عليه السالم قد سافر  ضا تأكيده أ  احلرية وهجر إىلالباطلة للنبى الكريم أ

ه عَ  ف رَ والبحرين وأن ما قاله ملن وفدوا عليه من أهل كل منها من أ

ا عن طريق جربيل، أى عن طريق باملشهور من آثارها ومساكنها ومظاهره

ه إنام يعرف الغيب من خالل مَ هَ وْ  هو كذب أَ ى، الوح . السامء خماطبيه به أ

 عىل كذب دّ رَ  وال يُ دّ َص فكل خرب من هذه األخبار عند الرصاىف دليل ال يُ 

  ).  وما بعدها١٩٨ص(حممد 

 :ىبن حاتم الطائى  فعن عد.وهذا أول هذه األخبار املذكورة آنفا

هًة  خروُج ى ا َبَلَغنّ " رسوِل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم، فَكِرهُت خروَجه َكرا

ومِ  َشديدًة، َخَرجُت حتى َوَقعُت  : قال .حتى َقِدمُت عىل َقيَرصَ ... ناحيَة الرُّ

هِ ذلك أشدَّ ِمن َكرَ ى فَكِرهُت مكان واهللاِ لوال  :فُقلُت : قال. خلروِجهى َيتا

ُجَل  َيُت هذا الرَّ ن فإْن كان:أ : قال. كان صادًقا َعلِمُت  وإنْ ى،  كاذًبا مل َيُرضَّ

َيْ فَقِدمْ  ! بُن حاتمٍ  ّى  َعدِ !بُن حاتمٍ  ّى َعدِ : ُته، فلّام َقِدمُت قال النّاُس ُت فأ

بَن  ّى  يا َعدِ :فقال ىل فَدَخلُت عىل رسوِل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم،: قال

ا أعلُم بِدينِِك : قال. عىل ِدينٍ ى إنِّ : ُقلُت : قال). ثالًثا(َلْم لِْم َتْس ْس حاتٍم، أَ  أ

ت أعلُم بِدين: فُقلُت . منك ت .نعمْ :  قالى؟منِّ ى أ كوسيَِّة، وأ سَت ِمن الرَّ  أ

: قال. ِدينَِك  فإنَّ هذا ال َحيِلُّ لك ىف:  قال.  بىل: ُقلُت  باَع َقوِمَك؟َتأُكُل ِمرْ 

َضعُت هلا، فقال َيْعدُ   فلْم   نَيمنَُعَك مى أعَلُم ما الذى نِّ أما إ: أْن قاهلا، فَتوا

َبَعه َضَعفُة النّاِس وَمنْ : ، تقوُل اإلسالم َة له،إنَّام اتَّ  .وقد َرَمْتهم الَعَرُب   ال قوَّ

َعِرُف  لذ: قال.  هبامل أَرها، وقد َسِمعُت :  ُقلُت اِحلريَة؟ أ  بَيِدهى نْفسى فوا



نَّ اُهللا هذا األْمَر حتى َختُرَج الظَّعِ لَ   وَف بالَبيِت ىفحتى َتطُ  احلريةِ   ِمنينةُ يُتِمَّ

ِر أَحدٍ  كِرسى بُن : ُقلُت : قال. ُمزَ بِن ُهرْ  ىَتَحنَّ ُكنوَز كِْرسَ وليُفْ   . غِري ِجوا

اُل حتى ال َيقْ . ُهرُمزَ  نعْم، ِكرسى بنُ : ُهرُمَز؟ قال قال . َبَله أَحدٌ ولُيْبَذَلنَّ ا

غِري  وُف بالَبيِت ىففَتطُ  ريِة،احل نفهذه الظَّعينُة َختُرُج م: اتمٍ ح بنُ ى َعد

ٍر، بَيِده ى نْفسى  والذ.بِن ُهرُمزَ   ولقد كنُت فيَمن َفَتَح ُكنوَز كِرسى.ِجوا

  ".!قد قاهلا لَتكوَننَّ الّثالثُة ألنَّ رسوَل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم

ثم هذا حديث آخر ىف املوضوع خيتلف بعض االختالف عن احلديث 

ضا . السابق حتى  خرجُت : "قال. هو عدىٌّ نفسه رىض اهللا عنهوراويه أ

َم املدينَة فدخلُت عليه  وهو ىف َأْقَدَم عىل رسوِل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليه وسلَّ

 فقام. بُن حاتمٍ ى عد: من الرجُل؟ فقلُت : مسجِده فسلمُت عليه، فقال

إليه ى لعامٌد ب فواهللاِ إنه.  بيتِهإىلى رسوُل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليه وسلََّم وانطلق ب

. حاجتِها طويًال ُتكلِّمه ىف إذ لِقَيْته امرأٌة ضعيفٌة كبريٌة فاستوَقَفْته، فوقف هلا

رسوُل اهللاِ صىلَّ ى مىض ب ثم: قال. لٍِك  واهللاِ ما هذا بمَ :ىنفس قلُت ىف: قال

َم حتى إذا دخل بيَته تناول ةً  اُهللا عليه وسلَّ ا  لِيًفا فقذفهوسادًة من أَدٍم َحمُشوَّ

ت فاجلْس عليها: قلُت  :قال. اجلِْس عىل هذه: فقال إىل بل : قال. بل أ

ت : قال. عليه وسلََّم باألرضِ  فجلسُت، وجلس رسوُل اهللاِ صىلَّ اهللاُ . أ

م . بَن حاتمٍ ى إيه يا عد :ثم قال. ٍك  واهللاِ ما هذا بأمِر َملِ :ىنفس ىفقلُت  أ

قوِمك باملِرباِع؟  تسُري ىف مل تكنأو :  قال.  بىل: قلُت : تُك َرُكوِسيا؟ قال

أَجْل : قلُت : قال. ِدينِك ىف فإنَّ ذلك مل يكن َحيِلُّ لك:  قال.  بىل: قلُت : قال

ه نب: قال. واهللاِ  ى لعلَك يا عد: ثم قال .مرسٌل يعلم ما جيهُل ى وعرفُت أ



هللاِ ليُ . حاجتِهم هذا الديِن ما ترى من  ىفيمنعك من دخولٍ إنام  نَّ وِشكَ فوا

اُل أن يفيَض فيهم حتى ال يوَجد من يأخُذه ولعلك إنام يمنُعك من  .ا

هم وقلَِّة عدِدهم فواهللاِ ليُوِشَكنَّ أن تسمَع . دخوٍل فيه ما ترى من كثرِة عدوِّ

ِة خترُج من القادسيِة عىل بعِريها حتى . تزوَر هذا البيَت ال ختاف باملرأ

ك ترى أن . غِريهم َك والسلطاَن ىفاملُلْ  ولعلك إنام يمنعك من دخوٍل فيه أ

البِيض من أرِض بابٍل قد ُفتَِحْت  وِشَكنَّ أن تسمَع بالقصورِ واْيُم اهللاِ ليُ 

مضِت اثنتاِن، وبقيِت : يقولى فكان عد: قال. فأسلمُت : قال. عليهم

ُت . واهللاِ لتكوننَّ . الثالثةُ  من أرِض بابٍل قد ُفتَِحْت،  البيَض  القصورَ  وقد رأ

ُت امل َة خترج من القادسيَِّة عىلورأ . بعِريها ال ختاُف حتى حتجَّ هذا البيَت  رأ

الفِ َليَ  .واْيُم اهللاِ لتكوننَّ الثالثةُ    ". حتى ال يوجَد من يأخُذهيُض ا

واآلن ماذا ىف احلديث األول مما يوجب أن نقول إن رسول اهللا قد زار 

وجب أن نقول إنه عليه احلرية وشاهد ما فيها؟ وماذا ىف احلديث الثانى مما ي

السالم فد زار القادسية ورآها؟ احلق أن ليس ىف النصني أى شىء يستلزم 

وهل سؤال الرسول لعدى عن معرفته أو جهله باحلرية أو . ذلك بتاتا

دا ه صىل اهللا عليه وسلم زارها وشاهدها عيانا بيانا؟ أ . القادسية معناه أ

ال خيطر عىل بال أحد منا أن ونحن اآلن نتكلم عن بالد اإلسكيمو مما 

يزورها وعن بالد أمريكا اجلنوبية وعن أسرتاليا، وليس ىف النية وال ىف 

اخلطة وال ىف القدرة أن نسافر إليها، ونرضب هبا األمثال ونحكى عنها 

وكل ما هنالك أن الرسول سمع هباتني . أشياء وأشياء منذ كنا صبيانا

ولو كان . ن ألهنام خارج جزيرة العرباملدينتني وعرف أهنام بلدتان بعيدتا



قد زارمها صىل اهللا عليه وسلم لقد كان حريا أن يعرف قومه ذلك عنه، فإن 

ه تاجر، والتاجر كان يسافر ىف تلك  مثل تلك األمور ال ختفى عىل أحد أل

ام برفقة القافلة كام قال الرصاىف نفسه بل إنه حتى لو كان قد سافر إليها . األ

، وهذا ال يمكن أن يكون، لقد كان معه رفيقه الذى يساعده ىف دون قافلة

ه سافر  سفره وجتارته، ومن ثم فلسوف يعرف الناس مجيعا من هذا الرفيق أ

وحتى لو سافر وحده، وهو مستحيل املستحيالت، فهل كان .  هناكإىل

خيرج من مكة ىف اخلفاء ويكتم أمر السفر عىل الناس؟ كيف؟ أم هل كان 

 هاتني البلدتني حفره خصيصا إىلرسداب حتت األرض من مكة يذهب ىف 

لتلك الرحالت التى كان حيب أن تكون خفية ال يعلم هبا أحد حتى يتظاهر 

ه يعلم حقيقة أمرها من بعيد؟ عىل أن األمر هنا ال يستلزم  يوم يصري نبيا بأ

ارها الرصاىف ا قاله ىف .  كل هذه الزوبعة التى أ ذلك  وعليه فال معنى 

  .املوضوع

ه إىلاإلساءة  ىفثم يوغل الرصاىف   رسول اهللا فيقول إنه كان يعلن أ

ى ب  إلنقاذ الناس مما هم فيه من كفر وضالل وأن جزاء من اإلسالمإنام أ

استجاب له اجلنة ورضوان اهللا، وليس هناك مال وال ملك وال سلطان 

قد غري النغمة، فقد ىٍّ دِ ولكنه مع عَ . يبرش هبا من يستجيب له ويدخل دينه

نيا وليس من عبدة األوثان، كان عدّى   سيدا من سادات العرب، ونرصا

واملالحظ . فرأى من احلكمة أن يبوح له بالغاية  املقصودة من وراء الدعوة

ث عديا هبذا الرس إال حني خال به وحده ىف بيته ه مل حيدِّ ولو كان حدثه . أ

ستسيغه عقوهلم من املسلمني هبذا ىف املسجد فلربام سمعه من ال ت



وتعليقى الذى ال أستطيع إمساكه ويكاد يقفز من فمى قفزا ). ١٩٨ص(

ئه هو أن عديا خيب ظن حممد وباح قهقهةوال أمتالك نفسى من ال ا  من َجرَّ

بام قاله له وحده، فصار ملكية عامة لكل املسلمني، وإال ما وصلنا هذا 

ظن الرصاىف ومل يعلن أحد من وزيادة عىل ذلك فقد خيب اهللا . احلديث

 والرصاىف ينكر نبوة ، املسلمني نفوره من هذه النبوءة،  إال الرصاىف

 معنى آخر اختص اهللا به عبده سالم، إال إذا كان لإلاإلسالمحممد، أى ينكر 

 عظمته إىله صورته واملسىء املتمرد النافر الناقم عىل حممد واملشوِّ 

واضح أن اخلمر قد !  خيبك اهللا يا رصاىف . معروف الرصاىف: واملسمى

  . برتديد أفكار املسترشقني واملبرشينعلتك تتلذذجفحلست عقلك 

لكن هل اختص الرسول َعِديا باحلديث عن الِغنَى الذى سوف 

؟  حسبام يزعم الرصاىفيفيضه اهللا عىل املسلمني من معاركهم مع أعدائهم

نية تتحدث عن هذا املوض فال إن اآليات القرآ وع كثريا فتذكر الغنائم واأل

فال"وما أفاءه اهللا عليهم منها كام ىف سورة  " الفتح"و" التوبة"و" األ

وها هو ذا الرسول يعلن ما سوف حيظى به املسلمون من فتح ". احلرش"و

نا رسوُل اهللاِ كان حني أمرَ  ا: عن الرباء بن عازب: "للماملك التى حوهلم

اخلَنَْدِق صخرٌة ال  بعضِ  ِر اخلَنَْدِق َعَرَضْت لنا ىفصىل اهللا عليه وسلم بَحفْ 

 صىل اهللا عليه وسلم، فجاءى  النبإىلتأخُذ فيها اَملعاِول، فاشَتَكْينا ذلك 

. اُهللا أكربُ : فرضب رضبًة فكرس ُثُلثَها وقال. بسِم اهللاِ : فقال املِْعَوَل  فأخذ

ِْرصُ ى واهللاِ إن. َمفاتيَح الشامِ  ُأْعِطيُت   ثم رضب. قصوَرها احلُْمَر الساعةَ َألُ

ى واهللاِ إن. فارسٍ  ُأْعطِيُت مفاتيَح . اُهللا أكربُ : ُلَث اآلَخَر فقالالثانيَة فقطع الثُّ 



يَض  ِْرصُ قَرص املدائِن أ فقطع َبِقيََّة . بسِم اهللاِ : ثم رضب الثالثَة وقال. َألُ

واَب ى واهللاِ إن. الَيَمنِ  ُأْعِطيُت َمفاتيَح . اُهللا أكربُ : احلََجِر فقال ِْرصُ أ َألُ

أم ترى الرصاىف سوف يكذب ويقول إن ". هذا الساعةَ ى صنعاَء من مكان

حممدا مل يعلن هذا ألصحابه إعالنا، بل قاله ىف كمه فلم يسمعه أحد، لكنى 

ري بعد كل هاتيك القرون؟   بعبقريتى املعجزة استطعت أن أستعيده من األ

لة: "ضاومثل ذلك األحاديث التالية أ ُكنّا عنَد  :عن عبدالله بن حوا

: ، فقالشىءوِقلََّة الى صىل اهللا عليه وسلم فشَكْونا إليه الَفقَر والُعرْ ى النب

ا وكثرُة ال ِرشوا، فواهللاِ ألَ تِهِ  عليكم  أْخَوُف شىءأ ُل هذا . ِمن ِقلَّ واهللاِ ال يزا

، وحّتى لكم أرُض فارَس والروِم وأرُض ِمحْ  َتَح ُتفْ  األمُر فيكم حتى َريَ

ِق، وُجنٌْد بالَيَمِن، وحّتى : تكونوا أجناًدا ثالثةً  ُجنٌْد بالّشاِم، وُجنٌْد بالِعرا

ُجُل املَِئَة الديناِر فيَْس  ُيْعَطى لةَ . َخُطهاالرَّ رسوَل اهللاِ،  يا: فُقْلُت : قال ابُن َحوا

وُم َذواُت الُقروِن؟ قال،َمن يستطيُع الّشامَ   صىل اهللا رسوُل اهللاِ   وهبا الرُّ

الِعصابُة منهُم البِيُض  لَِفنَُّكُم اُهللا فيها حتى َتَظلَّ خْ تَ واهللاِ َلَيْس : عليه وسلم

َقُة أْقفاُؤهم، قياًما عىل ُجِل األسوِد منكُم املحلوِق، وإنَّ  ُقُمُصهُم، املَُحلَّ الرَّ

تم أحَقرُ  ". إلبِلِ أعجاِز ا أعُينِهم مَن الِقْرداِن ىف ىف هبا اليوَم ِرجاًال أل

تِ  أخاُف  ما أخوُف " اُل فيتحاسدوَن ويقتتلونَ ى عىل ُأمَّ ". أن يكُثَر هلم ا

ا  أنَّ ى عن عمرو بن عوف املزن" ِ صىل اهللا عليه وسلم بعَث أ َّ رسوَل ا

ِح، فقدَم بامٍل منَ  صاُر بقدوِم أمِ البحَريِن، وَس  ُعَبْيدَة بَن اجلّرا ى َعِت األ

َفْوا صالةَ  ِ صىل اهللا عليه وسلم  الفجِر معَ ُعَبْيدَة فوا َّ فلّام صّىل . رسوِل ا

ضوا َله، ِ صىل اهللا عليه وسلم انَرصَف، فتعرَّ َّ ِ  رسوُل ا َّ َم رسوُل ا فتبسَّ



ا: صىل اهللا عليه وسلم حَني رآهم ثمَّ قاَل  َم دِ ُعَبيْدَة قَ  أظنُّكم َسِمْعُتم أن أ

ِ : قالوا . شىءب َّ ِرشوا.أَجْل يا رسوَل ا لوا وأَ   قاَل فأ ِ  ما مِّ َّ ُكم، فوا  ما يرسُّ

نيا عليكم كام عليُكم أن ُتبْ  أخشى عليُكم، ولِكنْ  أخشى الَفقرَ  َسَط الدُّ

". ُبِسَطت عىل من قبَلُكم فَتناَفسوها كام َتناَفسوها فُتْهلَِككم كام أْهَلَكتهم

س بن مالك" يا : لم فقالصىل اهللا عليه وسى  النَّبإىلجاء رُجٌل : عن أ

ُبعُ  نيا إنَّ : فقال رسوُل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم. رسوَل اهللاِ، أَكَلْتنا الضَّ  الدُّ

ت عليكم، ُتفَتُح  يباَج ى فيا ليَت ُأمَّ ال َتُقوُم الّساَعُة حّتى َيْكُثَر ". "ال َيْلَبسوا الدِّ

اُل َفَيِفيَض حّتى ُهيِمَّ َربَّ  ِفيُكمُ  الِ  ا َدَقَتُه، وحّتى َيْعِرَضُه َمن َيْقَبُل َص  ا

  ."ال َأَرَب ِىل : َيْعِرُضُه عليهى َفيَُقوَل الذ

وهناك حديث آخر أشار إليه الرصاىف وعلق عليه باهتام الرسول 

س بن مالك: "وها هو هذا. بالكذب لتثبيت اإليامن ىف قلوب خماطبيه  عن أ

يه وسلم، فَبْيَنام هم عنَده صىل اهللا على َوْفَد عبِد الَقْيِس قِدموا عىل النَّب أنَّ 

 هلم َثمرٌة َتْدعوَهنا كذا وكذا، وثمرٌة َتْدعوهنا كذا: إذ أقَبل عليهم فقال ُقعودٌ 

ِهتم أَمجعَ  َن ثمرا وا َت ى بأ: فقال له رُجٌل ِمن القومِ . حّتى وَصف أ ى وُأمِّ  أ

 بأعَلَم منَك ما ُكنَْت  َهَجرَ  جوِف  ىف ُولِْدَت  أما واهللاِ لو ُكنَْت . يا رسوَل اهللاِ 

ََّك رسوُل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم. الّساعةَ  اهللاِ صىل  فقال رسوُل . أشَهُد أ

 إىل فنَظْرُت ِمن أدناها، إىلمنُذ قَعْدُتم  إنَّ أرَضكم ُرِفَعْت ىل: اهللا عليه وسلم

نِ . أقصاها تِكم الَربْ وهذا ما قاله ". ُيذِهُب الّداَء، وال داَء فيه.  ىفخُري ثمرا

ومن هذا القبيل ما ذكروه من وفد عبد القيس، وكانت : "لرصاىف عنها

ا وفدوا . مساكنهم ىف البحرين وما واالها من أطراف العراق وذلك أهنم 



ع متر بلدهم فقال وا لكم : عىل النبى أخذ يكلمهم، فكان كالمه أْن ذكر هلم أ

ت : فقال له رجل من القوم. ذاكمترة تدعوهنا كذا، ومترة تدعوهنا  ى أ بأ

ما ) قاعدة البحرين(لو كنَت ُولِْدَت ىف جوف َهَجر . وأمى يا رسول اهللا

ك رسول اهللا. كنَت بأعلم منك الساعة إن : فقال هلم رسول اهللا. أشهد أ

فكالمه فيه ".  أقصاهاإىل منذ قعدتم، فنظرُت من أدناها إىلأرضكم ُرفَِعْت 

ه سافر  إن أرضكم : "ا قوله هلموأم.  البحرين ورأى هجرإىليقتىض أ

  ).٢٠٠ - ١٩٩ص" (فكالم لتثبيت هؤالء ىف إيامهنم"  منذ قعدتمإىلرفعت 

ء، فهو يرى أن النبى صىل اهللا عليه  ونفس الشىء ىف حديث اإلرسا

ه إىلوسلم كان قد زار بيت املقدس كتاجر يسافر  ا سأ  كل مكان، و

ه ال يعر ف كيف يصفها املرشكون أن يصف هلم تلك املدينة تظاهر بأ

ريا ىف  بسبب وقوع الزيارة ليال حتى إذا ما وصفها هلم كان ذلك أشد تأ

اه .جذهبم لتصديقه واإليامن بنبوته  وهلذا رسعان ما قال هلم إن جربيل قد أ

واهبا عىل نحو دقيق ثم أ.بصورهتا اآلن و بكر يعقِّ خذ يصف هلم أ ب  بينام أ

ك رسول اهللا. صدقَت : قائال سب الرصاىف فمن الطبيعى متاما وح. أشهد أ

ه هو ال ى بكر أل د الذى فهم مقصد حممد من وحيأن يكون هذا موقف أ

ه ال وحى وال سامء بل هى  ه نبى يوحى إليه من السامء ىف حني أ القول بأ

وسيلة استعان هبا حممد إلقناع قومه بفائدة ما يدعوهم إليه وأمهيته 

 شىءى إن وحدة الوجود ه" ليقاترسائل التع"وكان قد قال ىف ). ٤٥ص(

هو  ، وإن الرسول الكريم صىل اهللا عليه وسلماإلسالممل تعرفه الدنيا قبل 

 ا، وإنه ال يعلم أحدً )١٦ - ١٢/ رسائل التعليقات(فها وقال هبا أول من عرَ 



ا بكر، الذى ال يبعد أن يكون  كان يقول هبا من أصحاب رسول اهللا حاشا أ

بالتلقني أو يكون قد عرفها من القرآن بالتدبر هذه الفكرة  قد أخذ عنه

ثم يمىض الرصاىف ). ٤٩ -٤٨ص/ املرجع السابق(والتفكري حسب قوله 

ء قد وقع ولكنه كان ىف الرؤيا ال " الشخصية املحمدية"ىف  قائال إن اإلرسا

  ). ٢٠٠ -١٩٩ص(ىف  اليقظة 

ى احلوادث إال أن تكذِّ  ب ومع هذا التحليل والتعليل الرصاىف تأ

ارق، فإن املرشكني مل يصدقوه عليه السالم ومل يؤمنوا به  بل إن ،الكاتب ا

فام رأى كاتبنا . اإلسالم عىل عقبه ورجع عن بعض املسلمني قد ارتدَّ 

اهلالس؟ هذه واحدة، أما الثانية فهى قوله إن حممدا كان قد زار بيت 

 فإذا كان قد زار بيت . فإن ما قاله إنام كان من َمْتح الذاكرةالتاىلاملقدس، وب

وه أن يصفها هلم  و العريف فهل كان قومه ليسأ املقدس كام يقول الرصاىف أ

رعها؟ أال  واهبا وبيوهتا ودكاكينها وشوا ه قد زارها ويعرف أ وهم يعرفون أ

 بيت املقدس إىلذلك أن ذهاب الرسول ىف جتارته .  حقاهٌ لْ  بُ ٌج ذَّ إهنم لُس 

ع ىف مكة،  إال إذا كان يضع عىل رأسه ينبغى أن يكون معلوما للجمي

طاقية اإلخفاء ويركب إليها صاروخا يوصله إليها ىف دقائق ويعيده ىف دقائق 

يس ىف بيت املقدس وَهَجر من كان .  ىوال َمْن شاف وال َمْن َدرَ   ثم أ

ى بلدهم بني احلني واحلني  يعرف حممدا بوصفه ذلك التاجر الذى كان يأ

وخيتلط هبم ويتعامل معهم طوال إقامته هناك؟ وحتى لو مل فيبيع ويشرتى 

يكن ىف وفد عبد القيس من كان يعرفه أظل أهل البحرين مجيعا عىل بكرة 

لق،  يهم جاهلني أو ناسني زياراته لبلدهم فلم يعقبوا عىل هذا الكذب األ أ



ثم جاء الفلحاس معروف الرصاىف فعرفها وهى طائرة بفرقعة من إصبعه 

اىفوَ شأن احلُ  ى ثالثة األ نات والسحرة؟ ثم تأ ة والبهلوا  وهى قوله إن ، ا

ء حقيق ء بالذات حقيقيا، .  لكنه كان ىف املنامى، اإلرسا فلامذا يكون اإلرسا

والرصاىف قد جعل كل أمور حممد كذبا ىف كذب؟ وإذا كان حقيقيا فكيف 

ه من خمزون الذاكرة واب املدينة بأ  وليس مما يفرس الرصاىف وصف حممد أل

  شاهده ىف الرؤيا؟ 

سبحان الذى أرسى بعبده ليال : "تعاىلكذلك فتفسري الرصاىف لقوله 

م  ء ..."  املسجد األقىص الذى باركنا حولهإىلمن املسجد احلرا بأن اإلرسا

ء هو سفر الشخص  منامىٌّ ال يمكن أن يكون تفسريا صحيحا، إذ اإلرسا

كام أن املنام ال هييج الناس .  نومهليال بجسمه وىف يقظته ال ىف احللم خالل

عىل صاحبه ألن اإلنسان ىف املنام يرى ويسمع ويشم ويلمس كل شىء، 

وليس ىف األمر معجزة تستدعى اإلنكار والتهكم والسخرية، فضال عن 

ومل يكن .  كام حدث لبعض املسلمني عند ذاكاإلسالماالرتداد عن 

ألهنم لن خيطر هلم أن املرشكون ليطلبوا من حممد وصف بيت املقدس 

يكّذبوا باألحالم، فهى جمرد خياالت تظهر للشخص ىف رقاده وال دخل له 

كذلك فاهللا . ىف ظهورها، وليس عىل النائم من حرج فيام يظهر له منها

ه نقل عبده ىف األحالم من مكان   مكان، إىلسبحانه ال يمجد ذاته العلية أل

ه ء الصادرة عن وإال صح امتنان الغنى عىل الفقري أل  تركه يشم رائحة الشوا

رأى "وقبل ذلك كله فإننا حني نتحدث عن منام نقول إن فالنا . مطبخه

َى به، كام ىف قوله )" ىف املنام( ه ُأْرسِ اهتعاىلأ :  عىل لسان يوسف خياطب أ



تهم ىل ساجدين" ت أحد عرش كوكبا والشمس والقمر رأ ، وقول "إنى رأ

قال أحدمها إنى أرانى أعرص مخرا : "د اآلخررفيقى السجن له واحدا بع

، وقوله عز "وقال اآلخر إنى أرانى أمحل فوق رأسى خبزا تأكل الطري منه

ه عىل لسان إبراهيم خياطب ابنه إسامعيل ى : "شأ يا بنى إنى أرى ىف املنام أ

" رؤيا"، أو نستخدم كلمة "لقد ذبحتك يا بنى: "، ومل يقل له"أذبحك

 اك إال فتنةً نَ يْ رَ وما جعلنا الرؤيا التى أَ : "وله جل جاللهمبارشة كام ىف ق

  ".للناس

ِرّى املنقوع  وأخريا هل يعقل أن يكون حممد هو ذلك الكذاب الَقَرا

به جسده وخمه وقلبه وكل خالياه فال يستطيع أن  ىف الكذب نقعا حتى ترشَّ

 يقول كلمة واحدة صادقة كام يصوره قلم الرصاىف الدنس؟ إن الكذاب،

عاجال أو آجال، ال بد أن ينكشف أمره ويفتضح كذبه ملن حوله ثم 

لكننا ننظر فنرى أن حممدا ظل حيظى باحرتام الناس . للبعيدين عنه

وها هو ذا واحد مثىل ليس . وتصديقهم آلخر حلظة ىف حياته بل حتى اآلن

من العرب األصالء وال من عرصه صىل اهللا عليه وسلم بل جاء بعده بأكثر 

ربعة عرش قرنا يشهر قلمه دفاعا عنه صىل اهللا عليه وسلم وتفنيدا من أ

. لألكاذيب واالهتامات امللفقة التى يرميه هبا الرصاىف برعونة وانحطاط

وأخريا أكان املنافقون واليهود ليرتكوا كذب حممد عىل املكيني دون أن 

ضإىليفضحوه ويسددوا طعنة نجالء  ا  قلب دينه ويقضوا عليه؟ ولدينا أ

ه  املرتدون عقب وفاة النبى صىل اهللا عليه وسلم، ومل نسمع من أهيم أ



اكتشف كذب حممد فيام قاله عن البحرين واحلرية وبيت املقدس رغم أن 

  . ذلك حفزا بل ينخسهم نخساإىلكل شىء عندهم حيفزهم 

ه أن حممدا صىل اهللا   ىف: ورود ذكر اجلن ىف القرآنل الرصاىف ريفست رأ

ن  ىف ذكرهم قدعليه وسلم  ألن املرشكني كانوا يؤمنون هبم وبأهنم القرآ

ذ منها ويعلمون الغيب وخيربون به الكهان، فأراد حممد  كائنات مؤذية ُيَتَعوَّ

فة وجاراهم عىل اعتقادهم ىف  أن جيتذب قومه، الذين يؤمنون هبذه اخلرا

نرصفوا  إذ لو قال هلم إهنم غري موجودين أصال ال، اجلن كام يقول الرصاىف

فمن ثم وافقهم عىل أهنم موجودون، لكنهم ال يعلمون الغيب . عنه وكذبوه

ضا من هذا . وال ينقلون للكهان شيئا من أخبار السامء ومما تناوله الرصاىف أ

" األحقاف"ترى هل النصان اللذان ىف سورة : التاىلاملوضوع السؤال 

فهم واملتعلقان باجلن واستامعهم للقرآن وإ" اجلن"وسورة  يامهنم به وانرصا

 يتحدثان عن واقعة واحدة؟ أم هل اإلسالم إىل قومهم ليدعوهم إىل

  ).٢١٧ -٢١٢ص(يتحدثان عن واقعتني خمتلفتني؟ 

دأ  يرى أن اجلن ال وجود  كام مر بنا،، الرصاىفو .بالنقطة األخرية وأ

فة من اخلرافات ال يصح للشخص  هلم وأن االعتقاد فيهم ليس سوى خرا

فإذا كان األمر كذلك، وكان النبى حممد قد راَفَأ . التصديق بهالعاقل 

اجلاهليني عىل اعتقاداهتم ىف اجلن ال تصديقا منه هبذه االعتقادات بل 

 دينه بمقابلتهم ىف منتصف الطريق، فلم يا إىلليضحك عىل ذقوهنم وجيذهبم 

ة فرعية جزئية من موضوع هو ال  ترى  يشغل الرصاىف نفسه بتحقيق مسأ

ه قد وقع البتة، وب  ال تقدم وال تؤخر وال التاىليؤمن به أصال وال يرى أ



هل يا وتفيد إذا ذكرناها وال ترض إذا أمهلناها؟ أهو تضييع وقت والسالم؟ 

ترى حني قابل حممد قومه ىف منتصف الطريق بخصوص اجلن قد صدقوه؟ 

دا بل ظلوا عىل عنادهم وكفرهم ورشكهم واعتقاداهتم الضالة ىف  اجلن أ

ىف مثل هذه " احلل الوسط"ثم لو كان حممد يعتمد سياسة . وغري اجلن

األمور كام يزعم الرصاىف فلم يا ترى مل يعتمدها ىف األوثان، وهى مشكلة 

دا ى،  اهللا زلفإىلاملشكالت، فيقول مثال إهنا فعال تقرب   ولكن ال يصح أ

بني هلا وال الذهاب  ؟ لقد حاول قومه ...ا كهاهنإىلعبادهتا وال تقديم القرا

ة اجلنه كله أو معه حماوالت شتى أن يتنازل عام يقول   بل ىفبعضه ال ىف مسأ

ة األوثان  هو املوضوع الذى يستحق وثان، ومن ثم كان موضوع األمسأ

واألمر ىف كل حال هو أمر كذب ولعب .  احلل الوسطإىلاللجوء فيه 

ى ىف دعوة قومه، وليس هناك بالبيضة واحلجر حسبام يصور كاتبنا جهود النب

انع ىف أن يستعني هبذا  رب وال بعث وال حساب والجنة وال نار، فام ا

احلل ىف قضية األوثان؟ كذلك ما الذى هيم ىف أمر النصني املوجودين ىف 

وفيام إذا كانا ىف واقعة واحدة أم ىف واقعتني خمتلفتني " اجلن"و" األحقاف"

  ؟ ما دام األمر كله كذبا ىف كذب

ا رأى اعتقاد العرب ىف اجلن  أما ما يقوله كاتبنا من أن حممدا 

ن وإيامهنم  وشيوعه بينهم شيوعا عظيام قص عليهم قصة استامع اجلن للقرآ

ه يقول هلم" اإليامن بام آمن به اجلن، إىلبه هبدف دعوهتم  هؤالء اجلن : فكأ

ون كهاَنكم بخرب السامء والذين َتُعوذون هبم ىف  أسفاركم قد الذين يأ

ِْزل من بعد موسى هيدى  ه كتاب ُأ ن وآمنوا به وبأ  الرشد، إىلاستمعوا القرآ



أما قول الرصاىف هذا فقد " تؤمنون به وال تنقادون إليه؟ فام بالكم ال

أى أن املوضوع . خرجت الكرة فيه عن خط التامس كام يقال ىف كرة القدم

ر، كام قلت، متشبثني قد فسد ىف يديه ومل يصب اهلدف، إذ ظل الكفا

نا النبى . بكفرهم وعنادهم ولو كان تفسري الرصاىف لألمر صحيحا لرأ

يقول لقومه إنه قد قابل اجلن كَِفاًحا وقال هلم وقالوا له وأكل معهم وتبادلوا 

ى ىف هذا املوضوع وذاك حتى جتىء احلبكة الدرامية حمكمة وتدخل ... الرأ

  . عقوهلم

ة قلب النبى وإذهاب األمل عن نفسه لكن النص إنام نزل لتسلي

ه إذا كان الكفار من قومه ال يؤمنون به فقد آمنت به اجلن  وإعالمه أ

فسها عد من ذلك، فهو خاص . أ وال ينبغى أن نذهب ىف هذا املوضوع أ

فسهم  بالنبى عليه السالم، أما ما هيمنا فهو أن اجلن ال يملكون لنا وال أل

 يروهنم، وأهنم ال يعلمون الغيب، وأن منهم رضا وال نفعا، وأن البرش ال

وينتهى األمر عند . وهكذا... من آمن برسالة حممد صىل اهللا عليه وسلم

ولننطلق ىف دنيانا نحاول النجاح فيها علميا واقتصاديا وسياسيا . هذا احلد

واجتامعيا وخلقيا وذوقيا ونفسيا بحيث ال نظل ىف ختلفنا الذى يلتصق بنا 

ه لن يفارقنا كام لو كان قدرا ونلتصق به م نذ  قرون، ويبدو للناظرين وكأ

ديا مفروضا علينا، وما هو بمفروض علينا بل نحن الذين استنمنا إليه  أ

ه َوِىفٌّ  وعشقناه ونرفض مغادرته، وهو بطبيعة احلال يبادلنا عشقا بعشق، أل

ن يا ترى سوف جيد ناسا أوفياء له كَوَفائنا،. ملن َوىفَّ له  وحيبونه وباقني وأ

  عىل العهد مثلنا؟ 



أما التكذيب باجلن ألهنم ال ُيَرْوَن فهو ضيق أفق، فام أكثر الكائنات 

ها وال نسمعها وال نشمها وال نلمسها، ومع هذا فإن هلا ىف حياتنا  التى ال نرا

ونحن اآلن رصنا نعرف كثريا عن هذه . تداخالت كثرية ومتنوعة وعجيبة

دا أن الكون أوسع من أن يكون مقترصا علينا نحن املخلوقات، ونفهم جي

ها ونسمعها ونشمها ونلمسها نات واجلامدات التى نرا . البرش واحليوا

 أن حممدا قد استقى عقيدة ، وأخريا فإن املسترشقني يرون، كام يرى الرصاىف

 ىف اجلن من عرب اجلاهلية، الذين كانوا يؤمنون هبم وبأن منهم اإلسالم

ر كام قال مثال املسترشق السويرسى إدوار مونتيه ىف الصاحلني واأل رشا

 لو كان ، وكنت أحب من الرصاىف. مقدمة ترمجته الفرنسية للقرآن الكريم

تعليله لكالم القرآن عن اجلن صحيحا مستقيام، أن يعلل لنا باملرة الرس ىف 

 العرب منذ غرياعتناق املاليني التى جتل عن احلرص من األمم األخرى 

 رغم أن اعتقاداهتم ىف اجلن ختتلف عن سالم حتى وقتنا هذا لإلحممد

 واهتام اإلسالمالواقع أن كل من حياول مهامجة . اعتقادات العرب فيهم

الرسول يفشلون ىف إحكام شبهاهتم، ورسعان ما يسقطون ىف السخف 

  . والتنطع والسطحية

قصة  عند ذكره ، وبمناسبة ما نحن فيه من حديث اجلن فإن الرصاىف

َسِمَعه الرسول وعمه ، ذلك الصوت الذى ىف العقبةليال الصوت الصارخ 

 عند اختالئهم به عليه السالم هناك ىف خفاء يونيثربال احلجاجالعباس و

هجرته لبالدهم  ىف عند مفاوضتهم لهالليل بعيدا عن أعني القرشيني 

رية  عىل عكس ما تقول بعض كتب الس، ، فإن الرصاىف جانبهإىلووقوفهم 



ه ه هذا الصوت من أن واحد من صوت و صوت الشيطان، يؤكد أ

تصادف أن شاهد االجتامع وسمع ما دار فيه، فرصخ املرشكني املكيني 

بأعىل صوته لتنبيه قومه حتى هيبوا فيقبضوا عىل املجتمعني ويعرفوا ماذا 

يريد أن يقول إن الشيطان ال وجود له بل هو جمرد صوت . يدبرون هلم

   .  ىبرش

، ونقله عنه "السرية النبوية"وهذا نص الكالم كام كتبه ابن هشام ىف 

فلام بايعنا رسول اهللا صىل اهللا عليه : " والكالم لكعب بن مالك، الرصاىف

فذ صوت سمعته قط يا أهل : وسلم رصخ الشيطان من رأس العقبة بأ

َباة معه ، هل لكم ىف) املنازل"اجلباجب"و(اجلباجب  م والصُّ  قد ُمَذمَّ

هذا : فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم:  قال؟اجتمعوا عىل حربكم

سمع أ... هذا ابن ُأَزْيب. َأَزبُّ العقبة .  لكعدو اهللا؟ أما واهللا ألفرغنَّ ى أ

وا : ثم قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: قال "  رحالكمإىلاْرَفضُّ

 ). ٢٣٦ -٢٣٣ص(

ا فأستبعد هذه التفصيلة ذا؟ ألن شيطان اجلن ال صوت له ا. أما أ

ء  تسمعه اآلذان بل يوسوس فقط ىف الصدور بتحريك الشهوات واإلغرا

بالرشور ليس إال، وليس له وجود خارجى بالنسبة لنا نحن البرش عىل 

األقل، بل جيرى منا جمرى الدم ىف العروق كام قال رسول اهللا صىل اهللا عليه 

 اجلن فلَِم يرصخ ما دام لن يسمعه كذلك لو كان شيطانا من شياطني. وسلم

عله شيطان من الشياطني الفشلة الذين ال يعرفون كيف يؤدون  أحد؟ أ

عملهم عىل ما يرام؟ فإن كان كذلك أفلم يكن هناك بجواره أو قريبا منه 



 عبث ما يصنع ويفهمه كيف ينجز مهمته بنجاح؟ وما إىلشيطان آخر ينبهه 

اذا مل يعاقبه ىف احلال؟ بل " لكنّ غَ رُ فْ واهللا ألَ : "معنى قول الرسول له ؟ و

ه فعل؟ بل باألحرى اذا يفكر ىف : اذا مل يعاقبه بعد، إذ مل نسمع عنه أ

معاقبته ما دام شيطانا خائبا ال حيسن تأدية وظيفته ىف حماربة اخلري والتمكني 

ر، وليس من ورائه رضر؟ وكيف يا ترى يمكن معاقبة  للرش واألرشا

هل يمكن أن ُيْقَبض عليه وُجيَْلد مثال أو ُتَطريَّ رقبته بالسيف؟ الشيطان؟ 

ولكن هل الشيطان جيلد؟ وهل سيتوب بعد اجللد؟ بل هل يمكن أن 

 يوم يبعثون؟ وأما إن كان شيطانا من إىليموت، وقد مد اهللا ىف عمره 

شياطني البرش، أى رجال من املرشكني اطلع عىل االجتامع الرسى فأراد أن 

د هلم، فكيف وصل ينذر  هناك، وقد ُأوِقَف كل إىل قومه بام يراه مكيدة ترا

ى بكر وعّىل عىل أحد طرىف املكان الذى تم فيه االجتامع، دون أن يتنبه  من أ

إليه أى منهام؟ وكيف مل يسمعه أحد من املرشكني الذين كان ينادهيم، وكان 

، أى يصل الوقت ليال، والصوت ىف الليل يرسى كام نقول ىف الريف

ت النهار آماد بعيدإىلبسهولة   واشتباكها ة ال يدركها بالنهار لكثرة أصوا

وشدة الضجيج؟ وإذا كانوا قد َنِذُروا به فكيف مل هيّبوا وحييطوا باملكان 

يهم؟ لكن شيئا من ذلك كله مل حيدث م يكن . كلهم عىل بكرة أ ثم أ

 لتطويق املكان األحرى أن ينسل الصارخ ىف هدوء ويذهب فيحرض آخرين

خ،  دهيم غنيمة باردة بدال من الرصا قبل أن يتنبه املتفاوضون، فيقعوا ىف أ

ده من  الذى سوف خييفهم فيغادرون املكان عىل الفور وال يبلغ هو مرا

  الصياح؟ 



ت ىف كتاب  وأعجبه وأغربه " الشخصية املحمدية"ومن أظرف ما قرأ

ى القرشيون ىف ا وهم إىل التاىلليوم ما علَّق به الرصاىف حني أ  اليثربيني وسأ

هل هناك مفاوضات بينهم وبني حممد واتفاق عىل هجرته لبالدهم 

ووقوفهم معه ملحاربة املكيني، إذ تقول الرواية إن متفاوىض العقبة سكتوا 

با وأخذ بعضهم ينظر   بعض ال يريدون أن ينفوا ذلك جتنبا إىلومل حيريوا جوا

لباقني الذين مل يكونوا ىف اتفاق العقبة ومل للكذب وحترجا منه، وتركوا ا

يعلموا به يقومون هبذه املهمة صادقني ألهنم مل حيرضوا االجتامع، ومن ثم مل 

ه مل يكن شىء من ذلك قط، إذ كان  يتفقوا مع الرسول عىل شىء، فحلفوا أ

إذا تكلموا "تعليق الرصاىف عىل سكوت من حرض مفاوضات العقبة أهنم 

يكذبوا عىل قريش بنفى اخلرب وإنكار صحته، وذلك ما ال فال بد من أن 

فسهم   ). ٢٣٧ -٢٣٦ص" (َيْرَضْونه أل

فة ىف هذا الكالم أن كاتبنا يرى ىف اليثربيني الذين يريدون  ووجه الظرا

أن يتبعوا حممدا ىف دعوته ناسا أفضل من حممد، فقد كان حممد يكذب طوال 

ه يتلقيباىل ال سالمدعوته لإل ى الوحى من السامء بينام هو ىف احلقيقة  زاعام أ

يفرتعه طوال الوقت، أما اليثربيون فتحرجت ضامئرهم حترجا عنيفا أوجب 

سكوهتم حتى ال يكذبوا كذبة واحدة ينجون هبا من خطر داهم ال يعلم 

فانظر أهيا القارئ الكريم كيف َختُون الرصاىف . مقدار شناعته سوى اهللا

ية ملفوفة ال يتنبه هلا عىل اإلفضاء بام ىف قلبه من نفُسه فتغلبه بطريقة ملتو

فالرسول يكذب طول عمره، أما : مشاعر جتاه الرسول عليه السالم



املسلمون اجلدد من يثرب فال ترىض كرامتهم هلم أن يكذبوا ولو كذبة 

  !  واحدة ينجون هبا من خطر مرعب

ساءل لغز كيف اقترص الرصاىف عىل حماولة فك ال: واآلن فإنى أل

املحمدى املقدس، ومل حياول مثل ذلك مع عيسى وموسى وإبراهيم مثال؟ 

نه منها فامذا عن  ف قرآ وإذا كان حممد قد قرأ الكتب السابقة وصنع دينه وأ

م يكونوا يستحقون من الرصاىف  بياء السابقني أصحاب تلك الكتب؟ أ األ

ضا؟ أم غازهم املقدسة أ  املطلوب عكوفا عىل كتبهم وشخصياهتم لفك أ

هو تكذيب حممد، والسالم؟ ولكن مل؟ إنه إذا جاز أن يساور إنسانا الشك 

ت  ىف قرآن حممد ودينه مرة فإنه ينبغى أن يكّذب كل الكتب األخرى عرشا

ت  وحده ىف منطقتنا، اإلسالملكننا ننظر فنجد عادة اهلجوم عىل . املرا

. قر وعبادة الناروالصمت التام عن األديان األخرى بام ىف ذلك عبادة الب

ولقد كثرت ىف اآلونة األخرية املواقع التى تضع ُنْصَب عينيها التشكيك ىف 

، وال تكاد جتد مقاال أو بحثا فيه هياجم أى دين اإلسالمكل شىء يتعلق ب

نى واليهودى كلهم يكتبون ويرتمجون كل ما يَ . آخر ع نُ ْش فاملسلم والنرصا

ثل هناك دور نرش متخصصة ىف نرش وبامل. عىل دين حممد، ودين حممد وحده

ضا عىل كثري من الفضائيات اإلسالمالكتب التى تنال من  ، وهو ما يصدق أ

التى تبث براجمها من الدول العربية املسلمة وتستضيف األفاقني اجلهلة 

 من ى، الذين ال يستحون، رغم جهلهم ومعرفة الناس بامضيهم املخز

ء  بعبارات حمفوظة والاإلسالممهامجة  تشكيك ىف كل شىء يتصل به سوا

طال أو املبادئ ومن الواضح أهنا . كان العقيدة أو الترشيع أو التاريخ أو األ



خطة عاملية وضعتها الدول الكربى وخصصت هلا أمواال ضخمة ومكافآت 

ئز تدير الرؤوس وتلميعا إعالميا جملجال للتافهني املستعدين  طائلة وجوا

لو كان التدييث عىل أمهاهتم وزوجاهتم لصنع أى شىء يؤمرون به حتى 

إن هؤالء األوباش مسعورون خلف الدنيا ممتلئون بعقد النقص . وبناهتم

. جتاه الغربيني، ويريدون االلتصاق هبم حتى لو اقتضاهم هذا لعق أحذيتهم

ك األفاقني التافهني املبغضني  ولقد كان أمثال الرصاىف هم الطليعة ألو

  . ستقامةللطهارة والنقاء واال

 بعض وردت هباهذا، وهناك روايات عن لقاء الرسول باجلن 

األحاديث، وأرى أهنا تزيُّد وخروج عام يريد القرآن أن نلتزمه ىف هذا 

ُْت ابَن مسعوٍد فُقْلُت : "فعن علقمة بن قيس. املوضوع ال نخرج عنه : سَأ

؟ فقال لةَ هل شِهد أَحٌد منكم مع رسوِل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليه وسلَّم لي : اجلنِّ

ال، ولكنَّا كنَّا مع رسوِل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليه وسلَّم ذاَت ليلٍة ففَقْدناه، 

عاِب، فُقْلنا فبِْتنا بَرشِّ ليلٍة : قال. اسُتطِري أو اْغتِيل: فالتَمْسناه ىف األوديِة والشِّ

ءٍ . بات هبا قومٌ  يا رسوَل : ْلنافقُ : قال. فلامَّ أصَبْحنا إذا هو جاء ِمن ِقَبِل ِحرا

انى : فقال. اهللاِ، فَقْدناك فطَلْبناك فلم نِجْدك، فبِْتنا بَرشِّ ليلٍة بات هبا قومٌ  أ

نَ  ، فذَهْبُت معه فقَرأُْت عليهم القرآ فانطَلق بنا فأرانا : قال. داعى اجلنِّ

َد، فقال. نرياَهنم ا وه الزَّ لكم كلُّ َعْظٍم ُذكِر اسُم اهللاِ عليه يَقُع ىف : وسَأ

ديكم أوفَر ما يكوُن حلًام، وكلُّ َبْعٍر علًفا لدوابِّكم فقال رسوُل اهللاِ صىلَّ . أ

نِكم: اُهللا عليه وسلَّم  فال تستنجوا بالَعْظِم وال بالَبْعِر فإنَّه زاُد إخوا

 ".اجلنِّ  ِمن



يُت عبَد اهللاِ بَن مسعوٍد فقلُت لهُ : "وعن عمر بن غيالن الثقفى قال : أ

ك كن ْثَت أ َم ليلَة َوَفدَ َحدَّ : قال .اجلنُّ  َت مع رسوِل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليِه وسلَّ

ثنى كيف كان: قلُت . أجل ِة أخذ كل رجٍل منهم : قال. حدِّ فَّ إنَّ أهَل الصُّ

ا، فإنَُّه مل يأخذنى أحدٌ  يِه إال أ فمرَّ بى رسوُل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليِه . رجًال ُيَعشِّ

ا ابُن مسعودٍ : من هذا؟ فقلُت : وسلََّم فقال ما أخذك أحٌد : فقال. أ

يك؟ قلُت  فانطلق . فانطلِْق لعىلِّ أجُد لك شيئًا: قال. ال يا رسوَل اهللاِ : ُيَعشِّ

ى حجرَة أم سلمَة فرتكنى ودخل   أهلِه، ثم خرجِت اجلاريُة إىلحتى أ

لك عشاًء، يا ابَن مسعوٍد، إنَّ رسوَل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليِه وسلََّم مل جيْد : فقالت

 املسجِد فجمعُت حصباَء املسجِد إىلفرجعُت .  مضجعَك إىلفارِجْع 

دُته والتففُت بثوب بْث إال قليًال حتى جاءِت اجلاريُة فقالتى، فتوسَّ :  فلم أ

 فخرج ى، فاتبعتها حتى بلغُت مقام. أجب رسوَل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليِه وسلَّمَ 

َم وىف يِده عسيُب نخٍل فَعَرَض بِه عىل رسوُل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليِه وسلَّ 

ت معى حيث انطلقُت : فقال.  ىصدر ينا : قال. انطلق أ فانطلقنا حتى أ

. اجلس فيها وال تربْح حتى آتيك: َبِقيَع الغرقِد، فخطَّ بعصاُه َخطًَّة ثم قال

ظُر إليهِ  ا أ  حتى إذا كان من حيُث ال أراُه ثارت مثل ثم انطلَق يمشى وأ

هذه هوازُن مكروا برسوِل اهللاِ :  السوداِء، ففزعُت وقلُت ىف نفسىالعجاجةِ 

َم ليقتلوهُ   البيوِت فأستغيَث إىلفهممُت أن أسعى . صىلَّ اُهللا عليِه وسلَّ

رَح  . الناَس، فذكرُت أنَّ رسوَل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليِه وسلََّم أوصانى أال أ

عهم بعصاُه ويقولوسمعُت رسوَل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليِه وسلَّمَ  . اجلسوا :  ُيَفزِّ

انى رسوُل اهللاِ  ، فأ فجلسوا حتى كاد ينشقُّ عموُد الصبِح، ثم ثاروا وذهبوا



مَت؟ فقلُت : صىلَّ اُهللا عليِه وسلََّم فقال ولقد فزعُت الفزعَة . ال واهللاِ : أ

عهم  األوىل حتى مهمُت أن آتى البيوَت فأستغيَث الناَس حتى سمعُتَك ُتَفزِّ

ك خرجَت من هذه احللقِة مل آَمْن أن ُختَْطَف : فقال. اكَ بعص َت . لو أ فهل رأ

ين بثياٍب بيضٍ : شيًئا منهم؟ قلُت  ُت رجاًال سوًدا مستفزِّ َك : قال. رأ أو

َد واملتاَع، فمتعُتهم بكل عظٍم حائٍل أو روثٍة  وفدُ  ونى الزا ِجّن نصيبِني، فسأ

 قال إهنم ال جيدون عظًام إال وجدوا وما يغنى ذلك عنهم؟: قلُت . أو َبْعرةٍ 

عليِه حلَمه الذى كان عليِه يوم ُأِكَل وال روثًة إال وجدوا فيها َحبَّها الذى 

 ".فال يستنِج أحٌد منكم بعظٍم وال بعرةٍ . كان فيها يوَم ُأكَِلْت 

اْسَتْتَبعنى رسوُل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليه وسلَّم ليلًة " :وعن ابن مسعود

ونى اللَّيلَة، فأقَرأُ  اِجلنِّ  نَفًرا ِمنإنَّ : فقال ، يأ ، بنو إخوٍة وبنو عمٍّ مخسَة عَرشَ

 املكاِن الَّذى أراد، فجَعل ىل خطا ثمَّ إىلفانطَلْقُت معه . عليهم الُقرآنَ 

انى رسوُل اهللاِ صىلَّ . ال ختُرَجنَّ ِمن هذا: أجَلَسنى فيه وقال فبِتُّ فيه حتَّى أ

َحِر، وىف يِده َعْظٌم حائٌل وَرْوَثٌة وُمحَمٌة، فقالاُهللا عليه وسلَّم م إذا : ع السَّ

َْيَت اخلَالَء فال تستنِجَنيَّ ب َألَْعَلَمنَّ : فلامَّ أصَبْحُت ُقْلُت : قال.  ِمن هذاشىءأ

ُْت موِضَع سبعَني . حيُث كان رسوُل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليه وسلَّم فذَهْبُت فرأَ

:  املصدر /الطربانى: املحدث/  بن مسعودعبد اهللا :الراوى" (بعًريا 

مل يرو عىل بن رباح عن ابن  :خالصة حكم املحدث/ املعجم األوسط 

ضا). مسعود حديثا غري هذا عىل  اجلن قدم وفد: "وعن ابن مسعود أ

َتك أن يستنجوا : رسول اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم فقالوا  يا حممُد، اْنَه ُأمَّ



فنهى رسول : قال.  جعل لنا فيها رزقاتعاىلفإن اهللا بعظم أو روثة أو محمة، 

  ".اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم عن ذلك

م صىل بنا رسوُل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليه وسلَّم : "وعن الزبري بن العوا

ُّكم يتبُعنى : فلام انرصف قال. صالَة الصبِح ىف مسجِد املدينةِ   إىلأ

قال ذلك ثالًثا، . يتكلْم منهم أحدٌ الليلَة؟ فأسكت القوُم، فلم  اجلنِّ  وفدِ 

 فجعلت أمِشى معه حتى َخنََسْت عنا جباُل ى، فمرَّ بى يمِشى فأخذ بيدِ 

ٍز، فإذا رجاٌل طِ إىلاملدينِة كلُّها وأفضينا  ٌل كأهنُم الرماُح  أرٍض بَِرا وا

ُتهم َغِشَيتْنى ِرْعدٌة شديدٌة حتى. ُمْسَتْذفِِرى ثياهبم من بِني أرجلِهم  ما فلام رأ

فلام دنونا منهم خطَّ ىل رسوُل اهللاِ بإهباِم رْجلِه . ُمتِْسُكنى رجالى من الَفَرِق 

 شىءفلام جلست ذهب عنِّى كلُّ . اقُعْد ىف َوَسطِه: ىف األرِض خطا، فقال ىل

كنُت أجُده من ريبٍة، ومَىض النبى صىلَّ اُهللا عليه وسلَّم بينى وبينَهم، فتَال 

ًنا رفيًعا حتى طل فجعلت . احلْق : ع الفجُر، ثم أقبل حتى مرَّ بى فقال ىلقرآ

هل تَرى حيُث كان : التفْت فانظرْ : أمِشى مَعه، فمضينا غَري بعيٍد، فقال ىل

َك من أحٍد؟ قلت ًدا كثًريا : أو فَخفَّض رسوُل . يا رسوَل اهللاِ، أَرى سوا

وثٍة ثم رَمى به  األرِض، فنظم عظًام برإىلاهللاِ صىلَّ اُهللا عليه وسلَّم رأَسه 

ك منِّى وْفد قومٍ : إليهم ثم قال َد، . هم وفُد َنِصيبنيَ . َرَشَد أو ونى الزا سأ

فال حيلُّ ألحٍد أن يستنِجَى بعظٍم : قال الزبريُ . فجعلت هلم كّل َعْظٍم وَرْوَثةٍ 

ًدا   ".وال روثٍة أ

ما قَرأ رسوُل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليه وسلَّم : "وعن ابن العباس 

انطَلق رسوُل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليه وسلَّم وطائفٌة ِمن . وما رآهم اِجلنِّ  عىل



امِء،  ياطَني وبْنيَ خَربِ السَّ أصحابِه عاِمديَن سوَق ُعكاٍظ، وقد ِحيَل بْنيَ الشَّ

ياطُني  ُهُب، فَرَجَعِت الشَّ ما لكم؟ :  قوِمهم، فقالوا إىلوُأْرِسَلْت عليهم الشُّ

ُهُب ِحيَل بْينَنا : قالوا  امِء، وُأرِسَلْت علينا الشُّ ما ذاك إالَّ : قالوا . وبْنيَ خَربِ السَّ

 حَدث، فاِرضبوا َمَشاِرَق األرِض وَمَغاِرَهبا، فانُظروا ما هذا الَّذى حال شىء

امءِ  فانطَلقوا يِرضبون مشارَق األرِض ومغارَهبا، فمرَّ . بْينَنا وبْنيَ خَربِ السَّ

 سوِق ُعكاٍظ، إىلَو ِهتامَة، وهو بنَْخلَة، وهم عاِمدوَن النَّفُر الَّذين أَخذوا نح

َن . وهو ُيَصىلِّ بأصحابِه صىلَّ اُهللا عليه وسلَّم صالَة الفجرِ  فلامَّ سِمعوا القرآ

امءِ : قالوا  ا : َفَقاُلوا " قوِمهم إىلفرَجعوا . هذا الَّذى حال بْينَنا وبْنيَ خَربِ السَّ إِنَّ

ًنا َعَجًبا نَا َأَحًداإىلَهيِْدى  * َسِمْعنَا ُقْرآ َك بَِربِّ ْشِد َفآَمنَّا بِِه َوَلْن ُنْرشِ ".  الرُّ

َُّه اْسَتَمَع َنَفٌر إىلُقْل ُأوِحى :  نبيِّه صىلَّ اُهللا عليه وسلَّمإىلفأوحى اُهللا   َأ

نِّ  ِمنَ   ".اْجلِ

حب ابن مسعود رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم هل ص: والسؤال 

ه يمكن ليلة اجلن ىف الذها ب إليهم أو ال؟ هناك روايتان، وال أحسب أ

أم هل كان رفيقه ليلتذاك هو الزبري؟ لكن كيف يكون هذا، . التوفيق بينهام

وهى ليلة واحدة ذات رفيق واحد؟ وفوق ذلك ففى رواية الزبري تناقض، 

إذ بينام تقول الرواية إن الرسول انرصف للقاء اجلن بعد صالة الصبح وأخذ 

ها تقول وقتا حتى ء القرآن عليهم نرا  وصل إليهم ثم أخذ وقتا آخر ىف قرا

ضا إنه عليه السالم ظل معهم حتى طلع الفجر فهل الفجر يطلع قبل . أ

صالة الصبح؟ كيف يكون هذا يا إهلى؟ كام أن ابن مسعود يقول مرة إهنا 

ض ا كانت ىف مكة، ومرة إهنا كانت ىف املدينة، ويشاركه ىف القول بمدنيتها أ



ضا تناقض ال يمكن التخلص منه. ابن العوام أما القرآن فواضح . وهذا أ

الداللة عىل أهنا كانت ىف مكة ما دامت اإلشارة إليها قد وردت ىف سورتى 

وىف رواية ابن . ، ومها سورتان مكيتان بال أدنى خالف"اجلن"و" األحقاف"

والواقع أن هذا . عباس أن رسول اهللا مل ير اجلن، وإنام أخربه الوحى بذلك

ْفنا إليك ": "األحقاف"هو ما يتسق مع القرآن، إذ نقرأ ىف سورة  وإذ َرصَ

َن، فلام حرضوه قالوا  ِْصتوا : َنَفًرا من اجلن يستمعون القرآ ْوا . َأ فلام ُقِىضَ َولَّ

 أن الرسول مل يعلم هبم بل إىلفطريقة سياقة اخلرب تشري ".  قومهم منِذرينإىل

، وهى ناصعة "اجلن"ولدينا كذلك سورة . ربه بذلكالقرآن هو الذى أخ

ه استمع نفر من اجلن فقالوا إىلُأوِحَى : قل:"الداللة عىل ما نقول إنا :  أ

نا عجبا   ". سمعنا قرآ

ثم هل طلب الرسول ابن مسعود قصدا ليصحبه ىف رحلته تلك؟ أم 

ه قد اغتيل؟ هذا  هل كان مع الرسول مجع من الصحابة افتقدوه وظنوا أ

ضا تناقض فقه أحدهم . أ كذلك كيف يعرض الرسول عىل صحابته أن يرا

، وكأهنم طلبتى بقسم اللغة "ال"أو" نعم"ملقابلة اجلن فيسكتوا وال جييبوه بـ

هم سؤاال فال يفتح اهللا عليهم بكلمة وال يفكرون هم من  العربية حني أسأ

هم لو كنت مكان الصحابة رضوان اهللا علي! جهتهم أن يفتحوا فمهم

لرفعت إصبعى مبتهجا حتى أرى اجلن بأم عينى وأستمتع بمشاهدة تلك 

ترى : لكن من ناحية أخرى يربز سؤال سخيف مزعج. املخلوقات العجيبة

اذا حرص الرسول عىل اصطحاب أحد معه ما دام سيخط له خطا ينهاه 



اذا  ه لن يشاهد ىف احلقيقة شيئا؟ ثم  بحسم قاطع عن جتاوزه بام يعنى أ

  قترص عرضه عىل أن يصحبه واحد فقط، ومل يطلب من اجلميع أن يرافقوه؟ ا

كام أن رواية ابن عباس ختلو من الكالم عن طعام اجلن، فأراحتنا من 

مشكلة أخرى نحن ىف غنى عنها، إذ كيف يكون العظم والروث طعام أهل 

 اجلن، ونحن نرى العظم والروث ىف أمكنتهام ال يتغري شكلهام وال ينقصان

د  مثال لبقيا كام مها ) فريزر(مهام طال الزمن إال باجلفاف؟ ولو ُوِضعا ىف جممِّ

ثم إننا ال ندرى َمْن َفَتح موضوع النهى عن استعامل . مهام طال الزمن

ْوث ىف االستنجاء ه اجلن الطعام، : العظم والرَّ أهو الرسول حني سأ

فسهم أن ينهى أمته فحددمها هلم؟ أم هل هم اجلن عندما التمسوا منه هم أ

عن استخدامهام ىف االستنجاء ألهنام طعامهم؟ واضح أن هذا تناقض آخر 

 ى، كذلك هناك تأفف اجلن من ذلك االستخدام مما ال نفهم له معن. مزعج

ء، وكالمها خيرج من  ء بسوا إذ الروث فضالت نجسة منتنة كاخلرء سوا

كل الروث أو أكل ما وعىل هذا فام دام اجلن ال جيدون غضاضة ىف أ. البطن

فيه من حب فلَِم جيدون تلك الغضاضة إذا علق هبا باالستنجاء بعض 

وهذا . الفضالت البرشية التى ال تذكر؟ أال إن هذا تنطس بل تنطع سخيف

إن كان اجلن هم الذين سيأكلونه كام ُيْفَهم من إحدى الروايات، أما إن 

عهدنا دابة تأكل خرء كانت دواهبم هى التى سـتأكله فهو غريب، إذ ما 

. لكن هل للجن دواّب أصال؟ ودعنا من أهنا تأكل أو ال تأكل. دوابَّ مثلها

ولو افرتضنا أن القصة صحيحة فامذا يفعل اجلن ىف البالد األخرى التى ال 

تتبع دين حممد، ومن ثم مل ينهها الرسول عن االستنجاء بالعظم والروث 



تنجى بالعظام واألرواث؟ فمن هو يا والبعر؟ ثم هل كان أحد ىف الدنيا يس

 ترى؟

طلب اجلن من الرسول حتديد طعام يأكلونه معناه أهنم، مذ ف وباملثل

فكيف كانوا يعيشون طوال تلك . خلقهم اهللا، مل يكونوا يأكلون شيئا

ننا من  األحقاب والدهور؟ احلق أن هذا مما ال يعقله العاقلون ما دام إخوا

وهناك أمر آخر، وهو أن الرسول . ى يعيشوا  الطعام كإىلاجلن حيتاجون 

َى اهللا عليه صار أكثر ما يكون حلام . َوَعَد اجلن أهنم متى وجدوا عظام ُسمِّ

فلامذا مل خيتص عليه السالم أمته هبذه املزية التى تعفيهم من التفكري ىف 

د، إذ يكفى أن يأكلوا حلام مرة واحدة ثم حيتفظوا بالعظم إىلاللحم   األ

  حلام كلام جاعوا؟ ليتحول

ا فال أملك إال أن أرضب صفحا عن كل تلك الروايات وآخذ  أما أ

 أن ىف هذه إىلبرواية ابن العباس رىض اهللا عن الصحابة مجيعا مع التنبيه 

ىٌّ من اجلن ما دام الرسول نفسه مل يرهم ومل  الرواية كالما مل يسمعه َبَرشِ

وأما احلديث .  من كالم املقالوإذن فهو كالم من كالم احلال ال. يسمعهم

 فيقترص عىل النهى عن استخدام العظام واألرواث ىف االستنجاء، التاىل

ة صحية وذوقية وهلا عالقة بالنجاسة ىف  ، إذ ال يعقل أن اإلسالموهى مسأ

وال صلة بينها وبني اجلن وال طعام . أزيل النجاسة عن بدنى بنجاسة مثلها

تصار ىف هذا املوضوع عىل حديثنا ذاك، ومن هنا أرى االق. أهل اجلن

ا لكم مثُل الوالِد، َفِإَذا ذهب أحُدُكْم : "ونصه  الغاِئِط َفَال َيْسَتْقبِِل إىلإنَّام أ

َوَهنَى عن . القبَلَة، وال َيْسَتْدبِْرَها بَِغاِئٍط وال َبْوٍل، َوْليَْسَتنِْج بَِثَالَثِة َأْحَجارٍ 



ة مَّ  حدودنا وإمكاناتنا وما فيه فائدة لنا، ونرضب وهبذا نلتزم". الروث والرِّ

وما دام اهللا مل خيربنا إال . صفحا عام عدا ذلك ما دام األمر غيبا من الغيوب

هم، وأهنم ال يملكون  نا ال نرا بأن هناك جنا، وأهنم ال يعلمون الغيب، وأ

ه ال تصح عبادت فسهم رضا وال نفعا، وأ م عىل أى وضع، نا هللنا وال أل

 .نا أن نقف هنا وال نتجاوز اخلط املرسوم لنافعلي

يقول الرصاىف إن الرسول ىف البداية مل  :هل رسالة الرسول عاملية؟

ه  ىفوليس هذا. يكن يفكر إال ىف عشريته األقربني يا، بل هو رأ  تدبريا إ

 مرحلة كلام إىلختطيط حممدى يراعى األحوال والظروف وينتقل من مرحلة 

أما قبل .  نرش دينه ىف العاملني بعد فتح مكةإىلْن َقِوَى فتطلع  أإىلآن أواهنا، 

وهو يرفض أن تكون هناك نصوص مكية . ذلك فلم يكن يفكر إال ىف قومه

 ألن حممدا، حسب كالمه، مل يكن قد خطر له هذا التطلع اإلسالمىف عاملية 

دث بل كان خيطو اخلطوة اجلديدة حني  ال بعد، إذ كان واقعيا ال يسبق احلوا

: تعاىلقوله " سبأ" ىف سورة سنا نقرأ أ: وإذا ما قيل له. هاوِ طْ مناص من َخ 

به"وما أرسلناك إال كافة للناس"  بيد أن وجود هذه اآلية ، بىل: ؟ كان جوا

املكية ليس دليال عىل مكيتها، ففى القرآن سور مكية " سبأ"ىف سورة 

تعنى بالرضورة ثم إن الناس ال . تتضمن آيات مدنية، والعكس بالعكس

نا أرسلناك " كافة" كام أن .  ىاجلنس البرش ىف هذا الرتكيب إنام تعنى أ

نا أرسلناك هلم مجيعا، وإال جاء الكالم عىل  لتكف الناس عن الرش مثال ال أ

  ).  وما يليها١٣٦ص" (وما أرسلناك إال للناس كافة: "التاىلالنحو 



يفه فقد ناقشنا هذا فأما أن هذا ختطيط حممدى وأن القرآن هو تأ

 إىلولكننا نحب أن نلفت النظر . وفندناه ىف مواضع متعددة من هذا الكتاب

ه ال يوجد أى دليل عىل أن اآلية غري مكية، وإال لقال املفرسون وعلامء  أ

ولقد تتبعت مواضع ورود كلمة . القرآن ذلك لدن ذكرهم أسباب النزول

فيُتها منحرص" وما أرسلناك" : ة ىف السور املكية ليس إالىف القرآن فأ

ْبُكْم َوَما َأْرَسْلنَاَك َعَلْيِهْم " ُكْم َأْعَلُم بُِكْم إِْن َيَشْأ َيْرَمحُْكْم َأْو إِْن َيَشْأ ُيَعذِّ َربُّ

ء" (َوكِيًال  َْزْلنَاُه َوبِاْحلَقِّ َنَزَل َوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ "، )٥٤/ اإلرسا َوبِاْحلَقِّ َأ

ا َونَ  ً ء" (ِذيًرا ُمبَرشِّ " َوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْمحًَة لِْلَعاَملِنيَ "، )١٠٥/ اإلرسا

بياء( ا َوَنِذيًرا "، )١٠٧/ األ ً َوَما "، )٥٦/ الفرقان" (َوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ ُمَبرشِّ

ًة لِلنَّاِس َبِشًريا َوَنِذيًرا َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس  / سبأ" (َال َيْعَلُمونَ َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َكافَّ

٢٨.(  

، أى للناس مجيعا، فها "للناس كافة"ال تعنى " كافة للناس"وأما أن 

وما أرسلناك يا :  ذكرهتعاىليقول : "هو ذا  الطربى يقول بالعكس من ذلك

هؤالء املرشكني باهللا من قومك خاصة، ولكنا أرسلناك كافة  إىلحممد 

ألمحر واألسود، بشًريا من العرب منهم والعجم، وا :للناس أمجعني

أن اهللا أرسلك  "َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُمونَ " أطاعك، ونذيًرا من كذبك،

 لَِعْبِدِه َوَرُسولِِه تعاىلَيُقوُل : " وىف تفسري ابن كثري." مجيع البرشإىلكذلك 

ِ َوَسَالُمُه َعَليْهِ  َّ ُت ا ٍد َصَلَوا مَّ ًة لِلنَّاسِ َوَما َأْرَسْلنَا: "ُحمَ إِالَّ ى أَ  ،"َك إِال َكافَّ

ِفَني، َكَقْولِِه إىل َا النَّاُس إِنِّ : "تعاىل َمجِيِع اْخلَْلِق ِمَن اْملَُكلَّ ِ ى ُقْل َيا َأهيُّ َّ َرُسوُل ا

ِف ( "إَِلْيُكْم َمجِيًعا نزَل اْلُفْرَقاَن َعَىل َعْبِدِه ى َتَباَرَك الَّذِ " ،)١٥٨/ اْألَْعَرا



ُد ْبُن َكْعٍب ِىف .)..١/اْلُفْرَقانِ " ( لِْلَعاَملَِني َنِذيًرا لَِيُكونَ  مَّ َوَما : "َقْولِهِ   َقاَل ُحمَ

ًة لِلنَّاسِ  ةً إىل :ىَيْعنِ  "َأْرَسْلنَاَك إِال َكافَّ : َهِذِه اْآلَيةِ  َقَتاَدُة ِىف   َوَقاَل . النَّاِس َعامَّ

ًدا صىل اهللا عليه وسلم  مَّ ُ ُحمَ َّ اْلَعَرِب َواْلَعَجِم، فأكرُمهم َعَىل  إىلَأْرَسَل ا

ِ َعزَّ  َّ ِ ِ َأْطَوُعُهْم  َّ ِ .َوَجلَّ  ا ِ : َحاتِمٍ ى  َوَقاَل اْبُن َأ َّ ُو َعْبِد ا َثنَا َأ َحدَّ

نِ  ْهَرا َثنَا َحْفُص ْبنُ :ىالظَّ َثنَا اْحلََكُم :ىُعَمَر الَعَدن  َحدَّ َانٍ ى َيْعنِ ( َحدَّ ) اْبَن َأ

َ : َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس َيُقوُل :  َقاَل َعْن ِعْكِرمة َّ ًدا صىل اهللا  إِِن ا مَّ َل ُحمَ َفضَّ

بياء َامِء وعىل األ َلُه  يا ابن: قالوا . عليه وسلم َعَىل َأْهِل السَّ َعبَّاٍس، ِفيَم َفضَّ

ْبِيَاِء؟ َقاَل  ُ َعَىل اْألَ َّ َ َقال: ا َّ وٍل ِإال بِلَِساِن َقْوِمِه َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َرُس " :إِنَّ ا

َ َهلُمْ  َوَما َأْرَسْلنَاَك إِال َكافًَّة " :صىل اهللا عليه وسلمى ، َوَقاَل لِلنَّبِ "لُِيَبنيِّ

ُ "لِلنَّاسِ  َّ ْنسِ إىل، َفَأْرَسَلُه ا نِّ َواْإلِ ذِ   َوَهَذا. اْجلِ َقاَلُه اْبُن َعبَّاٍس َقْد َثَبَت ى الَّ

ِحيَحْنيِ َرْفعُ  ِىف  ِ صىل اهللا عليه وسلم: َعْن َجابٍِر َقاَل  هُ الصَّ َّ : َقاَل َرُسوُل ا

ْبِيَاِء َقْبِىل  ُأْعطِيُت َمخًْسا َملْ " ْعِب :ُيْعَطُهنَّ َأَحٌد ِمَن اْألَ ُت بِالرُّ َمِسَريَة   ُنِرصْ

َُّام َرُجلاْألَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا، َوُجِعَلْت ِىل . َشْهرٍ  تِ  َفَأ ْدَرَكتُْه أَ ى  ِمْن ُأمَّ

َالُة َفْلُيَصلِّ  ْت ِىل . الصَّ َوُأْعطِيُت .  اْلَغنَائُِم، َوَملْ َحتِلَّ ِألََحٍد َقْبِىل  َوُأِحلَّ

َفاَعةَ  ةً إىلَوُبِعْثُت   َقْوِمِه،إىلُيْبَعُث ى َوَكاَن النَّبِ . الشَّ  َوِىف ".  النَّاِس َعامَّ

ِ صىل اهللا َّ ًْضا َأنَّ َرُسوَل ا ِحيِح َأ  اْألَْسَوِد إىلُبِعْثُت : " عليه وسلم َقاَل الصَّ

اِهدٌ  ".َواْألَْمحَرِ  ْنَس ى َيْعنِ : َقاَل ُجمَ نَّ َواْإلِ هُ . اْجلِ اْلَعَرَب ى َيْعنِ : َوَقاَل َغْريُ

  ".                                          َواْلُكلُّ َصِحيٌح . َواْلَعَجمَ 

ى فف. عامةى َك إِالَّ للناس كافة، أَوَما َأْرَسْلنَاى أَ : "ويقول القرطبى

اُج . َتْقِديٌم َوَتْأِخريٌ  اْلَكَالمِ  جَّ إِالَّ َجاِمًعا لِلنَّاِس  َوَما َأْرَسْلنَاكَ ى أَ : َوَقاَل الزَّ



ْبَالغِ  ْنَذاِر َواْإلِ ةُ . بِاْإلِ ُهمْ : َوِقيَل . بَِمْعنَى اْجلَاِمعِ  َواْلَكافَّ  َمْعنَاُه َكافا لِلنَّاِس َتُكفُّ

إِالَّ ى أَ : َوِقيَل . َواْهلَاُء لِْلُمَباَلَغةِ . اإلسالم إىلَعامَّ ُهْم فِيِه ِمَن اْلُكْفِر َوَتْدُعوُهْم 

ٍة، َفُحِذَف  وا َعنْ ى اْملَُضاُف، أَ  َذا َكافَّ َتْبلِيِغَك، َأْو  َذا َمنٍْع لِلنَّاِس ِمْن َأْن َيِشذُّ

َُّه َضمَّ َطَرَفْيهِ  فَّ كَ : َذا َمنٍْع َهلُْم ِمَن اْلُكْفِر، َوِمنْهُ  وهونفسه ما ". الثَّْوَب، ِألَ

ًة لِلنَّاسِ : "َقْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ : "يقوله البغوى  :ىَيْعنِ " َوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َكافَّ

ا َوُمنِْذًرا،ى أَ  ،"َبِشًريا َوَنِذيًرا " للناس عامة أمحرهم َوَأْسَوِدِهْم، ً َوَلِكنَّ " ُمَبرشِّ

ينَا َعْن َجابٍِر َأنَّ النَّبِ  ". النَّاِس َال َيْعَلُمونَ َأْكثَرَ  صىل اهللا عليه وسلم ى َوُروِّ

ًة، َوُبِعْثُت إىلُيْبَعُث ى َكاَن النَّبِ : "َقاَل  ةً إىل قومه َخاصَّ : َوِقيَل ".  النَّاِس َعامَّ

ُهْم َعامَّ ُهْم َعَليِْه ِمَن اْلُكْفرِ ى َكافًَّة، أَ  وعند ابن ". ْهلَاُء لِْلُمَباَلَغةِ َوا. َكافا َيُكفُّ

ًة لِلنّاسِ : "تعاىلَقْوُلُه : "اجلوزى ًة ِجلَِميِع ى أ ،"َوما أْرَسْلناَك إال كافَّ عامَّ

ةً : "الَكالِم َتْقِديٌم َتْقِديُرهُ  وىف. اخلَالِئِق  : وِقيَل ". وما أْرَسْلناَك إّال لِلنّاِس كافَّ

ًة لِلنّاسِ " َمْعنى هم عَ " كافَّ   ". اَلَغةِ ّام هم َعَلْيِه ِمَن الُكْفِر، واهلاُء ِفيِه لِْلُمبَ تُكفُّ

ه عليه السالم  واملالحظ أن مجيع هؤالء املفرسين قد فرسوها بأ

ه أرسل لكفهم عن البغى والظلم وما . مرسل جلميع البرش  ذلك إىلوأما أ

م بقوهلم ى ضعيف" وقيل: "فقد ُقدِّ ا. بام يعنى أن هذا الرأ تى وح: وأقول أ

ه مرسل   الناس، أى البرش كلهم، إذ إىللو كان قويا فال يصح أن ننسى أ

" أل"هنا للجنس ألن السياق ليس سياق " الناس"األلف والالم ىف 

الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا : " مثالتعاىلالعهدية كام ىف قوله 

بى اخلزاع". لكم فاخشوهم س   والناى، فالناس األولون هم األعرا

و سفيان ىف احلالتني ليسوا الناس كلهم بل " الناس"أى أن . اآلخرون هم أ



ولو كان املقصود ىف قوله . ناسا معينني معروفني للمخاطبني بل فردا واحدا

ه العرب وحدهم أو قريشا خاصة " وما أرسلناك إال كافة للناس: "عز شأ

ه . لقال القرآن ذلك بدون أدنى مواربة ضا أ ال فرق عند كام نالحظ أ

ك املفرسين بني تركيبى    ". للناس كافة"و" كافة للناس"أو

وقد فصل الشوكانى األمر ىف هذه النقطة األخرية تفصيال رائعا عىل 

ُه ُمنَْتِصٌب َعىل احلاِل ِمَن : ُوُجوهٌ " كافَّةً "اْنتِصاِب  ِىف : "التاىلالنحو  َفِقيَل إنَّ

ّج ". أْرَسْلناكَ " الكاِف ىف وما أْرَسْلناَك إّال جاِمًعا لِلنّاِس ى أ :اُج قاَل الزَّ

 .، واهلاُء ِفيِه لِْلُمباَلَغِة َكَعّالَمةٍ "اجلاِمع"بَِمْعنى " الكافَّةُ "و .بِاإلْنذاِر واإلْبالغِ 

ُو َحّيانَ  قاَل  ّجاِج إنَّ : أ واهلاُء ِفيِه  ،"جاِمًعا"بَِمْعنى " كافَّةً "أّما َقْوُل الزَّ

، َبْل َمْعناُه "َمجَعَ "َلْيَس َمْعناُه " َكفَّ "ِألنَّ   اللَُّغَة ال ُتساِعُد َعَلْيهِ لِْلُمباَلَغِة، َفإنَّ 

، أ َكفَّ : اُل ُيقَ ". َمنَعَ " . إّال مانًِعا َهلم ِمَن الُكْفرِ : واَملْعنى. َمنََع َيْمنَعُ ى َيُكفُّ

ا َمتْنَُع ِمن ُخُروِج ما ِفيهِ  ُه . وِمنُه الَكفُّ ِألهنَّ ِة، وِقيَل إنَّ ُمنَْتِصٌب َعىل اَملْصَدِريَّ

ا ِصَفُة َمْصَدٍر َحمُْذوٍف، أ. كالعاِقَبِة والعاِفيَةِ  واهلاُء لِْلُمباَلَغةِ  ُد أهنَّ إّال ى واملُرا

ةً  هُ . ِرساَلًة كافَّ وما أْرَسْلناَك إّال لِلنّاِس : والتَّْقِديرُ . حاٌل ِمَن النّاسِ  وِقيَل إنَّ

َُّه ال .كافَّةً  ُم احلاَل ِمَن اَملْجُروِر َعَلْيِه َكام هووُردَّ بِأ ٌر ىف  َيَتَقدَّ ِعْلِم  ُمَقرَّ

ِب  ُو َعِىل .اإلْعرا َز َذلَِك أ َُّه َقْد َجوَّ واْبُن َكْيساَن واْبُن ى ِس الفارِ   وُجياُب َعنُْه بِأ

  :وِمنُه َقْوُل الّشاِعرِ . ْرهانٍ ب

ياَدُة ناِشًئا   ْطَلُبها َكْهًال َعَلْيِه َعِسريُ َفمَ = إذا اَملْرُء أْعَيْتُه السِّ

 :وَقْوُل اآلَخرِ 

َّكمو ِعنْدِ =َتَسلَّْيُت ُطرا َعنْكم َبْعَد َبْينِكمو   ى بِِذْكراكمو َحّتى َكأ



 :وَقْوُل اآلَخرِ 

  والَت ِحَني إباءِ ى،   ِء، َفُيْدعَ =غاِفًال َتْعِرُض اَملنِيَُّة لِْلَمْر 

َح َكْوَهنا حاًال  َمْت : وقاَل . ِمَن اَملْجُروِر َبْعَدها اْبُن َعطِيَّةَ وِممَّْن َرجَّ ُقدِّ

َفُحِذَف . ذا َمنعٍ ى ، أ"إّال ذا كافَّةٍ "اَملْعنى : وِقيَل .  ىلِِالْهتِامِم والتََّقوِّ 

 النّاِس إىلوما أْرَسْلناَك ى ، أ"إىل"بَِمْعنى " لِلنّاسِ " والّالُم ىف: ِقيَل . املُضاُف 

 وهبذا ."واَملعاِىص  ْنذاِر واإلْبالِغ، أْو مانًِعا َهلم ِمَن الُكْفرِ جاِمًعا َهلم بِاإل إّال 

 . تنغلق ىف وجه الرصاىف كل املنافذ

 ليس مقصورا عىل آية سورة اإلسالمثم يبقى أن النص عىل عاملية 

التى نحن حياهلا اآلن، بل هناك نصوص أخرى ىف الوحى املكى مما " سبأ"

ُقْل َال : "يداء ويقىض عليها قضاء مربمايرضب تساخفات الرصاىف ىف السو

ُُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكَرى لِْلَعاَملِنيَ  عام" (َأْسَأ َا "، )٩٠/ األ ُقْل َيا َأهيُّ

ِ إَِلْيُكْم َمجِيًعاى النَّاُس إِنِّ  َّ ُُهْم َعَلْيِه "، )١٥٨/ األعراف" (َرُسوُل ا َوَما َتْسَأ

وما أرسلناك إال رمحة "، )١٠٤/ يوسف" (ْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر لِْلَعاَملِنيَ ِمْن َأْجٍر إِ 

بياء" (للعاملني ذِ "، )١٠٧/ األ َل اْلُفْرَقاَن َعَىل َعْبِدِه لَِيُكوَن ى َتَباَرَك الَّ َنزَّ

ُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما أَ "، )١/ الفرقان" (لِْلَعاَملَِني َنِذيًرا  ُ َا ِمَن ُقْل َما َأْسَأ

َوَما ُهَو إِالَّ ِذْكٌر "، )٨٧ -٨٦/ ص" (إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر لِْلَعاَملِنيَ * اْملَُتَكلِِّفَني 

  ). ٢٧/ التكوير" (إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر لِْلَعاَملِنيَ "، )٥٢/ القلم" (لِْلَعاَملِنيَ 

ضا ومما حيتاج منا  : عليه السالمتفاؤله وتشاؤمه م  وقفة ىف كالإىلأ

ه كان يتفاءل ويتشاءم يهالرصاىف عن الرسول عل وقد أورد . السالم أ

الرجل عددا من احلكايات يسأل فيها النبى عن اسم الشخص الذى 



 به فيجاب همرور عليه السالم أو املكان الذى يتصادف يتصادف مقابلته

بأن اسمه كذا، فإذا كان اسام طيبا ُرسَّ به واستنبط منه معنى التوفيق 

ه أو غريَّ طريقه بحيث ال يمر بهوا فمن ذلك . لفالح، وإن كان اسام سيئا غريَّ

ه غريَّ اسم  ، أى العيب "التثريب"من " يثرب" املدينة ألن إىل" يثرب"مثال أ

ه بدل اسم زوجة لعمر بن اخلطاب من  " عاصية"والتقريع واملؤاخذة، وأ

ه غري اسم "مجيلة "إىل عبد الرمحن بن  "إىل" عبد عمرو بن عوف"، وأ

زيد "، واسم "عبد اهللا بن خطل "إىل" ى بن خطلزَّ عبد العُ "، واسم "عوف

مع أن اخليل ليس فيها شؤم وال تشاؤم بل وردت ىف " زيد اخلري "إىل" اخليل

فال"القرآن بوصفها من أدوات اجلهاد ىف سبيل اهللا كام ىف سورتى  " األ

 معقود بنواصيها عىل ، فضال عن وصف الرسول هلا بأن اخلري"احلرش"و

: الدوام، أو أن القبيلة التى يمرون قريبا من منازهلا اسمها أفلح، فيقول

ه ى، فاألمر، كام نر).  وما يليها٤٢٥ص(إلخ ... أفلحنا إن شاء اهللا  إما أ

 إىل اإلسالمأمر عقيدة فيغري صىل اهللا عليه وسلم اسم الشخص الذى دخل 

ه كان حيب ى، ص اجلاهىل الوثناسم ال صلة بينه وبني ماىض الشخ  وإما أ

ة ذوق مجيل كريم، إىلتغيري األسامء السيئة   أخرى مبهجة لطيفة، فهى مسأ

ه حيب إشاعة الرسور ىف قلوب من حوله بكل سبيل ولو كان يتفاءل . وإما أ

ويتشاءم كام هى عقيدة املتفائلني واملتشائمني لرتب أعامله عىل ذلك ترتيبا 

لطريق ويرضب صفحا عن خطته التى كان يريد تنفيذها بحيث يرجع من ا

  . أو يمىض ىف سبيله طبقا ملعنى االسم، وهو ما مل حيدث



أما احلكاية التالية التى استشهد هبا الرصاىف عىل أن الرسول عليه 

الصالة والسالم كان يتفاءل ويتشاءم، وقد رواها ابن إسحاق ىف سريته عىل 

ري قريش قبيل نشوب ج الرسول ملالقاة عِ  وتتعلق بخرو، التاىلالنحو 

ارحتل رسوُل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم وقد قدمهام، فلام : "معركة بدر

َء وه أسامُؤمها؟  ما: قريٌة بني جبلْنيِ سأل عن جبلْيهاى استقبَل الصفرا

بنو  :مسلٌح، ولآلخِر خمرٌئ، وسأل عن أهلهام، فقيل: يقال ألحدمها: فقالوا 

ٍق، بطناِن من غفاٍر، فكرههام رسوُل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم الناِر وبنو حر ا

ُء بيساٍر،  وتفاءَل بأسامئهام وأسامِء أهلهام بينهام، واملرورَ  فرتكهام، والصفرا

اُه اخلُرب : وسلك ذاَت اليمِني عىل واٍد يقال لهُ  ُن، فجزَع فيِه ثم نزل، وأ ذفرا

ه هذه احل" عن قريٍش ومسِريهم ليمنعوا عَريهم كاية أفهمها عىل أساس أ

غ صىل اهللا عليه وسلم مل يرد أن يمر بمنازل قبيلة غري مسلمة حتى ال تبلِّ 

ه تشاءم من اسم تلك القبيلة، فلو كان هناك  حتركاته مرشكى مكة ال أ

ْون بذلك االسم القبيح دها الذين يتسمَّ ثم . تشاؤم لكان من نصيب أفرا

لكربى التى تضم هذين البطنني وغريمها، وهى  اسم القبيلة اإىلاذا مل ينظر 

من الغفران والسامح، وقد وجه عليه السالم ىف مناسبة أخرى ذلك " غفار"

؟ ثم إن "اهللاُ  هلا، وأسَلُم ساَملها اهللاُ  غَفر ِغفارُ : "االسم عىل هذا النحو فقال

ر بنار اآلخرة فإهنا ىف حياة العرب رمز عىل الكرم، إ ذ النار إن كانت تذكِّ

كانت القبائل تشعل النار ليال ليهتدى هبا السارى ىف البادية ويقبل عليها 

  . وعىل مشعليها ليجد عندهم الدفء واملبيت والطعام



فوجدهتم يقولون إن امرأ القيس " بنى النار"كذلك بحثت ىف اسم 

الشاعر اجلاهىل أعجبه شعرهم فاستغرب أال تشتعل بيوهتم بالنار من جودة 

وال أدرى وجه االرتباط بني النار وجودة . بنى النار: فسموا هذا الشعر، 

نى وجدت بنى النار هؤالء مرة . الشعر وال وجه تسميتهم هبذا االسم كام أ

ثم إن البطن اآلخر الذى . موجودين قرب املدينة، ومرة موجودين ىف اليمن

م"مع بنى النار  هو مرًة  بائل ، فهل أسامء الق"بنو حراق"، وأخرى "بنو رضا

وقد ضحكت .  احلكاية كلهاإىلتقال باملعنى؟ وهو ما جيعلنى ال أطمئن 

صور أحدهم يسأل عن بقية بطون تلك القبيلة فقيل له ا أ بنو النار : "وأ

م وبنو شعلة وبنو لظى وبنو حريق وبنو سعري وبنو جحيم وبنو  وبنو رضا

وبنو  محيم هليب وبنو لسعة وبنو سفعة وبنو وقيد وبنو صهد وبنو َسُموم 

رة   . حتى يزداد الطني بلة" وبنو مجرة وبنو رشا

 املرحلة املدنية، ولو كان إىلواملالحظ أن هذه احلكايات كلها تنتمى 

الرسول بطبيعته متفائال متشائام عىل هذا النحو الذى يقصده الرصاىف لظهر 

ام كان يدعو الناس  ام اجلاهلية وأ سمع  ىف مكة، لكن مل ناإلسالم إىلذلك أ

ام، وال يعقل أال يكون الشخص ممن ال  قط بشىء من ذلك ىف تلك األ

 أن يبلغ الثالثة واخلمسني، وهى إىليولون هذا اجلانب أى اهتامم أو مباالة 

ومعروف .  املدينة، ثم فجأة يصري متفائال متشائامإىلالسن التى هاجر فيها 

 ذلك إىل والظباء وما أن العرب ىف اجلاهلية كانوا يتفاءلون ويتطريون بالطري

غى   إىلكام كان اجلاهليون يذهبون .  ذلكاإلسالممن السانح والبارح، فأ

طل  الكهان ويستشريون القداح وال ُيْمُضون أمرا دون استشارهتا، فأ



ع للمسلم االستخارة، التى تربطه بربه سبحانه، والرب  ورش، هذااإلسالم

 عىل الشخص أن يفكر ىف أمره ال يعرف شيئا اسمه التفاؤل والتشاؤم، بل

ويقلبه ىف ذهنه وينظر فيه طويال ويستشري من حوله ثم يستخري ربه ويفوض 

ه لن يضلله أو َخيِري له بالرش والرضرإىلاألمر بعد ذلك إليه مطمئنا  ثم .  أ

كيف يكون صىل اهللا عليه وسلم متفائال متشائام باملعنى الذى يقصده 

الذى كان يؤلفه حسبام يزعم : ل عليه، أو فلنقل والقرآن الذى ينز، الرصاىف

الرصاىف ومن ثم يعرب عن فكره وعقيدته، يسفه كالم الكافرين حينام قالوا 

نا بكم: "للمرسلني إليهم ْ ك املرسلني بقوهلم" إنا تطريَّ : جميبا هلم بلسان أو

أى ال يوجد تطري وال تفاؤل وتشاؤم بل عقولكم الزنخة ". طائُركم معكم"

عد هذا "يس"التى تتمسك هبذه اخلرافات كام جاء ىف صدر سورة هى  ؟ أ

ه شخص متذبذب تأخذه أقل  وذاك يتهم الرصاىف املخبوُل رسوَل اهللا بأ

هبة ريح هنا وهناك دون أن يكون له من حزمه أو إيامنه باهللا ما يعصمه من 

دا بشخص عظيم مثله قد وضع ىف فات الصغرية التى ال تليق أ  هذه اخلرا

  ؟ أراد له ما تمذهنه أن يغري العرب والعامل تغيريا جذريا ثم 

ترى لو كان صىل اهللا عليه وسلم ممن يتفاءلون ويتشاءمون وليس نبيا 

حقيقيا أكان يصدق ظهور جربيل له ىف الغار؟ لقد كان حريا به أن ينبذ هذا 

ا ظهر له هناك من كائن غريب مل يظه َ ِ ر له وال املوضوع من ذهنه متاما نظرا 

ألحد من قبل حيدثه ذلك احلديث العجيب الذى مل يسمعه ال هو وال غريه 

ا عاناه من الَغّت واالحتضان اخلانق الذى كاد يكظم ،من قبل َ ِ  وكذلك 

فاسه، وأراح واسرتاح ألن كل ما حدث له ىف الغار يبعث عىل اخلوف  أ



لتل ىف أول كذلك لو كان متفائال متشائام وسمع يوم صعد ا. والتشاؤم

ى هلب الدعوة حني نادى قومه فاجتمعوا إليه وأعلن نبوته هلم فردَّ   عمه أ

هذا مجعتنا؟! َتبا لك سائر هذا اليوم: "عليه قائال لكان قد رجع عن " أ

ه أول  إعالن النبوة بسبب هذا الدعاء الذى يبعث عىل التشاؤم، وبخاصة أ

 ممن يتفاءلون ويتشاءمون كذلك لو كان. كالم يسمعه من مجهور املكيني

ه  ق َنْبز القرشيني له بأ رت"لصدَّ  وعزا ذلك ،، أى ال يعيش له أوالد ذكور"أ

 إعالنه النبوة، فرتاجع وَلِزم َغْرَزه ونسى ما كان، وصار َكّرًة أخرى رجال إىل

عاديا من رجال مكة يتاجر ويأكل ويرشب ويعيش ىف أمان وسالم وهدوء 

ولو كان ممن يتفاءلون . وكان اهللا حيب املحسننيبال مع زوجته وبناته، 

ى به أخرى لتشاءم باسم  قة بن مالك"ويتشاءمون وتأخذه كلمة وتأ ، "رسا

قة"فاسمه األول   ىف منتهى من الرسقة والنشل واخلطف، وهى معانٍ " رسا

يه  أى . ، وهو اسم خازن النار"مالك"السوء والكراهة، فضال عن أن اسم أ

كام نقول ىف مرص تعبريا عن " يعلم به ربنا" آلخره اسم أن اسمه من أوله

 كان حريا به أن يتطري ويظل طوال التاىلشدة السوء والرداءة والقبح، وب

. الرحلة متوجسا من وقوع املصائب والرزايا بسبب هذا االسم الشؤم

كذلك لو كان ممن يتفاءلون ويتشاءمون باملعنى الذى يريده الرصاىف لتطري 

، وهى صفة "َأْرَقط"تصغري لـ" ُأَرْيَقط"ألن " ُأَرْيَقط"م عبد اهللا بن من  اس

  . للثعبان

 إىلولقد ظل الرصاىف يصفه صىل اهللا عليه وسلم ىف كتابه من أوله 

ه كان رجال حازما أشد احلزم، فهل احلازمون الشديدو احلزم  آخره بأ



ويمضون ىف الدهاة الذين خيططون كل شىء وال يرتكون شيئا للمصادفات 

سبيلهم دون اعتبار لتلك األشياء التافهة تفاهة عقل الرصاىف ومنطقه يمكن 

أن يكونوا من املتفائلني املتشائمني الذين يغريون مسالك حياهتم ملثل تلك 

َ  ليس منّا من: "االعتبارات؟ ولقد حسمها صىل اهللا عليه وسلم بقوله  َتطريَّ

َ  أو ن أو ُتُكهِّ  ُتُطريِّ ى كاهنًا .َن له، أو َسَحَر أو ُسِحَر لهله، أو َتكهَّ  ومن أ

زل عىل حممٍد صىل اهللا عليه وسلم َقه بام يقوُل فقد كفر بام أ ، لكن "فصدَّ

الرصاىف حيب العيش ىف األوهام نكاية ىف رسول اهللا وىف الدين الكريم 

ى به   . الذى أ

 إننا ىف دراستنا لألدب العربى نعرف ابن الرومى مثال وكيف كان

يشقى بنزعته ىف التفاؤل والتشاؤم شقاء مربحا حسبام تقول الروايات، 

لصالح " الغيث املسجم ىف المية العجم" من كتاب التاىلومنها النص 

ه كان شديد التطري ى كان البن الروم:  "الدين الصفدى عجائب منها أ

ئن احلسنة واأللفاظ  ء القرا اخلرية فيالزم بيته، وال خيرج منه إال بعد استقرا

فيقال إن . فيام يسمعه ويتفاءل به من الكلامت احلسنة والوجوه املليحة

س، واختاروا له غالما حسنا  بعض أصحابه أرادوا اخللوة به ىف يوم أ

ا إقبال: من؟ فقل له: إذا طرقت الباب عليه، وقال: وقالوا له فلام فعل . أ

طري منشىء، وهذا "ال بقاء"إقبال مقلوبة : ذلك قال . ه فال أخرج اليوم أ

ام غالما ويضء الوجه، حسن االسم، طيب  وجهزوا إليه ىف بعض األ

الريح، فلام طرق الباب عليه خرج إليه فشم طيبه، وسمع اسمه، ورأى 

فلام خرج رأى دكان خياط وقد صلب . حسنٍ  حسن ىف: وجهه املليح، فقال



، "مترّ "، والتمر "ال"إن الدرابتني مثل : فقال. الباب وهو يأكل مترا ى درابت

  ".واهللا ما مررت معك: فدخل وأغلق الباب وقال". ال َمتُرّ : "فالفأل قال

دا فهذا هو التفاؤل . فهل عرف عن النبى حممد شىء من ذلك؟ أ

. والتشاؤم، وهذه هى نتائجه، وهو ما مل تعرف حياته عليه السالم شيئا منه

ا للمعتصم، لكن كذلك عندنا وقعة عمورية وما قال املنجمون بشأهن

اخلليفة العباسى وضع حتت حذائه ما يقولونه بشأهنا من أهنا لن تفتح ىف 

 ومىض ىف طريقه كام كان خيطط وفتحها ى، ذلك الوقت بل ىف الوقت الفالن

و متام ىف بائيته اخلالدة وهتكم عىل  وأوقع بالبيزنطيني هزيمة مروعة سجلها أ

ثم لو .  اعتبارات التفاؤل والتشاؤمالذين يرتبون أمورهم وأمور دوهلم عىل

كان حممد ممن يتفاءلون ويتشاءمون كام يصوره الرصاىف وكام يريد منا أن 

نصدقه ما استطاع أن حيقق شيئا من خطته التى يعزوها إليه كاتبنا، وهى 

. تغيري أوضاع قومه وأوضاع العامل دون أن تكون هناك نبوة أو حيزنون

 تغيري حياة قطة، فضال عن إىل يمكنها أن تسمو فعقلية مثل تلك العقلية ال

وإذا كان صىل اهللا عليه وسلم . حياة قومه مجيعا، َبْلَه تغيري أوضاع العامل كله

 من إىل اهللا سبحانه طبقا لعقيدة وحدة الوجود فإىلينسب كل شىء يعمله 

يا ترى كان ينبغى أن ينسب األسباب الباعثة عىل التفاؤل والتشاؤم؟ إْن 

 اهللا فاهللا ال يمكن أن يضلله عىل هذا النحو، وإن مل ينسبها إليه إىلها نسب

فهو إذن ال يؤمن بوحدة الوجود طبقا لتوصيف الرصاىف نفسه لعقيدته عليه 

وعىل كل حال لقد كان الرصاىف بطول كتابه وعرضه يعزو القرآن . السالم

زله عليه،إىل  فام دام األمر  حممد وال خيطئ مرة فيقول إن اهللا هو الذى أ



ه صىل اهللا عليه وسلم  كذلك فليدلنا الرصاىف عىل نص ىف القرآن يدل عىل أ

وبمشيئة .  وله منى مكافأة سخيةى،كان يتفاءل ويتشاءم بأى معنى من املعان

ه ال يوجد ىف الكتاب الكريم شىء مما يرمى  ة مكافأة أل اهللا لن ينال منى أ

خلمر قد حلست عقل الرجل فأفسدته واضح أن ا. به الرسول عليه السالم

  .  إفسادا ال برء له منه

باعه وال يكتفى الرصاىف هبذا بل : حرص حممد عىل أن يقدسه أ

ينطلق زاعام أن رسول اهللا عليه الصالة والسالم كان حريصا أشد احلرص 

باعه ويطيعوه طاعة ولذلك كان يتغاىض عنهم .  مطلقةعىل أن يقدسه أ

هم يتربكون  . إلخ... ه أو يتلقفون بصاقهبنعليه أو يبتدرون َوُضوءَ حني يرا

). ٤٢٨ص(وقد مىض يورد أمثلة من  هنا ومن ها هنا عىل هذا  الذى يقول 

فأما الطاعة فال شك أن أى مصلح أو داعية أو قائد يريد من الناس أن 

 اإلصالح إن مل تكن هناك طاعة وتصديق إىليطيعوه، وإال فام معنى الدعوة 

ا يقوله الداعية أو املصلح؟ فام بالنا لو كان نبيا مرسال من لدن ربه؟ واتباع 

 الناس لكى يتعارفوا ويقضوا وقتا لطيفا معا ثم إىلإن اهللا مل يبعث به 

ينفضوا ذاهبا كل منهم حلال سبيله، وإنام بعثه اهللا لكى يصدق الناس به 

ك فقد جتاهل ومع ذل. ويعملوا بمقتىض ما يدعوهم إليه، وهذه هى الطاعة

ال طاعة ملخلوق ىف :"الرصاىف قول الرسول عليه الصالة والسالم مثال

صحيح أن النبى ال يمكن أن يأمر بمعصية اهللا، لكن ". معصية اخلالق

 أن طاعة الرسول ليست إىلوهو ىف سياقنا يشري . احلديث عام عىل كل حال



س إليه عز طاعة له بشخصه بل بصفته رسوال من رب العاملني يدعو النا

  . نفسهإىلوجل ال 

ى هبا  وأما القداسة فال أدرى من أى واد من أودية الضالل أ

 لقد كان الرسول طول حياته حريصا عىل أن يؤكد برشيته .  الرصاىف

ه  ه خيشى ربه غاية اخلشية وأ ه ال يعرف الغيب وأ وعبوديته هللا سبحانه وأ

 أن يغلط عند التقاىض يمكن أن خيطئ وينسى ويسهو، بل من املمكن جدا

ء براعته ىف الكال م ومدافعته عن قضيته إليه فيحكم لغري صاحب احلق جرا

ه عىل العكس من ذلك متامابطريقة توهم ه هو صاحب احلق ىف حني أ .  أ

وكثريا ما حكم الرسول بشىء أو أفتى بفتوى ثم نزل القرآن بغري ما حكم 

بأ املسلمني بام نزل من الى، وأفت  خمالفا له، وَتَرك ما قاله ب الكريمكتا فأ

  . دون أن يرتدد أو يتلجلجكتاب اهللاوأخذ بام قال 

يتحدث سبحانه عن نبيه بمنتهى القوة والتحذير " القلم"ففى سورة 

دا، لكن املهم نربة النص وعنف  رغم أن النبى مل يكن ليتقول عىل ربه أ

ت مأخوذ من تفسري وتفسري اآليا. التهديد ومغزى ذلك ىف سياقنا احلارض

َل َعَلْينَا: "تعاىلَيُقوُل : "ابن كثري ٌد صىل اهللا عليه وسلم َلْو ى أَ  ،"َوَلْو َتَقوَّ مَّ ُحمَ

َد ِىف  ًيا َعَلْينَا َفَزا َساَلِة َأْو َنَقَص ِمنَْها، َأْو َقاَل َشْيئًا ِمنْ  َكاَن َكَام َيْزُعُموَن ُمْفَرتِ  الرِّ

ألَخْذَنا ِمنُْه " :َوِهلََذا َقاَل . بِاْلُعُقوَبةِ  ، َوَلْيَس َكَذلَِك، َلَعاَجْلنَاهُ ِعنِْدِه َفنََسَبُه إَِليْنَا

َا َأَشدُّ ِىف : ِقيَل  ".بِاْلَيِمنيِ  : اْلَبْطِش، َوقِيَل  َمْعنَاُه َالْنَتَقْمنَا ِمنُْه بِاْليَِمِني ِألَهنَّ

َوُهَو نَِياُط : َقاَل اْبُن َعبَّاسٍ ". ْلَوتِنيَ ُثمَّ َلَقَطْعنَا ِمنُْه ا ".َألََخْذَنا ِمنُْه بَِيِمينِهِ 

ذِ  ٌق ِفيهِ ى اْلَقْلِب، َوُهَو الِعْرُق الَّ  َوَكَذا َقاَل ِعْكِرَمُة َوَسِعيُد ْبنُ . اْلَقْلُب ُمَعلَّ



اُك َوُمْسلٌِم الَبطِني حَّ ُو َصْخٍر ُمحيد ْبُن ِزَيادٍ  ُجَبْريٍ َواْحلََكُم َوَقَتاَدُة َوالضَّ  .َوَأ

ُد ْبُن َكْعٍب َوقَ  ّقه َوَما َيلِيهِ : اَل ُحمَمَّ َفَام ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد : "َوَقْوُلهُ . ُهَو اْلَقْلُب وَمَرا

بِِه َوَبْينَُه إَِذا َأَرْدَنا  َفَام َيْقِدُر َأَحٌد ِمنُْكْم َعَىل َأْن َحيِْجَز َبْينَنَاى أَ  ،"َعنُْه َحاِجِزينَ 

َ َعزَّ َوَجلَّ  َبْل ُهَو َصاِدٌق : َهَذا ِىف ْعنَى وامل. َشْيًئا ِمْن َذلَِك  َّ َبارٌّ َراِشٌد ِألَنَّ ا

ٌر َلُه َما َالَالِت  ُمَقرِّ ِت اْلَباِهَراِتَ الدَّ ٌد َلُه بِاْملُْعِجَزا ُغُه َعنُْه، َوُمَؤيِّ ُيَبلِّ

  ".اْلَقاطَِعاِت 

َْزْلنَا إَِلْيَك : "تعاىلنقرأ قوله " النساء"وىف سورة  ا َأ اْلِكَتاَب بِاْحلَقِّ إِنَّ

ُ َوَال َتُكْن لِْلَخاِئنَِني َخِصيًام  َّ َ إِنَّ * لَِتْحُكَم َبْنيَ النَّاِس بَِام َأَراَك ا َّ َواْسَتْغِفِر ا

َ َكاَن َغُفوًرا َرِحيًام  َّ َ َال * ا َّ ُْفَسُهْم إِنَّ ا َتاُنوَن َأ ِذيَن َخيْ َوَال ُجتَاِدْل َعِن الَّ

ِيًام ُحيِبُّ مَ  ًنا َأ ا ِ َوُهَو * ْن َكاَن َخوَّ َّ َيْسَتْخُفوَن ِمَن النَّاِس َوَال َيْسَتْخُفوَن ِمَن ا

ُ بَِام َيْعَمُلوَن ُحمِيًطا  َّ ُْتْم * َمَعُهْم إِْذ ُيَبيُِّتوَن َما َال َيْرَىض ِمَن اْلَقْوِل َوَكاَن ا َها َأ

َ َعنُْهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْم َمْن اْحلَيَ  َهُؤَالِء َجاَدْلُتْم َعنُْهْم ِىف  َّ اِدُل ا ْنَيا َفَمْن ُجيَ اِة الدُّ

 ، التاىل سبب نزوهلا عىل النحو نفس التفسريونقرأ ىف ". َيُكوُن َعَلْيِهْم َوِكيًال 

ة ثم غري موقفه منها بناء  ومنه نرى كيف أن رسول اهللا كان له رأى ىف مسأ

. دون أن يتحرج أو جيد ىف ذلك ما يسىء إليهعىل ما ظهر له من احلقيقة، 

باعه ما فعل ذلك، فضال عن أن   ولو كان يبغى أن يكون مقدسا عند أ

  . يفعله بكل تلك البساطة والسهولة

ِ : "يقول ابن كثري َد ْبِن َأ َثنَا اْحلََسُن ْبُن َأْمحَ ُو ُمْسلِمٍ ى َحدَّ  ُشَعيٍْب َأ

ن ا ُد بْ :ىاحلرَّ مَّ َثنَا ُحمَ ن َحدَّ ا َثنَا حممد:ىُن َسَلَمَة احلرَّ بن إِْسَحاَق َعْن َعاِصِم   َحدَّ

ِيهِ  ِه َقَتادة ْبِن النُّْعَامِن َرِىض  ْبِن ُعَمر ْبِن َقَتاَدَة َعْن َأ ُ َعنُْه َقاَل  َعْن َجدِّ َّ َكاَن  :ا



َْريق بِْرش : َأْهُل َبيٍْت ِمنَّا ُيَقاُل َهلُمْ  َوَكاَن ُبَشْري َرُجًال َوُبَشْريٌ وُمَبّرش،  َبنُو ُأ

ْعَر َهيُْجو بِِه َأْصَحاَب النَّبِ  صىل اهللا عليه وسلم، ُثمَّ َينَْحُلُه ى ُمنَاِفًقا َيُقوُل الشِّ

َفِإَذا . َكَذا َوَكَذا َوَقاَل ُفَالنٌ . َقاَل ُفَالٌن َكَذا َوَكَذا: اْلَعَرِب، ُثمَّ َيُقوُل  َبْعَض 

 ِ َّ ْعَر َقاُلوا  صىل اهللا عليه وسلم َذلَِك َسِمَع َأْصَحاُب َرُسوِل ا ِ َما : الشِّ َّ َوا

ْعَر إِالَّ َهَذا ُجُل، َوَقاُلوا  َيُقوُل َهَذا الشِّ ِق : اْخلَبِيُث، َأْو َكَام َقاَل الرَّ َْريِ اْبُن اْألُ

َوَكاَن . ماإلسالاْجلَاِهلِيَِّة وَ  َوَفاَقٍة ِىف  َوَكاُنوا َأْهَل َبيِْت َحاَجةٍ : َقاُلوا . َقاَهلَا

َام  ُجُل  النَّاُس إِنَّ ِعُري، َوَكاَن الرَّ ِدينَِة التَّْمُر َوالشَّ إَِذا َكاَن َلُه َيَساٌر  َطَعاُمُهْم بِاْملَ

ُجُل ِمنَْها َفَخصَّ ِهبَا ْرَمك اْبَتاَع الرَّ اِم ِمَن الدَّ َنْفَسُه،  َفَقِدَمْت َضاِفَطٌة ِمَن الشَّ

َام  ا اْلِعَياُل َفِإنَّ ِعريُ  َطَعاُمُهُم التَّْمرُ َوَأمَّ اِم، َفاْبَتاَع . َوالشَّ َفَقِدَمْت َضافطة ِمَن الشَّ

ُه ِىف  ِرَفاَعُة ْبُن َزْيٍد ِمحًْال ِمنَ ى َعمِّ  ْرَمِك َفَحطَّ َبِة  َمْرشبة َلُه، َوِىف  الدَّ اْملَْرشَ

َبُة َوُأِخَذ  تِدْرٌع َوَسيٌْف، َفُعِدَى َعَلْيِه ِمْن َحتِْت اْلَبْيِت، فنُِقبَ : ِسَالٌح  ْرشَ اْملَ

َالُح  َعاُم َوالسِّ َانِ  َفَلامَّ َأْصَبَح . الطَّ ُه َقْد ى، َيا اْبَن َأِخ : ِرَفاَعُة َفَقاَل ى َعمِّ ى َأ إِنَّ

َبُتنَا َوُذِهَب  َعَلْينَا ِىف ى ُعدِ  : َقاَل . بَِطَعاِمنَا َوِسَالِحنَا َلْيَلتِنَا َهِذِه، َفنُِقَبْت َمْرشَ

ْسنَا  ارِ  ِىف َفَتَجسَّ نَا، َفِقيَل َلنَا الدَّ ْ ْنَا َبنِ : َوَسَأ َْريق اْسَتْوَقُدواى َقْد َرَأ َهِذِه  ِىف  ُأ

ْيَلِة، َوَال َنَرى ِفيَام َنَرى إِالَّ َعَىل َبْعضِ  ٍق  َوَكاَن َبنُو:  َقاَل .َطَعاِمُكمْ  اللَّ َْريِ ُأ

، َوَنْحُن َنْسَأُل ِىف  ار َقاُلوا ِ َما: الدَّ َّ ى َصاِحَبُكْم إِالَّ َلبِيد ْبَن َسْهٍل َنرَ  َوا

َط َسْيَفُه َوَقاَل ). إسالموَ  َرُجًال ِمنَّا َلُه َصَالٌح ( َا: َفَلامَّ َسِمَع َلبِيٌد اْخَرتَ  َأ

ْيُف َأْو َلُتَبيِّنُنَّ َهِذهِ  ِ َلُيَخالَِطنَُّكْم َهَذا السَّ َّ ُق؟ َوا َقةَ  َأْرسِ ِ إَِلْيَك : َقاُلوا . الرسَّ

َْت َعنَّ  ُجُل، َفَام َأ َا الرَّ نَا ِىف . بَِصاِحبَِها ا َأهيُّ ْ ُمْ  َفَسَأ اِر َحتَّى َملْ َنُشكَّ َأهنَّ  الدَّ

ِ صىل اهللا عليه ى، اْبَن َأِخ   َيا:ىَعمِّ   َفَقاَل ِىل .َأْصَحاُهبَا َّ يَت َرُسوَل ا َلْو أ



َْيُت َرُس : َقَتاَدةُ  َقاَل . وسلم َفَذَكْرَت َذلَِك َلهُ  ِ صىل اهللا عليه وسلم َفَأ َّ وَل ا

فنََقبوا  ِرَفاَعَة ْبِن َزْيٍد،ى  َعمِّ إىلِمنَّا َأْهَل َجَفاٍء َعَمُدوا  إِنَّ َأْهَل َبْيٍت : َفَقْلُت 

َبًة َلُه َوَأَخُذوا ِسَالَحُه َوَطَعاَمهُ  ّدوا. َمْرشَ َعاُم َفَال  َفْلَريُ ا الطَّ َعَلْينَا ِسَالَحنَا، َفَأمَّ

 َفَلامَّ َسِمَع َبنُو .َذلَِك  سآُمُر ِىف : صىل اهللا عليه وسلمى َفَقاَل النَّبِ . نَا ِفيهِ َحاَجَة لَ 

َْوا َرُجًال ِمنُْهْم ُيَقاُل َلهُ  َْريق َأ ُموُه ِىف ُأَسْري : ُأ  َذلَِك، َفاْجَتَمَع ِىف   ْبُن عْمرو َفَكلَّ

اِر َفَقاُلوا  َاٌس ِمْن َأْهِل الدَّ ُه َيا َرُسوَل : َذلَِك ُأ ِ، إِنَّ َقَتاَدَة ْبَن النُّْعَامِن َوَعمَّ َّ  ا

َقِة ِمْن َغْريِ َبيِّنَةٍ إسالم  َأْهِل َبيٍْت ِمنَّا َأْهلِ إىلَعَمَدا  ِ   َوَصَالٍح َيْرُموَهنُْم بِالرسَّ

َْيُت النَّبِ : َقاَل َقَتاَدةُ . َوَال َثْبٍت  : َفَقاَل  صىل اهللا عليه وسلم َفَكلَّْمُتُه،ى َفَأ

َقِة َعَىل َغْريِ  إسالم َأْهِل َبْيٍت ُذكَِر ِمنُْهْم إىلَمْدَت عَ  ِ َوَصَالٌح َتْرِميِهْم بِالرسَّ

   َثَبت َوَال َبيِّنٍَة؟

ِّ : َقاَل  ْم َرُسوَل  َوَملْ ، ىلاَخَرْجُت ِمْن َبْعِض مَ ى َفَرَجْعُت وَلَوِددت َأ ُأَكلِّ

ِ صىل اهللا عليه وسلم ِىف  َّ َانِ . َذلَِك  ا َما ى، َيا اْبَن َأِخ : َفَقاَل  ِرَفاَعةُ ى َعمِّ ى َفَأ

ُتُه بَِام َقاَل ِىل  ِ صىل اهللا عليه وسلم، َفَقاَل  َصنَْعَت؟ َفَأْخَربْ َّ ُ : َرُسوُل ا َّ ا

نُ  َفَلْم َنْلَبْث َأنْ . اْملُْسَتَعانُ  زْلنَا إَِلْيَك اْلِكَتاَب بِاْحلَقِّ لَِتْحكُ : "َنَزَل اْلُقْرآ َم إِنَّا َأ

ُ َوال َتُكْن لِْلَخاِئنَِني َخِصيًام  َّ ٍق،ى َبنِ  "َبْنيَ النَّاِس بَِام َأَراَك ا َْريِ َواْسَتْغِفِر " ُأ

 َ َّ َ َكاَن َغُفوًرا َرِحيًام . "ِممَّا ُقْلَت لَِقَتاَدةَ  "ا َّ ِذيَن * إِنَّ ا َوال ُجتَاِدْل َعِن الَّ

 َ َّ ُْفَسُهْم إِنَّ ا َتاُنوَن َأ ِيًام َخيْ ًنا َأ ا َيْسَتْخُفوَن ِمَن النَّاِس *  َال ُحيِبُّ َمْن َكاَن َخوَّ

ِ َوُهَو َمَعُهمْ  َّ َلِو اْسَتْغَفُروا ى أَ  ،"َرِحيًام : " َقْولِهِ إىل "...َوال َيْسَتْخُفوَن ِمَن ا

َ َلَغَفَر َهلُمْ  َّ  "إِْثًام ُمبِينًا: " َقْولِهِ إىل "ِسهِ َوَمْن َيْكِسْب إِْثًام َفِإنََّام َيْكِسُبُه َعَىل َنفْ . "ا

َفَسْوَف ُنْؤتِيِه َأْجًرا : " َقْولِهِ إىل "َوَلْوال َفْضُل اهللاِ َعَليَْك َوَرْمحَُتهُ . "َقْوُهلُْم لَِلبِيدٍ 



ه ". َعظِيًام  َالِح فردَّ ِ صىل اهللا عليه وسلم بِالسِّ َّ َى َرُسوُل ا ُن َأ َفَلامَّ َنَزَل اْلُقْرآ

َْيُت َعمِّ : َقَتاَدةُ   َفَقاَل .اَعةَ  ِرفَ إىل َّا َأ َالِح ى َ َعَشا َأْو َعَسا   َوَكاَن َشْيًخا َقدْ ،بِالسِّ

) ِ كُّ ِمْن َأ ُه َمْدُخوًال، َفَلامَّ إسالمَوُكنُْت َأَرى  اْجلَاِهلِيَِّة، ِىف ) ِعيَسىى الشَّ

َالِح  َْيُتُه بِالسِّ ِ َسبِ  ُهَو ِىف ى، َيا اْبَن َأِخ : َقاَل  َأ َّ ُه َكاَن إسالم َفَعَرْفُت َأنَّ . يِل ا

َق ُبَشريٌ . َصِحيًحا ُن َحلِ كَِني، َفنََزَل َعَىل ُسالفَة بِنِْت َسْعِد  َفَلامَّ َنَزَل اْلُقْرآ بِاْملُْرشِ

ُ  ْبِن ُسَمية، َّ َْزَل ا َ َلُه اْهلُ : "تعاىلَفَأ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ َدى َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ

ِه َما َتَوىلَّ َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصًريا  إِنَّ * َوَيتَّبِْع َغْريَ َسبِيِل اْملُْؤِمنَِني ُنَولِّ

ِ َفَقْد  َّ ْك بِا ْن َيَشاُء َوَمْن ُيْرشِ َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ِملَ َ َال َيْغِفُر َأْن ُيْرشَ َّ ا

َْياٍت  ".َضلَّ َضالال َبِعيًدا اُن ْبُن َثابٍِت بَِأ َفَلامَّ َنَزَل َعَىل ُسَالَفَة َرَماَها َحسَّ

 َخَرَجْت بِِه َفَرَمْت بِِه ِىف  ِمْن ِِشْعِرِه، َفَأَخَذْت َرْحَلُه َفَوَضَعْتُه َعَىل َرْأِسَها، ُثمَّ 

َْطِح، ُثمَّ َقاَلْت  ِينِ  أهديَت ِىل : اْألَ اَن؟ َما كنَت َتْأ   ".َخْريٍ بِ ى ِشْعر َحسَّ

كمه حني ينزل الوحى وهاك مثاال آخر عىل أن النبى كان يرجع عن ح

": النور" ىف سورة تعاىلقال . ما كان قد حكم أو أفتى بهعليه خمالفا 

ُْفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم " ِذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَملْ َيُكْن َهلُْم ُشَهَداُء إِالَّ َأ َوالَّ

اِدِقَني َأْرَبُع َش  ُه َملَِن الصَّ ِ إِنَّ َّ ِ َعَلْيِه إِْن َكاَن * َهاَداٍت بِا َّ َواْخلَاِمَسُة َأنَّ َلْعنََة ا

ُه َملَِن * ِمَن اْلَكاِذبَِني  ِ إِنَّ َّ َوَيْدَرُأ َعنَْها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِا

اِدِقَني َواْخلَاِمَسَة َأنَّ * اْلَكاِذبَِني  ِ َعَليَْها إِْن َكاَن ِمَن الصَّ َّ َوَلْوَال * َغَضَب ا

اٌب َحِكيمٌ  َ َتوَّ َّ ِ َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َوَأنَّ ا َّ ثم ها  نحن أوالء نسوق ". َفْضُل ا

ه كان للرسول حكم ىف هذه  فيام يىل سبب نزول تلك اآليات، ومنه نعرف أ

ة، ثم نزل عليه الوحى  وهو ما مل . بغري ما قال، فغريَّ حكمه ىف احلالاملسأ



ه كان يسعى  باعهإىليكن ممكنا أن حيدث لو أ وهذا .  أن يكون مقدسا عند أ

  :هو سبب النزول

َثنِ " ارى َحدَّ ُد ْبُن َبشَّ مَّ ِ : ُحمَ َثنَا اْبُن َأ انَ  َعنْ ى َعدِ ى َحدَّ : ِهَشاِم ْبِن َحسَّ

َثنِ  َُه ِعنَْد النَّبِ  بَّاٍس َأنَّ ِعْكِرَمة َعِن اْبِن عَ ى َحدَّ َ صىل ى ِهَالَل ْبَن ُأَميََّة َقَذَف اْمَرأ

يك ِ صىل اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم بَرشِ َّ : ْبِن َسْحامء، َفَقاَل َرُسوُل ا

ِ، إذا ُأرِ : َفَقاَل . َظْهِركَ  اْلَبيِّنَُة َأْو َحدُّ ِىف  َّ ِِه َرُجًال َأَحُدَنا َعَىل اْمَرأَ ى َيا َرُسوَل ا

اْلَبيِّنَُة، َوإِالَّ : صىل اهللا عليه وسلم َيُقوُل ى َفَجَعَل النَّبِ  ينطلُق َيْلَتِمُس اْلَبيِّنََة؟

ذِ : َفَقاَل ِهَالٌل . َظْهِركَ  َحدٌّ ِىف  ُ َما ى َبَعَثَك بِاْحلَقِّ إِنِّ ى َوالَّ َّ لَِصاِدٌق، َوَلُينِْزَلنَّ ا

َْزَل َعَليْهِ فَ . ُيربئ َظْهِرى من اْحلَدِّ  يُل َوَأ ِذيَن َيْرُموَن : "نََزَل ِجْربِ َوالَّ

اِدِقنيَ "، َفَقَرأَ َحتَّى َبَلَغ "َأْزَواَجُهمْ  َف النَّبِ  ،"إِْن َكاَن ِمَن الصَّ صىل ى َفاْنَرصَ

صىل اهللا عليه ى اهللا عليه وسلم َفَأْرَسَل إَِلْيِهَام، َفَجاَء ِهَالٌل َفَشِهَد، َوالنَّبِ 

ُ َيْشَهُد َأنَّ َأَحَدُكَام : ُقوُل وسلم يَ  َّ َكاِذٌب، َفَهْل ِمنُْكَام َتاِئٌب؟ ُثمَّ َقاَمْت  ا

َا ُموِجبة: َكاَنْت ِعنَْد اْخلَاِمَسِة َوقَُّفوها َوَقاُلوا  َفَشِهَدْت، َفَلامَّ  اْبُن  َقاَل . إِهنَّ

َا: َعبَّاسٍ  َأْت َوَنَكَصْت َحتَّى َظنَنَّا َأهنَّ ى َال َأْفَضُح َقْومِ : ِجُع، ُثمَّ َقاَلْت َترْ  َفَتَلكَّ

وها، َفِإْن : صىل اهللا عليه وسلمى َفَمَضْت، َفَقاَل النَّبِ . َساِئَر اْلَيْومِ  ِْرصُ أ

، َفُهوَ  َجاَءْت بِِه أكحَل  اَقْنيِ ، َخَدلَّج السَّ ، َسابَِغ اْألَْلَيَتْنيِ يك ْبِن  اْلَعْينَْنيِ لَرشِ

َلْوَال َما َمَىض : صىل اهللا عليه وسلمى َذلَِك، َفَقاَل النَّبِ َفَجاَءْت بِِه كَ . َسْحَامءَ 

  ."وهلا شأن ِمْن كتاب اهللا لكان ىل

ضا موضوع خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت مما  ولدينا أ

ُ َقْوَل ": "املجادلة"تتحدث عنه اآليات التالية من صدر سورة  َّ َقْد َسِمَع ا



تِ  َ َسِميٌع إىلى َزْوِجَها َوَتْشَتكِ  ُجتَاِدُلَك ِىف ى الَّ َّ ُ َيْسَمُع َحتَاُوَرُكَام إِنَّ ا َّ ِ َوا َّ  ا

َهاُهتُْم إِالَّ * َبِصٌري  َهاِهتِْم إِْن ُأمَّ ِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمنُْكْم ِمْن نَِساِئِهْم َما ُهنَّ ُأمَّ الَّ

ئِ  ُْم َلَيُقوُلوَن ُمنْكَ ى الالَّ َ َلَعُفوٌّ َغُفوٌر َوَلْدَهنُْم َوإِهنَّ َّ ًرا ِمَن اْلَقْوِل َوُزوًرا َوإِنَّ ا

ا َقاُلوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل *  َ ِ ِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن نَِساِئِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن  َوالَّ

ُ بَِام َتْعَمُلوَن َخبٌِري  َّ ا َذلُِكْم ُتوَعُظوَن بِِه َوا  َملْ َجيِْد َفِصَياُم َفَمنْ * َأْن َيَتَامسَّ

ا َفَمْن َملْ َيْسَتطِْع َفِإْطَعاُم ِستَِّني ِمْسِكينًا َذلَِك  َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْنيِ ِمْن َقْبِل َأْن َيَتَامسَّ

ِيمٌ  ِ َولِْلَكاِفِريَن َعَذاٌب َأ َّ ِ َوَرُسولِِه َوتِْلَك ُحُدوُد ا َّ وىف تفسري ". لُِتْؤِمنُوا بِا

اِمِت، َوَكاَنْت . َخْوَلَة بِنِْت َثْعَلَبةَ  َزَلْت ِىف نَ : "البغوى َكاَنْت َحتَْت َأْوِس ْبِن الصَّ

َْت، َفَقاَل َهلَا ٌم، َفَأَراَدَها َفَأ ْسِم، َوَكاَن بِِه َملَ ِْت َعِىل : َحَسنََة اْجلِ .  ىَكَظْهِر ُأمِّ  َأ

ي َالُء ِمْن َطَالِق َأْهِل اْجلَاِهلِيَِّة، َفَقاَل ُثمَّ َنِدَم َعَىل َما َقاَل، َوَكاَن الظَِّهاُر َواْإلِ

ِ َما َذاَك َطَالٌق : َفَقاَلْت .  َما َأُظنُِّك إِالَّ َقْد َحُرْمِت َعَىل : َهلَا َّ َْت َرُسوَل . َوا َوَأ

ِ صىل اهللا عليه وسلم، َوَعاِئَشُة َرِىض  َّ ُ َعنَْها َتْغِسُل ِشقَّ َرْأِسِه، َفَقاَلْت  ا َّ : ا

ِ، إِنَّ َزْوجِ  َّ َجنِ ى َيا َرُسوَل ا اِمِت تَزوَّ ٌة َغنِيٌَّة َذاُت ى َأْوَس ْبَن الصَّ َا َشابَّ َوَأ

َظاَهَر ى  ِسنِّ َوَكِربَ  َق َأْهِىل َوَتَفرَّ ى َوَأْفنَى َشَبابِ  ىلاَماٍل َوَأْهٍل َحتَّى إَِذا َأَكَل مَ 

َمعُ ْى  َفَهْل ِمْن َش .َوَقْد َنِدمَ ى، ِمنِّ  اُه ُتنِْعُشنِ ى نِ ٍء َجيْ ِ ى َوإِيَّ َّ بِِه؟ َفَقاَل َرُسوُل ا

ذِ : َفَقاَلْت . َحُرْمِت َعَليْهِ : صىل اهللا عليه وسلم ِ، َوالَّ َّ َْزَل ى َيا َرُسوَل ا َأ

ُو َوَلدِ . َعَليَْك اْلِكَتاَب َما َذَكَر َطَالًقا ُه َأ َفَقاَل .  إىلَوَأَحبُّ النَّاِس ى َوإِنَّ

 ِ َّ ِ َفاَقتِ إىلَأْشُكو : َفَقاَلْت . َحُرْمِت َعَلْيهِ :  صىل اهللا عليه وسلمَرُسوُل ا َّ ى  ا

ِ صىل .  ى َلُه َبْطنِ َونفضُت ى، َقْد َطاَلْت ُصْحَبتِ .  ىَوَوْحَدتِ  َّ َفَقاَل َرُسوُل ا

. ءٍ ْى ِِك بَِش َشأْ  َما َأَراِك إِالَّ َقْد َحُرْمِت َعَليِْه، َوَملْ ُأوَمْر ِىف : اهللا عليه وسلم



 ِ َّ ِ صىل اهللا عليه وسلم، َوإَِذا َقاَل َهلَا َرُسوُل ا َّ ِجُع َرُسوَل ا َفَجَعَلْت ُتَرا

ِ َفاَقتِ إىلَأْشُكو : َهَتَفْت َوَقاَلْت " َحُرْمِت َعَلْيهِ : "صىل اهللا عليه وسلم َّ ى  ا

َة َح  ، َوإِْن َضَمْمُتُهْم ِصْبَيًة ِصَغاًرا إِْن َضَممْ  َوإِنَّ ِىل .  ىلاَوِشدَّ ُتُهْم إَِلْيِه َضاُعوا

َامِء َوَتُقوُل إىلَوَجَعَلْت َتْرَفُع َرْأَسَها . َجاُعوا  إىل َأْشُكو إَِلْيَك، ى اللَُّهمَّ إِنِّ :  السَّ

ُل ِظَهاٍر ِىف . ِْزْل َعَىل لَِساِن َنبِيَِّك اللَُّهمَّ َفأَ   َفَقاَمْت .اإلسالم َوَكاَن َهَذا َأوَّ

ُ َفَداَءَك َيا ى َجَعَلنِ ى، َأْمرِ  اْنُظْر ِىف : َفَقاَلِت . ُة َتْغِسُل ِشقَّ َرْأِسِه اْآلَخرِ َعاِئَش  َّ ا

ِ ى َنبِ  َّ اَدَلَتِك ى َأْقِرصِ : َفَقاَلْت َعاِئَشةُ . ا َأَما َتَرْيَن َوْجَه َرُسوِل . َحِديَثِك َوُجمَ

 ِ َّ ِ صىل اهللا عليه وسلم؟ َوَكاَن َرُسوُل ا َّ  صىل اهللا عليه وسلم إَِذا َنَزَل ا

َباِت  َفَدَعْتُه، . َزْوَجِك ى اْدعِ : َقاَل َهلَاى اْلَوْح  َفَلامَّ ُقِىض . َعَلْيِه َأَخَذُه ِمْثُل السُّ

ِ صىل اهللا عليه وسلم َّ تِ : "َفَتَال َعَليِْه َرُسوُل ا ُ َقْوَل الَّ َّ ى َقْد َسِمَع ا

  ... اْآلَياِت "... ُجتَاِدُلَك 

ُد ْبُن اْلَفْضِل اْخلََرقِ أَ  مَّ ِ ُحمَ َّ ُو َعْبِد ا َنا َأ ُو اْحلََسِن َعِىل  :ىْخَربَ َنا َأ  َأْخَربَ

 ِ َّ ْيَسُفونِ  ْبُن َعْبِد ا ِ ْبُن ُعَمَر اْجلَْوَهرِ :ىالطَّ َّ َنا َعْبُد ا ُد ْبُن :ى َأْخَربَ َثنَا َأْمحَ  َحدَّ

َثنَا َعِىل :ىاْلُكْشِميَهنِ  َعِىل  ِد : ْبُن ُحْجرٍ   َحدَّ مَّ َثنَا إِْسَامِعيُل ْبُن َجْعَفٍر َعْن ُحمَ َحدَّ

ِ  ْبنِ  َثْعَلَبَة َكاَنْت َحتَْت َأْوِس ْبِن  َحْرَمَلَة َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر َأنَّ َخْوَلَة بِنَْت ى َأ

اِمِت، َفَظاَهَر ِمنَْها، ِ إىلَوَكاَن بِِه َملٌَم، َفَجاَءْت  الصَّ َّ  صىل اهللا عليه  َرُسوِل ا

ذِ : ، َوَذَكَرْت َأنَّ بِِه َملًَام َفَقاَلْت "ىَأْوًسا َظاَهَر ِمنِّ  إِنَّ : "وسلم َفَقاَلْت  ى َوالَّ

ًة َلهُ  ُن ِفيِهَام، َفَقاَل . َمنَاِفعَ  َلُه ِىف  إِنَّ . َبَعَثَك بِاْحلَقِّ َما ِجْئُتَك إِالَّ َرْمحَ ِْزَل اْلُقْرآ َفُأ

ِ صىل  َرُسوُل  َّ ذِ : َقاَلْت . ُمِريِه َفْلُيْعتِْق َرَقَبةً : اهللا عليه وسلما  َبَعَثَك ى َوالَّ

: َفَقاَلْت . َفْلَيُصْم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْنيِ  ُمِريهِ : َقاَل . بِاْحلَقِّ َما ِعنَْدُه َرَقَبٌة َوَال َثَمنَُها



ذِ  َّاٍم  َبَعَثَك ى َوالَّ ْفَتُه َثَالَثَة َأ ُمِريِه َفْلُيْطِعْم ِستَِّني  :َقاَل . َما اْسَتَطاعَ بِاْحلَقِّ َلْو َكلَّ

 إىلُمِريِه َفْليَْذَهْب : َقاَل . بِاْحلَقِّ َما َيْقِدُر َعَليْهِ  َبَعَثَك ى َوالَّذِ : َقاَلْت . ِمْسِكينًا

نِ  َدَقًة َعَلْيِه َصَدَقًة، َفْلَيْأُخْذُه َص  َأنَّ ِعنَْدُه َشْطَر َمتْرٍ ى ُفَالِن اْبِن ُفَالٍن، َفَقْد َأْخَربَ

ْق بِهِ    ".َعَىل ِستَِّني ِمْسِكينًا ُثمَّ ليََتَصدَّ

ونبدأ باختيار الرسول عليه السالم .  األحاديث الرشيفةإىلوننتقل 

ه أحد الصحابة َت  :موقعا ينزل به املسلمون قبيل موقعة بدر، فقد سأ أرأ

مَ  زلَكُه اُهللا ليَس لنا أن نتقدَّ َر عنُه أم هوهذا املنزَل؟ أَمنزًال أ  ه وال نتأخَّ

أ  أ  بل هوَ : واحلرُب واملكيدُة؟ قالى الرَّ يا : قال. واملكيدةُ  واحلرُب ى الرَّ

ماٍء من  أدنىى امِض بالنّاِس حّتى نأ. رسوَل اهللاِ، فإنَّ هذا ليس بمنزلٍ 

 عليه حوًضا فنملؤهى نبن القوِم فنُعسِكَر فيه، ثمَّ نعّوُر ما وراَءه من اآلباِر، ُثمَّ 

فقال رسوُل اهللاِ صىل اهللا عليه . يَرشبونَ  ماًء، ُثمَّ نقاتُل القوَم فنرشُب وال

أ َرشْ لقد أَ : وسلم ئ نصُف اللَّيِل حّتى فلم َجيِ  ثم أمَر بإنفاِذِه،.  ىَت بالرَّ

لوا كام رأى احلُباُب، وامَتلكوا مواقعَ  اءِ  حتوَّ  ."ا

ِ صىل ا: "هريرةى وعن أ َّ هللا عليه وسلم صالَة صّىل َلنا َرسوُل ا

َم ِمن َرْكعتِني، فقامَ  الُة أم َنسيَت : الَيديِن فقاَل  ذو الَعِرص، فسلَّ أَقُرصِت الصَّ

ِ صىل اهللا عليه وسلم عىل النّاِس فقاَل  َّ ِ؟ فأقبَل رسوُل ا َّ : يا رسوَل ا

ِ صىل اهللا عليه وسل. نَعم: اليديِن؟ َفقالوا  ذو أصَدَق  َّ َمَّ رسوُل ا م ما فأ

الِة، ثمَّ سجَد َسْجَدتِني وهو جالٌِس بعَد التَّسليمِ ى بق  ".مَن الصَّ

س بن مالك صىل اهللا عليه وسلم َمرَّ بَقْوٍم ى النب أنَّ "  وعن أ

ُحوَن، َفقاَل  ما : َفَخَرَج ِشيًصا، َفَمرَّ هبِْم َفقاَل : قاَل . َلَصَلَح  لو َملْ َتْفَعُلوا : ُيَلقِّ



ُْتمْ  :قاَل . ُقْلَت َكذا َوَكذا: قالوا  لِنَْخلُِكْم؟ وعن أم ". بَأْمِر ُدْنياُكمْ  َأْعَلمُ  َأ

، ولعلَّ بعَضكم، إىلإنَّكم ختتِصموَن : "سلمة أم املؤمنني ا بَرشٌ  َحنُ ْ أَ  وإنَّام أ

تِهِ بحُ  فمن قضيُت َلُه من . بينَكام عىل نحِو ما أسمعُ  من بعٍض، فإنام أقىض جَّ

  ". له قطعٌة مَن النّارِ حقِّ أخيِه شيًئا فإنَّام 

ى رسوَل اهللاِ صىل اهللا عليه " حازمى وعن قيس بن أ أنَّ رجًال أ

عدِة، فقال رسوُل اهللاِ صىل اهللا عليه  وسلم، فقام بني يَديه، فأخذه من الرِّ

ْن عليك، فإن: وسلم ٍة من قريشٍ . لٍِك لسُت بمَ ى هوِّ ا ابن امرأ  كانت إنام أ

ا: " بن عبد اهللاوعن جابر". الَقديدَ  تأكٌل   العبد،َ  يأكُل  كام عبٌد آكُل  إنام أ

. استغفروا ربَّكم: "مالكى أى وعن األغر املزن". العبد جيلُس  كام وأجلُس 

وُب إليه كلَّ يومٍ  أستغفرُ ى إن ومن أدعيته صىل اهللا عليه ". مرةٍ  مائةَ  اَهللا وأ

  ىفماضٍ . بيدكى ناصيت. عبدك ابن عبدك ابن أمتكى  إن"وسلم 

ك بكل اسم هو لك سميَت به نفسك أو . قضاؤك  ىفك، عدٌل حكمُ  أسأ

زلتَ  رَت  ه ىفأ علم الغيب   به ىفكتابك، أو علَّمته أحًدا من خلقك أو استأ

وذهاب ى، وجالء حزنى، ونور صدرى، عندك أن جتعل القرآن ربيع قلب

  ."ىمه

وال وكان صىل اهللا عليه وسلم جيلس عىل األرض ويأكل مع أصحابه 

. ينفصل عنهم ىف موضع خاص به وال بطعام أطيب أو أكثر من طعامهم

 فقام َخيُدُمهم، ،عىل َرسوِل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلمى َقِدَم َوفُد النَّجاش"

م: قال. نحن نكفيك يا َرسوَل اهللاِ : فقال أصحاُبه  ألصحابِنا كانوا  إهنَّ

كن له جالوزة يفّضون الناس من ومل ي". ُأِحبُّ أن أكاِفَئهمى ُمكِرمَني، وإنِّ 



وكان بيته مفتوحا ألى قاصد أو سائل أو . حوله ويوسعون له الطريق

دا بل جياب يَ تْ صاحب مصلحة أو مشكلة أو فُ   ما إىلا أو خصومة فال ُيَرّد أ

فال يعرتض، فضال " يا حممد"وكان األعراب ينادونه بـ. يريد دون أى تكلف

دا إليه مِ ْس وكان بعضهم يُ . عن أن يتأفف عه كالما شديدا ال يصح توجيهه أ

وشده بعضهم . وال يقبله َمْن هو أقل منه، ومع هذا كان يتسامح مع كل هذا

ر الشد العنيف ىف عنقه قائال ىف جالفة وغلظة أعطنى من : من طوقه حتى أ

يك ومل يفكر النبى ىف عقابه، وكان . مال اهللا، فهو ليس مالك وال مال أ

 من الصحابة كان يسعدهم جدا لو َكلََّف أحَدهم بعقابه هو يستطيع، وكثري

  . وأمثاله

ا مات ابنه إبراهيم وكسفت الشمس وظن الصحابة أهنا كسفت  و

حة ساطعة أن  كر ىف رصا ما للميت الصغري بوصفه ابنا للرسول أ إكرا

تكسف الشمس أو القمر ملوت أحد أو حلياته، إذ مها آيتان من آيات اهللا 

يا مطرداجتريان ع . ىل سنن معلوم، أى تتبعان ىف جرهيام ىف الفضاء قانونا إ

كاَن ُيْرِدُف خلَفه، ويضُع " و.  وكان يرتك حفيديه يركبان ظهره وهو يصىل

، وقد يكون "احلامرَ  طعاَمه عىل األرِض، وجييُب دعوَة اململوِك، ويركُب 

ى أنَّ النَّب" موعن ثوبان مواله صىل اهللا عليه وسل. احلامر من غري برذعة

 ِ ةٍ ى صىل اهللا عليه وسلم شيَّع جنازًة، فُأ ى أن،بدابَّ عاة " يرَكَبها  فَأ مرا

ًة سوداَء ماَتت ومل يُ "وعن عامر بن ربيعة . للجنازة ى َذْن ِهبا النَّبؤْ أنَّ امرأ

ِهبا؟ ثمَّ قاَل ى آَذنُتمون هّال : صىل اهللا عليه وسلم، فُأخِربَ بذلِك، فقاَل 

وا عليها: ألصحابِه أنَّ رجًال كان "هريرة ى وعن أ". َفصّىل عليها. ُصفُّ



ما : صىل اهللا عليه وسلم فقالى يلتقُط األذى ِمن املسجِد فامت، ففَقده النَّب

وا  به؟ى آَذْنُتمون ُكنُْتم هّال : قال. مات: فَعل فالٌن؟ قالوا  م استَخفُّ فكأهنَّ

َه وىف ". فذَهب فصّىل عليه. قِربهعىل ى انطلِقوا فُدلُّون: قال ألصحابِه. شأ

ا برش مثلكم يوحى ": "الكهف"القرآن ىف آخر سورة  كم إىلقل إنام أ ام إ  أ

ه ُيوَحى إليه، : د بينه وبني سائر البرشوحي، وهذا هو الفرق ال"إ واحد أ

ن القداسة والتقديس؟ . ونحن ال ُيوَحى إلينا، عالوة عىل سمو خلقه   فأ

و راِفِع الُقَرظِ  قال: "سوعن عبدالله بن عبا حَني اجَتَمَعِت ى أ

َن عند رسوِل اهللاِ صىل اهللا  األَْحباُر ِمَن اليهودِ  والنَّصارى ِمن أهِل َنْجرا

ُد أْن َنعُبَدكَ  :اإلسالم إىلعليه وسلم، وَدعاُهم  ُريُد يا حممَّ  َتعُبدُ  كام َأ

نابَن مريَم؟ فقال َرجٌل ِمن أهِل َنْجرانَ  عيسى النَّصارى : ُيقاُل له ىٌّ  َنْرصا

ئيُس  ُد، وإليه َتْدُعونا؟ أو: الرَّ فقال رسوُل . قال كام َأَوذاَك ُتريُد ِمنّا يا حممَّ

. َنأُمَر بِعبادِة غِريه  َمعاَذ اهللاِ أْن َنعُبَد غَري اهللاِ أو أنْ :اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم

َزَل .هللا عليه وسلمقال صىل ا كام أو.  ىوال بذلَك أَمَرنى ما بذلَك َبَعَثن  فأ

ُ اْلِكتاَب واْحلُْكَم : "ذلك ِمن َقْوِهلام ىف اُهللا عزَّ وجلَّ  َّ ما كاَن لَِبَرشٍ َأْن ُيْؤتَِيُه ا

َة ُثمَّ َيُقوَل لِلنَّاِس ُكوُنوا ِعَباًدا ِىل  انِيَِّني بَِام  والنُُّبوَّ ِ َوَلِكْن ُكوُنوا َربَّ َّ ِمْن ُدوِن ا

َوَال َيْأُمَرُكْم َأْن َتتَِّخُذوا اْملََالِئَكَة * ُموَن اْلِكَتاَب َوبَِام ُكنُْتْم َتْدُرُسوَن ُكنُْتْم ُتَعلِّ 

ُْتْم ُمْسلُِمونَ  َْأُمُرُكْم بِاْلُكْفِر َبْعَد إِْذ َأ له عليه ". َوالنَّبِيَِّني َأْرَباًبا َأ ومن أقوا

ا عبدٌ كام أطَرِت النَّصارى عيسى ابنَ ى ال ُتطُرون: "السالم .  مريَم، فإنَّام أ

 قبورَ  لَعن اُهللا قوًما اَختذوا. وثنًاى ال جتَعُلنَّ قرب"، "عبُد اهللاِ ورسوُله: فقولوا 

بيائِهم   ". مساجدَ  أ



أما أن حيمل بعُض الصحابة الصغار ِسنا نعله فهذا لون من احلب مل 

عمنا يأمرهم به بل أقدم بعضهم عليه بتلقائية محيمية ودون تكلف، لكن 

 بل حتى .  ىالرصاىف أراد إثارة ضجة سخيفة سخف عقله وضمريه امللتو

لو كان هو من أمر بحمل نعله أذلك حدٌث هيدد احلضارة البرشية؟ لقد كان 

 فليس ى، صىل اهللا عليه وسلم يمثل بل جيسد أعىل سقف ىف الكامل اإلنسان

ة  الصغرية من احلصافة وال من اإلنصاف أن نقف إزاء مثل تلك املسأ

التافهة التى ال تقدم وال تؤخر، وبخاصة حني يكون من يقف إزاءها هو 

ولو كان َمحْل ابن . الرصاىف الذى نعرف جيدا كيف كان يترصف ويقول

مسعود لنعل الرسول مظهرا من مظاهر تقديس الرسول التى حيرص عليه 

السالم عىل غرسها ىف نفوس الصحابة فكيف نعلل تقدير النبى البن 

ءة الصحيحة للقرآن حتى ليقول ىف ذلك عبد اهللا بن عمرم : سعود ىف القرا

صىل اهللا عليه وسلم ى منُذ سِمْعُت النَّب مسعودٍ  بنَ  َملْ أَزْل ُأِحبُّ عبَد اهللاِ "

َن ِمن أربعةٍ : يقوُل  وا الُقرآ ُحَذيفَة ى وساِملٍ موىل أ مسعودٍ  بنِ  عبِد اهللاِ : اقَرأ

َ  بنِ  وُمعاذِ  ، وقول عمر فيه إنه مملوء فقها، واستعامله "كعٍب  بنِ ى َجبٍل وُأ

ال وعىل السوق؟   إىل مسعودٍ  بنِ  عبِد اهللاِ ى  جاء نعْ وحنيإياه عىل بيت ا

: وقول النبى صىل اهللا عليه وسلم. ما ترك بعَده مثَله: الدرداِء قالى أ

تِ " َن َغضا من أحّب أن يقرأ ال"،  "عبد أمِّ  ابنُ  هلا ما َرِىض ى رضيُت ُألمَّ قرآ

ءةِ  ُه عىل ِقرا ِْزل فليقرأ أمر  :"طالبى بن أ وعن عىل". َعْبدٍ  ُأمّ  ابن كام ُأ

َيه  مسعودٍ  بنَ  صىل اهللا عليه وسلم عبَد اهللاِ ى النب أن يصعَد شجرًة وأن يأ

حني صِعَد الشجرَة  مسعودٍ   ِبنِ   ساِق عبِد اهللاإىلٍء فنظر أصحاُبه ىمنها بش



 ما :صىل اهللا عليه وسلمى اَقيِه، فقال النبفضِحكوا من ُمحوشِة س

قُل ىف تضَحكون؟ ِن يوَم القيامِة من ُأُحدٍ  َلِرْجُل عبِد اهللاِ أ   ". امليزا

واآلن أفمن يقول هذا الذى قاله النبى ويترصف عىل هذا النحو الذى 

باعه كام  صح أن نقول إنه كان حريصا عىل أن يقدسه أ ترصفه عليه السالم أ

اىف؟ أما أن َيْدُلك املسلمون وجوههم بنَُخامة الرسول عليه يزعم الرص

السالم فلم نسمع أهنم فعلوها إال ىف احلديبية بمحرض من رسول أعدائهم 

موا أعداءهم كيف أن حممدا هِ فْ وتفسريى هلا أهنم أرادوا أن يُ . القرشيني

، حمبوب عندهم أعظم احلب عزيز عليهم أشد العزة، وَأْمره فيهم هو األمر

ه مهام يأمرهم بشىء ضدهم فلسوف ينفذونه ىف احلال باستقتال ودون  وأ

ا عاد إليهم رسوهلم . تلجلج ّ ى هذا الترصف ُأُكَله عند القرشيني  وقد أ

وال أظن هذا الترصف إال هز . وأخربهم بام شاهد من تعلق املسلمني بنبيهم

مد عىل نحو خمتلف، قلوب املرشكني وَأَطَرهم َأْطًرا عىل التفكري ىف أمر حم

ومل حيدث أن اشتبك املسلمون واملرشكون إال يوم الفتح اشتباكا خفيفا ثم 

 بعدما اإلسالمسلَّموا واستسلموا وأسلموا وصاروا جياهدون ىف سبيل 

ر به بل ىف القضاء عليه، وإن كانوا قد  كانوا حياربونه وجيتهدون ىف اإلرضا

لتفل والتحنيك التى أكثر منها أما حكايات ا. فشلوا ىف ذلك فشال ذريعا

الرصاىف فال تشغلنى ىف شىء سواء صحت أو مل تصح، فإنى منشغل بقيم 

 العظيمة ومبادئه الكريمة والتغيريات اهلائلة التى أحدثتها دعوة اإلسالم

  .حممد ىف حياة العرب وىف حضارة العامل وتارخيه



ه رأى  ذات يوم ثم يمىض الرصاىف مهامجا الرسول عليه السالم أل

ه عن احلكم ىف ذلك،  أوراقا من التوراة مع عمر بن  اخلطاب يقرأ فيها ويسأ

فغضب وهناه عن مطالعتها، فعد كاتبنا هذا املوقف من الرسول مغاالة ىف 

ى . وهذا من الرصاىف محق ما بعده محق). ٤٣٩ص(تقدير نفسه ودينه  لقد أ

أهنا دخلها : ن سببحممد بدين جديد ينسخ كل األديان السابقة ألكثر م

 احلاىلالتحريف والعبث، وقد وضحنا  هذا ىف موضع آخر من الكتاب 

ه واحد منا نحن البرش، وتقديم . بشىء من التفصيل ومنه تصوير اهللا وكأ

ع املوبقات من قتلٍ  وا بياء عىل أهنم جمرمون يرتكبون كل أ  وزنا  عمدٍ األ

طلوب أن يرتك النبى فهل امل. وزنا حمارم وسكر وعربدة وفسق وخيانة

باعه التعرض هلذا التلوث يفسد عليهم دينهم الذى مل يكن قد اكتمل  أل

ه بمثابة  بعد؟ ومعروف أن اجليل املؤسس يؤخذ بكثري من الشدة واحلزم أل

القواعد من البيت، فلو مل تكن القواعد صلبة راسخة متينة الهنار البناء منذ 

عد كثريا جدا جدا جدا من املدى  أوسع واإلسالمثم إن مدى . البداية أ

 فهام دينان ضيقان ال هيتم أوهلام ى، الذى يصل إليه دين موسى أو دين عيس

بشىء تقريبا سوى أمور الكهانة وما يتصل هبا، وال هيتم الثانى إال ببعض 

األخالق املثالية التى ال تصلح لتسيري املجتمع بل تظل عىل مثاليتها ال يفكر 

دا ىف ال سري بمقتضاها، وإال ضاع بل هلك وأكله ذئاب البرش أحد أ

 دين عاملى بينام كل من اليهودية اإلسالمكام أن . اعهم وثعالبهمبوض

نية ديانة حملية  طلب العلم واالهتامم إىل اإلسالموىف حني يدعو . والنرصا

ءة والكتاب والعمل واإلتقان والنظافة والنظام والشورى والعدل  بالقرا



القوة االقتصادية واحلربية والسياسية ويضع الترشيعات ىف كل االجتامعى و

فكيف يسكت النبى . مناحى احلياة ال نجد شيئا من ذلك ىف أى من الدينني

ه اهتم بُجْمع قوته  عىل ترصف عمر؟ والعجيب املريب ىف موقف الرصاىف أ

ه إنام دخل ليفسده وخيرب عقول رجاله اإلسالمكل هيودى دخل ىف   بأ

ئيليات بينهمونسائ فباهللا ما كل هذه احلنية اآلن عىل . ه برتويج اإلرسا

م يقل الرصاىف ىف أول كتابه إن دين حممد أفضل من أى دين  اليهودية؟ ثم أ

آخر وإن حممدا أعظم من أى رجل آخر؟ فلم ينتقده إذن لغريته عىل دينه 

  ! األديان؟ يا للتناقض البشعل كلَّ ُض فْ هذا الذى يَ 

ه ي نتقد وجود الشهادة الثانية ىف الصيغة التى ينطقها من كذلك نرا

 وهو .  ىتكف" أشهد أال إ إال اهللا: " مدعيا أن قولنااإلسالميريد اعتناق 

ه هيلوس، لكنه يسوق البالهة  ه يعرف بأ خمطئ بدون أدنى شك، وأرجح أ

ُ . عىل الشيطنة ن ه لبعض املبرشيكام أن هذا االنتقاد هو انتقاد تبشريى قرأ

الغربيني، إذ يقولون إن حممدا يسوى بني نفسه وبني اهللا فيذكر نفسه دائام مع 

باعه بطاعته مع طاعة ربه وهو اعرتاض سخيف وال معنى له، . ربه ويأمر أ

ر بصفته عبد اهللا ورسوله ليس كَ ذْ ر مع اهللا ىف هذا السياق فإنام يُ كِ فإنه إذا ذُ 

، إذ هو رسول اهللا ومبلغ إال، فضال عن أن طاعته هى نفسها طاعة اهللا

ى بشىء من عنده، وإال عاقبه اهللا سبحانه حسبام ذكر إىلدعوته   العباد ال يأ

ء"وىف سورة " احلاقة"القرآن ىف سورة    ". اإلرسا

ه قرن اسمه باسم اهللا ىف بعض  ثم كيف ينتقد الرصاىف حممدا أل

 أن معظم املواضع القليلة ىف القرآن لدى احلديث عن الطاعة، وال يرى



اجيل )من العهد القديم" (اخللق"ِسْفر  ال حيتويان ) من العهد القديم(، واأل

 إىلعىل شىء ال يتعلق بموسى وعيسى عىل الرتتيب، بل مها من أوهلام 

آخرمها جمرد تأريخ حلياة النبيني الكريمني، فهام مثل السرية النبوية عندنا ال 

ة معابة ىف ومع هذا ال جيد الرصاىف واملبرش. القرآن ون الذين يقلدهم أ

ضع التى ذُ . وهذا غريب. العهدين املذكورين ر اسمه فيها كِ أما حممد فاملوا

ت ٤(ىف القرآن ال تزيد ىف العد عىل أصابع اليد الوحدة  مرة باسم + مرا

 ٢٠(وهارون )  مرة١٣٦(وموسى ) مرة٦٩(بينام ذكر إبراهيم ") أمحد"

وكثري )  مرة٣٥(ونوح ") املسيح"سم  مرة با١١+  مرة ٢٥(وعيسى ) مرة

ئيل أكثر من ذلك، وبعضهم أضعاف العدد الذى ذُ  بياء بنى إرسا ه رَ كِ من أ

وهناك .  مرة٣٤بل إن مريم، وهى ليست نبية، قد ذكرت ىف  القرآن . حممد

سورة كاملة باسمها حتكى قصتها بينام ال وجود لسورة باسم أى من 

بياء . زوجات حممد صىل  اهللا عليه وسلم وهناك سور كثرية بأسامء األ

بياء ونوح: "اآلخرين ىف حني أن " يونس وهود ويوسف وإبراهيم واأل

، وال يقابلنا "القتال"السورة التى سميت عىل اسم حممد هلا  اسم آخر هو 

وباملثل نرى  القرآن حيرص عىل تقديم . اسمه فيها أكثر من مرة واحدة يتيمة

بياء السا ئيل عىل العكس من صور ناصعة لأل بياء بنى إرسا بقني بام فيهم أ

كتب العهد القديم التى مل ترتك واحدا منهم إال لوثته وشوهت سريته 

ولو كان سيدنا . تشوهيا فظيعا كام يعرف كل من قرأ أسفار ذلك الكتاب

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يريد قداسة وتقديسا لردد ما تقول كتبهم 

ق يُ ز هْربُ يَ عنهم لِ  قا ساطع التأ قِ ى نورُ ِش عْ و من بينهم متأ  ىف ه العيونَ  تأ



بياء مطفأون ومل يكن ليمكن أن يتعلل عليه أحد بشىء، إذ . حني أن كل األ

ة كلمة من خارج كتبهم ن حرص نبينا عىل القداسة إذن، . هو مل يأت بأ فأ

  هذا الزعم الذى يزعمه الرصاىف بوجه جامد كاذب ال يعرف احلياء؟ 

 ومرة أخرى فالرصاىف خمطئ حني ينتقد وجود اجلزء الثانى من 

نية اإلسالمالشهادة التى ينطق هبا من يدخل  ، إذ كل من اليهودية النرصا

 هو ما جاء به اإلسالم اهللا الواحد األحد، لكن ما يميز إىلتقول إهنا تدعو 

نبها من علم وعمإىلحممد من الدعوة  ل  بناء احلضارة كلها بجميع جوا

ونظام ونظافة وإتقان وابتكار وإبداع وشورى وعدل وقوة سياسية 

إلخ، وهو ما تكفل بتبيانه الكتاب الذى نزل عليه واألحاديث ... واقتصادية

م يقل الرصاىف إن حممدا ال ينطق بام ىف نفسه بل . التى بثها ىف املسلمني ثم أ

م  اهللا دائام، وَمَدَحه عليه السالم ىف أول الكإىليعزوه  تاب هلذا السبب؟ أ

شع املقت رغم تظاهره بعكس  أقل رغم ذلك إنه يبغض حممدا ويمقته أ

ذلك ىف بداية كل كالم يكتبه عنه؟ فكام يرى القارئ فإننا ىف كل مرة نضبط 

لق ال يصح وال يليق ة يتناقض مع نفسه تناقضا أ . الرصاىف عريان السوأ

ه مغرم بانتقاد النبى ولكن إذا عرفنا السبب بطل العجب، والسبب هو  أ

: لقال هو" يمني: " بكل سبيل بحيث لو قال حممداإلسالموالقرآن و

وهكذا نراه ". برْ بل غَ : "لقال هو" قَرشْ : "، ولو قال حممد"لَام ِش "

  . يعرتض دائام عىل الدين والكتاب الذى جاء به حممد، والسالم

عىل سوء نية البيتني التاليني اللذين يستشهد هبام ) ٤٤٢ص(ولنقرأ 

بياء واعوجاجهم بام فيهم حممد بطبيعة احلال   : األ



ُة، َفِإنَّام       ُكم َمْكٌر ِمَن الُقَدماءِ    ِدياَنت= َأِفيقوا َأِفيقوا يا ُغوا

َؤماءِ =       َركوا  َأرادوا ِهبا َمجَْع احلُطاِم َفَأدْ    وبادوا، َوماَتت ُسنَُّة اللُّ

عم الباطلة رغم قوله ىف أول الكتاب إنه يفعل هذا ويزعم تلك املزا 

ه قد حماإىلد احلق، وأشار وحيتد الذى جاء بالوحيإن حممدا هو ال  نفسه  أ

 لكنه .  ى اهللا وأن هذا هو الوضع الطبيعإىلوأسند كل ما يفعله ويقوله 

ر عىل النبى انتقادا كعادته ينقلب عىل عقبيه وينهال بعد الثناء األول املخدِّ 

مريض خلقيا ونفسيا وفكريا، فهو مريض : أال إنه مريض. اوعيبا وتشوهي

  .  بالثُُّلث

 العبادة، فيبدأ إىلثم ينتقل الرصاىف  :يةاإلسالماهلجوم عىل العبادات 

فالصالة : بالصالة، وهنا ينطلق كالثور اهلائج ىف حمل اخلزف حمطام كل شىء

سد من قيام ة حمضة ال مكان فيها حلركات اجلوحيىف نظره ينبغى أن تكون ر

 اليمني واليسار ألن اإلنسان قد يؤدى إىلوركوع وسجود وجلوس وتلفُّت 

له الدنيوية ومن هنا نجده ينظر . هذه احلركات وذهنه مشغول بأموره وأحوا

كام .  تلك احلركات عىل أهنا مترينات رياضية أكثر منها صالة وعبادةإىل

ناء الصالة بالرد عن اإلسالمينتقد سامح  طريق اإلشارة أو عبارة  لنا أ

 أكثر من إىلأو النحنحة عىل من يريد منا شيئا بسيطا ال حيتاج " سبحان اهللا"

 الواحد منا ىف الصالة طفال له صغريا أو َل وباملثل ينتقد َمحْ . هذه اإلجابات

ليس ذلك فقط .  ذلكإىلوما ... ه خطوات ليفتح الباب ألحد الطارقنييَ ْش مَ 

ن هيئة السجود حيث تكون مؤخرة الساجد ىف بل يسخر سخرية شديدة م



ه يرجع كلمة .  ووجهه ىف األسفل، األعىل اشتقاقيا " الصالة"وقبل ذلك نرا

  ).٤٤٧ -٤٤٣ص(اليهودية العربية " صلوتا" كلمة إىل

" صلوتا"مشتقة من كلمة " الصالة"ونبدأ بآخر شىء، وهو تأكيده أن 

.  الصالة نفسهاإىلل معناها العربية التى تدل عىل كنيس الصالة، ثم انتق

وقد عجبت أشد العجب من تبنى الرصاىف ذلك االشتقاق، وهو ال يعرف 

إن هذا الكالم قد قابلته من قبل عند عدد من املسترشقني . العربية

واملبرشين، وكنت أستغرب تفسريهم هذا ألن العربية والعربية كلتامها لغة 

 التى أخذت مثل تلك األلفاظ من سامية، فلامذا ينبغى أن تكون العربية هى

أن تكون كل منهام قد ورثته من اللغة : العربية ال العكس أو عىل األقل

السامية األم، التى يقول بعض العلامء إهنا العربية ذاهتا أو إن العربية هى 

ن كان اليهود وكنيسهم من حممد  هتا الساميات إليها؟ ثم أ أقرب أخوا

لصالة موجودة ىف لغة العرب، ولكن بمعنى وصالته ىف مكة؟ وقد كانت ا

 مثلام تطور اإلسالمكام نعرفها ىف " الصالة "إىل، ثم تطور معناها "الدعاء"

 الداللة عىل تلون الشخص إىل" جحر الريبوع"من الداللة عىل " النفاق"

له منفذان بحيث إذا " نافقاء الريبوع"وتعامله مع الناس بوجهني مثلام أن 

وىف . ة خرج من الناحية األخرى  فال تستطيع أن متسكهجئَته من ناحي

بوجه عام وعىل " الدعاء"عىل " pray, Prière"اللغات األوربية تدل كلمة 

مأخوذة " الصالة"ولو كانت كلمة . باملعنى االصطالحى مجيعا" الصالة"

عن اليهود والعربية لكان هيود املدنية، بدال من التهكم بقلة أدب وسفاهة 

 عىل صوت األذان وتشبيهه بنهاق احلمري كام كانوا يفعلون قبل أن وسفالة



ء يتم تأديبهم وقطع دابر رشهم  ما كانوا حييكونه من مؤامرات عىل جرا

 هذه الكلمة منهم اإلسالم واملسلمني، لكانوا سخروا من استعارة اإلسالم

و ما لكن الروايات مل حتفظ لنا شيئا من ذلك البتة، وه. ومن دينهم ولغتهم

عد ى عليه من القوا   . يرضب هذا التساخف الرصاىف ىف الصميم ويأ

وال تقف سفاهة الرصاىف عند هذا احلد بل يزعم بوجه ثخني أن 

الركوع والسجود مأخوذان من عند الفرس ألهنم كانوا يركعون ويسجدون 

مللوكهم لدى الدخول عليهم، ثم عاد بعد قليل فقال إهنام مأخوذان من 

ن يا ترى شاهَ ). ٤٥٢ -٤٥١ص( السامرة صالة هيود  حممٌد دَ ولكن أ

ن رأى هيودَ   السامرة وهم يصلون الفرَس يركعون ويسجدون مللوكهم؟ وأ

اذا مل يقل له اإلسالمفرسق منهم الركوع والسجود وأدخلهام ىف صالة  ؟ و

قومه ذلك حني رأوه يصىل هو واملسلمون؟ أم إن الرسول وحده هو الذى 

يركعون ويسجدون؟ ترى هل كان النبى ينرسب من بني قومه رأى الفرس 

هم يصلون ثم عاد رسيعا اخلفاء والظالم  ىف بالد فارس إىلويذهب   إىلفرآ

مكة؟ واضح أن الرصاىف رجل عقله مضطرب، وقلبه يغىل بالبغضاء، 

ه أخذ دينه من هنا ل كتابَ َخ ودَ  ه وىف عزمه اهتام النبى بكل نقيصة والقول بأ

ه مل يتلق شيئا من اهللاومن هنا   . هذا باهللا رجل أمحق.  وأ

. ، ومل يأت بشىء من عندهاإلسالموهو هنا يردد كالببغاء كالم أعداء 

ه ىف كثري جدا مما ضمنه ىف كتابه  ه يصنع ذلك .  احلاىلوهذا شأ  والغريب أ

ه ابن بجدهتابوجه وقاح إذ خييِّ  ضا. ل للقارئ أ ه وهو أ  يكذب حني يزعم أ

 يكن بني يديه وهو يؤلف ذلك الكتاب سوى بعض املراجع التى تعد عىل مل



حدة ىف حني أن املراجع التى يشري إليها ىف درج الكتاب  أصابع اليد الوا

وكذلك التى يضمها الثبت املوجود ىف آخره تكذب دعواه هذه املفضوحة 

ه أخذ ا. تكذيبا ساحقا ه، ىف الوقت  الذى يتهم النبى بأ لسجود والعجيب أ

فلو . من الفرس، يستشهد بكاتب فارسى يسخر من السجود ومن هيئته

كان الرصاىف خملصا ألَْصَىل ذلك الفارسىَّ األمحق نارا حامية من التقريع 

وَطَلَب منه أن يغلق فمه ألن قومه كانوا يسجدون وينتئون أستاههم ىف 

يبتهم مصيبتني الفضاء، ولَِبَرشٍ مثلهم، وليس هللا سبحانه، وهو ما جيعل مص

 ألن مهه كله هو مهامجة يباىللكنه يقع ىف هذا التناقض وال ! ىف نظره

  . ، والباقى هيوناإلسالم

وأما أن تكون الصالة ىف جانب منها لونا من التامرين الرياضية فام 

ئد صحية ىف هذه احلركات  املشكلة أو العيب ىف هذا؟ لقد وجد األطباء فوا

اىف الرهيف الروح املرفرف بأجنحته النورانية واألوضاع التى تزعج الرص

. ىف ساموات التجريد والشفافية النفسية، وهلذا يسخر هبا ويتهكم عليها

 اهللا؟ هل اإلنسان روح فقط؟ إنه إىلومن قال إن الصالة اجتاه روحانى فقط 

روح وجسد، واشرتاك اجلانبني ىف العبادة يربط اإلنسان من جانبيه باهللا 

  . سبحانه

: قال رسول اهللا عليه الصالة والسالم.  السكينة مطلوبة ىف الصالةإن

مٌ  لَينَْتِهَنيَّ " نَّ بُ تَ عن َوْدِعِهُم اجلُُمعاِت أو لَيْختَِمنَّ اُهللا عىل قلوِهبم ثم َلُيكْ  أقوا

ُ عزَّ وجلَّ ُمقبًال عىل العبِد ما مل يلتِفت فإذا"، "من الغافلنيَ  َّ ُل ا  ال يزا

الُة فال تقوموا حّتى تَرْون"، "عنهُ  رصَف ان وجَهه َرصَف  ى إذا ُأقيَمِت الصَّ



كينةُ  وعليكم كينة،َ  ائُتوا الصالَة وعليكم"، "السَّ فصلُّوا ما أدركُتم  السَّ

مَّ ركوَعها وسجوَدها  الصالةَ  إذا أحسَن الرجُل "، "واقُضوا ما سبَقكم فأ

الصالَة فلْم  وإذا أساءَ . ، فُرتفعُ "ىحِفَظَك اُهللا كام حفْظَتنِ : "الصالةُ  قالْت 

، َفُتَلفُّ "ىضيََّعَك اُهللا كام ضيعَتن: "الصالةُ  ُيتِمَّ ركوَعها وسجوَدها قالت

ُب هبا وجُههُ  قهقهًة  الصالةِ  َمْن ضِحَك ىف"، "كام ُيَلفُّ الثوُب اخلََلُق فُيْرضَ

الةِ  إّياُكم وااللتفاُت ىف"، "فلُيِعِد الوضوَء والصالةَ  ى َدُكم ُيناجفإنَّ أح الصَّ

ُه ما داَم ىف الةِ  ربَّ ه  تعبدَ  أن اإلحسانُ "، "الصَّ ه، فإن مل تكن ترا ك ترا اَهللا كأ

الةِ  إنَّ االلتفاَت ىف: "، وقالت عائشة"فإنه َيراك اختالٌس خيتلُسه  الصَّ

يطاُن منَ  الةِ  الشَّ ِ صىل : "، وعن جابر بن سمرة"الصَّ َّ خرَج علينا رسوُل ا

دينا ىفاهللا عليه وسلم  الِة، ونحُن راِفعو أ دَهيم : فقاَل  الصَّ ما باُهلم رافعَني أ

الةِ  ىف مْ  الصَّ ا أذناُب اخليِل الشُّ الةِ  ْسُكنوا ىفِس؟ اُ كأهنَّ ، وعن ابن "الصَّ

الِة، َفقيَل َلنا كنّا نسلُِّم ىف: "مسعود الةِ  إنَّ ىف: الصَّ وأما السامح ". ًال لُشغْ  الصَّ

ناء ص الته ملن هو خارجها حني تكون هناك رضورة فيدل بإشارة املصىل أ

 دين جيمع بني الروحانية وبني احلرص عىل عدم فوات اإلسالمعىل أن 

مصلحة من مصالح احلياة، وإال لكان الرصاىف أول من هيب للزراية عليه 

 من يريد منه شيئا ال إىللتصلبه ومجوده وعدم السامح للمصىل باإلشارة 

  . يقبل التأجيل

 بالطائف ىف بيته  مرصى ذات مرة كنت أصىل العشاء خلف زميلأذكر

منذ بضعة عقود، ورن اهلاتف، وكنت منتظرا اتصاال مهام عىل هاتف بيت 

ى االتصال ونحن ىف الصالة، فرسعان ما رفعت ، زميىل وقع أن يأ  لكن مل أ



 وفهم ى،  صالتإىلثم وضعتها وانرصفت " سبحان اهللا: "السامعة وقلت

نى موجود، فكرر االتصال بعد الصالةاملتصل  ولكن املضحك أن . أ

ه حدث  صاحب اهلاتف ثانى يوم حكى ما حدث لزمالئنا باجلامعة عىل أ

بته، فقلت لهوَ رْ يُ  سنا نقول ونحن نصىل: ى لغرا حني نريد " سبحان اهللا: "أ

 وما الفرق بني أن أقوهلا ىف اهلاتف:  قلت له.  بىل: تنبيه أحد ألمر ما؟ قال

د تنبيهه؟ لكنه بدا عليه عدم االقتناع هو . وأن أقوهلا كفاحا للشخص املرا

  ! حر

وأما أن هذه احلركات واألقاويل التى تتكون منها الصالة ال متنع 

املصىل من رشود ذهنه هنا وهناك، وأما أن الرد عىل من هو خارج الصالة 

 صالته إىل يعود خيرجنا عنها قليال أو كثريا، فهذا وارد، وعىل اإلنسان أن

وما ال . رسيعا، وهو ما نعمله نحن وغرينا بدرجات متفاوتة من النجاح

وال . واحلياة مزيج من النجاح والفشل. ُيْدَرك كله ال ينبغى أن ُهيَْمل كله

 ال اإلسالميوجد أدنى تصادم بني هذا وبني التوجه الروحى هللا سبحانه، ف

رى أن ىف جمامعة الرجل لزوجته والدين الذى ي. يفصل بني الدين والدنيا

نا ىف كل ما نعمل إنام نؤدى عبادة، وإن مل تكن عبادة  أجرا ويعلمنا أ

شعائرية، ال يمكن أن يقيم حدودا فاصلة بني اجلسد والروح أو بني الدنيا 

وكثريا ما محْلنا أوالَدنا . واآلخرة أو بني الشعرية الدينية والتامرين الرياضية

صىل أو تركناهم يركبون ظهورنا، ومل يمنعنا ذلك من وأحفاَدنا ونحن ن

نا واقفون أمام ربنا سبحانه فنشكره عىل نعمة األوالد واألحفاد  الشعور بأ



صل صلبة بني جوانب احلياة  ونشعر بالغبطة ألن ديننا دين سمح ال يقيم فوا

  . املختلفة

ق ثم هل يستطيع أشد الروحانيني الشفافني من أمثال الرصاىف املحل

ء الروحانية واملالئكية أن يركز ىف عبادته الر ة أو تأمالته وحيىف أجوا

 تلك؟ وهذا إن إىل هذه اجلهة أو يروح إىلالفكرية بحيث ال يذهب ذهنه 

إن هذا هلو املستحيل بعينه، ! كان أمثاله يامرسون أى لون من العبادة

ر ه التحكمُ فالوعى البرشى هو بمثابة تيار متدفق ال يمكن صاحبَ   فيه بل يتأ

نى اآلن : بكل ما حوله وبداخله، وإن كان بدرجات متفاوتة فلنفرتض أ

طاوعت الرصاىف املالك النقى الذى ال يعرف أى شىء من برشيتنا ورصت 

أعبد اهللا بعقىل فحسب، ثم كنت جالسا أمام مكتبى متأمال ىف معنى 

أن أظل األلوهية مثال، فطرق أحدهم الباب يريد أن يدخل، فهل يمكن 

ه مل ُيْطَرق  نبه لطرق الباب وكأ منغمسا متام االنغامس ىف صالتى دون أن أ

ا أصىل صالتى  وال أن إنسانا يريد أن يدخل؟ وهل إذا أصابنى َمْغٌص وأ

 بل ال ىلاالروحانية التى أوىص هبا أفاقنا الكبري أظل مستمرا ىف صالتى ال أ

 وأوالدى يشاهدون ى، فتأشعر هبذا املغص؟ وهل إذا كنت أصىل ىف غر

مباراة ىف كرة القدم ىف الردهة وأحرز فريقهم هدفا مجيال فقاموا هيللون 

قى جامد  هتم العالية، هل يمكن أن أ ويفرحون ويتصاحيون بأصوا

ى صنم من  دا وأمىض ىف صالتى كأ اإلحساس فال أعى شيئا من هذا أ

  الفوالذ؟ 



ت  واخلبطات، وإن مل يبد إن الفوالذ ذاته يستجيب ملثل تلك األصوا

ر جراء صالبته وقوة حتمله، فام بالنا بالبرش والوعى البرشى؟  ه يتأ لنا أ

 واهللا سبحانه .  ى مساره الِعَبادِ إىلالعربة ىف الصالة أن يعود اإلنسان رسيعا 

ه يعلم أن اإلنسان ال يستطيع أن يعلو فوق  يغفر كثريا من هذه األشياء أل

 اإلسالم وهذه عظمة .  و الذى يزعمه أمثال الرصاىفبرشيته عىل هذا النح

ا كام يريد منا أن نفعل؟ وحيثم هل كان الرصاىف يعبد اهللا ر. ورس عبقريته

ة هذه أن صار من زبائن البغايا والغلامن وحيوهل من ثمرات عبادته الر

واخلمر والقامر؟ إن اإلنسان بطبيعته قادر عىل أن جيمع بني االستمتاع 

ضا، وحيحلاجات اجلسدية واالستمتاع بإشباع حاجاته الربإشباع ا ة أ

وكثريا ما يامرس املتعتني ىف نفس الوقت كام هو احلال حني يكون جائعا 

فيقوم جيهز لنفسه بعض الشطائر وفنجانا من الكاكاو مثال، ثم يمسك 

بكتاب ممتع يقرؤه وهو يقضم قطعة من الشطرية ويأخذ رشفة من الكاكاو، 

 القرآن إىلن ىف تعزية فيرشب الشاى املقدم إليه وهو يستمع أو قد يكو

ترى ما املشكلة؟ إننى ال أحب املتنطسني من أمثال الرصاىف الذين . الكريم

ال هيتمون بتأدية العبادات لكنهم، عامدين متعمدين، يعملون عىل إثارة 

م يقل. املشاكل واالعرتاضات بحيث يوقفون تقدمنا ىف كل املجاالت  ثم أ

د بني البرش مجيعا، وحيالرصاىف بعظمة لسانه إن حممدا هو أول من فهم الت

وزاد سيادته فتنازل من عليائه وأعطاه خاتم اآليزو وشهد له بالصحة 

والصواب، فام الذى يا ترى جعله ينقلب عىل وجهه وخيرس الدنيا واآلخرة؟ 

م يقل إن ما يقوله أو يعمله حممد إنام هو ىف الواقع  واحلقيقة كالم كذلك أ



اهللا وفعله؟ فكيف سولت له نفسه االعرتاض عىل كل ما يفعله أو يقوله 

  اهللا؟ 

ه يقرتح  خذ بام يقول إن األلبان قد توصلوا إليه ىف علينا األواملريب أ

موضوع الصالة من االكتفاء فيها بالقيام والقعود دون الركوع والسجود 

يا ). ٤٤٧ص(ا ىف السجود معلال ذلك بأن البسى البناطيل جيدون عنت

ك؟  قعة هؤالء أو أو عوقك بنطالك عن موا مسافد املومسات والغلامن، أ

ء ذلك وتبت   اهللا بفضل إىلوهل تراك تركت ممارسة اجلنس معهم جرا

. البنطلون؟ باهللا إنك لرجل سخيف العقل تافه املشاعر ضحل الضمري

 فلسوف ننتهى بأال وبطبيعة احلال لو فتحنا هذا الباب لكل ملتاث أفاق

ه، بعدما محل عىل . تكون هناك صالة أصال بأى شكل ومن املريب أ

األقوال واحلركات ىف الصالة وأكد أن الصالة هى نشاط روحانى رصف ال 

 صالة األلبان حسبام يقول، وهى ال إىليصح اشرتاك اجلسد فيه، يدعونا 

. السجودالركوع و ختلو من األقوال واألفعال، كل ما هنالك أهنا ختلو من

فام معنى هذا كله؟ معناه أن الرصاىف اخلبيث يريد إشاعة االضطراب ىف 

وعىل هذا فإن مل يتيرس هدم الصالة بالكلية فلنهدم منها . الدين، والسالم

املهم أال تبقى الصالة عىل وضعها الذى رشعه اهللا لنا . الركوع والسجود

َغنَاه رسوُله   .وَبلَّ

جود فأود أن أوضح أن من يبحث عن عيب فإنه ال أما هتكمه عىل الس

بد واجده، واملالحظ عىل كل حال أن الصالة تقوم من الناحية احلركية عىل 

تنشيط أكرب عدد من املفاصل والعضالت قياما وركوعا وسجودا وجلوسا 



ى . والتفاتا ثم بعد الصالة تسبيحا وحتميدا وتكبريا عىل األصابع وأذكر أ

ة كلمة يمكن األمريكأن قرأت ىف شبابى  ان بلغ، من حتفظهم والنفور من أ

أن تكون خمجلة ولو عىل سبيل التأويل البعيد، أهنم كانوا يتحرجون أشد 

اذا؟ ألن النساء حني . ىف حرضة النساء" كرسى"التحرج من نطق كلمة 

فام رأى . جيلسن عىل الكراسى تكون مؤخراهتن راسية عليها وملتصقة هبا

صاىف امللحوس العقل اخلبيث النفس البادئ رحلته ىف كتابه وىف عمنا الر

ء ضمريه يبدأ كل فصل اإلسالمنيته ذبح   بكل الطرق، لكنه خلبثه والتوا

  بكالم مجيل عن النبى لينتهى األمر بتشويه كل شىء؟ 

وبمناسبة املؤخرات وما تثريه عند رصافينا الرهيف احلس كان ىل 

ه صديق متدين تدينا عقليا صا رما وحيب دينه ورسوله أشد احلب ويرى أ

أعظم رجل ىف التاريخ، لكنه كان كلام دخل بيت اخلالء ليقىض حاجته شعر 

باخلزى واخلجل والتأفف، ثم كرب ونضج عقله وصار حكيام يعرف فطرة 

األشياء التى ال يمكن جتاهلها أو تغيريها أو خمالفتها، وال معنى للخزى 

رحاض يضحك بينه وبني نفسه وهو يتخلص من منها، فصار كلام ولج امل

هذا أمر ظريف، ويشكر اهللا عىل ذلك كام : الفضالت وحيس بالراحة قائال

ثم يقارن بني البرش ىف هذا املوقف وبني . كان يفعل الرسول عليه السالم

ثم يضحك مرة أخرى عندما يتذكر أن النساء . السيارات وهى تنفث العادم

ضا بام فيهن ملكات  ثم يضحك مرة رابعة حينام يتنبه . اجلامل يفعلن هذاأ

ج عندهن هو وحمل اإليالج قريب من قريب حتى إىل  أن حمل اإلخرا

 اهللا هيدينا وال هيديك، احلكاية ال ، فيا عم رصاىف. ليكادان يتالصقان



 هذا احلد كيف إىلثم ما دمت رقيق اإلحساس . ينقصها حتذلقك السخيف

قعة الغلامن ىف أدبارهم وهى موضع القذارة كانت نفسك تطاوعك عىل  موا

ت تنكحه  والنتانة يا رجل؟ كذلك كيف مل تنفر من اختاذ الغالم أمامك وأ

االست فوق، والوجه ىف األرض كام تقول عىل سبيل : وضع الساجد

  ! السخرية من املصلني ومن الصالة؟ خيبة اهللا عليك

لتدمري فيقول إن آيات ويستمر الرصاىف ىف اهلدم وا: انتقاد القرآن

: إى واهللا هذا ما يقوله. القرآن ليست كلها صاحلة لقراءهتا ىف الصالة

ات الترشيع ال تصلح، واآليات اخلاصة بشؤون النبى ال تصلح،  فآ

يات التى ، واآليات املنسوخة ال تصلح، واآلواآليات القصصية ال تصلح

ح"و" عادياتال"تتحدث عن الكفار واملنافقني ال تصلح، وسور كـ " االنرشا

ى هلب"و" الضحى"و ذلك أن الذى يصلح من . ال تصلح" تبت يدا أ

القرآن للصالة به ال بد أن يكون خاصا باهللا واليوم اآلخر وما أشبه 

هكذا أصدر هذا امللتاث العقل فرمانه بام تصح ).  وما يليها٤٥٨ص(

ءة به وما ال تصح يس القرآن كله من عند اهللا أو . القرا من عند حممد، أ

الذى يعرب عن اهللا حسب تفسري الرصاىف السخيف العقل؟ فكيف تكون 

ءة هبا ونحن واقفون ىف حرضة اهللا  نصوص من القرآن ال تصلح للقرا

ف القرآن وكان القرآن الذى  سبحانه صاحب القرآن أو رب حممد الذى أ

؟ إننا حني نقرأ قصص األمم السابقة سو فه تعبريا عن ذلك اإل ف أ

 وحني اهلالك، إىلنستخلص الدرس منها ونعرف أن الكفر والعناد يؤدى 

نقرأ آيات الترشيع تثبت ىف أذهاننا أحكامها، ونعرف كيف خفف اهللا عنا 



ترشيعات األمم السابقة الثقيلة التى تؤود الظهر واستبدل لنا هبا أحكاما 

سَب لظروفنا وأقدر عىل مماشاة التطور،  اآليات  نقرأ وحنيأخفَّ وأ

املنسوخة نعرف كيف تطورت بعض األمور ىف ديننا جريا عىل سنة التدرج 

 الوضع النهائى أخذت اآليات وضعها الثابت الذى إىلحتى إذا وصلنا 

 ذلك، فكانت إىلسوف تبقى عليه، فعرفنا طبيعة البرش وطبيعة احلياة وما 

نى خريا وبركة عىل عكس ما يقوله الرصاىف ءتنا ألى نص قرآ  املتمرد قرا

م أقل إن الرصاىف يترصف ترصف الثور . العاتى املعجب بعقله املريض أ

در  ىف حمل التحف والعاديات الثمينة فينطلق ينطح وحيطم بأظالفه تلك النوا

ُة ما يصنعون؟    البديعة غري واع بام يصنع؟ وهل يعى الثَِّريَ

حلج خيلط خلطا شنيعا فيؤكد أن العمرة وا)   وما يليها٦٩٠ص(وهو 

د بينهام هو أن احلج له موسم معني، أما وحيشىء واحد، وأن الفرق ال

وهذا . العمرة فيمكن عملها ىف أى وقت من العام بام ىف ذلك وقت احلج

ى الغالب سنة مؤكدة  جهل فاضح، فاحلج فرض، أما العمرة ففى الرأ

وليس ىف العمرة من احلج سوى السعى بني الصفا واملروة . وليست فرضا

طواف حول الكعبة ثم ال شىء غري ذلك، أما احلج ففيه عالوة عىل هذا وال

ام الترشيق ورمُى  بمزدلفة واملبيُت  بعرفة واملبيُت الوقوُف  ...  اجلامر بمنى أ

وينطلق فيدهس ىف طريقه املنطق والعقل والصدق قائال إن احلج . إلخ

 األوائل ، عبادتان وثنيتان، وإن املسلمنياإلسالموالعمرة، كام مها ىف 

اعرتضوا عىل النبى صىل اهللا عليه وسلم حني وجدوه يأمرهم بالسعى بني 

الصفا واملروة، إذ كانوا يفعلون ذلك ىف  اجلاهلية، وكان عىل كل من التلني 



والواقع أن الرصاىف يكذب،  فليس ىف احلج والعمرة . صنم يتمسحون به

ة شبهة وثنية، وبالذات بعدما أزيلت األصنام من  الكعبة متاما وُحطَِّمْت أ

لقد أفهمهم الرسول عليه السالم أن السعى بني التلني خيلو من . حتطيام

الوثنية خلوا تاما، واقتنع الصحابة هبذا بعدما فهموا أن العربة ليست ىف 

السعى بل ىف وجود األصنام والتمسح هبا واالعتقاد ىف وساطتها بينهم 

 من املكان ومن العقل والقلب والضمري وما دام قد زال هذا كله. وبني اهللا

فاملهم هو طهارة النفس وتغري االعتقاد، وقد تم هذا، ومن . فال حرج إذن

ر الكذاب الرصاىف عىل أن احلج والعمرة عبادتان . ثم فال مشكلة أما إرصا

ه  م ومن الضامئر فيدل عىل أ وثنيتان رغم اختفاء األصنام من البيت احلرا

 دين اهللا إىلاملوضوع وىف عزمه اإلساءة بكل سبيل شيطان مريد قد دخل 

ورسول اهللا، الذى تغنى ىف البداية بعظمته التى ال تدانيها عظمة وعبقريته 

 ثم ها هو ذا ىف ى، د النقوحيد الوحيد املطلق، وهو التوحي التإىلىف التوصل 

كل منعطف من كتابه يلعق كل ما قاله ويتهم الرسول باحلفاظ عىل الوثنية 

بل هو يؤكد أن الكعبة كانت طول عمرها بيتا . وطقوسها وعباداهتا

هيم هبا صلة  ام بيتا هللا سبحانه، بل ليس إلبرا لألوثان، ومل تكن يوما من األ

  . وال بالعرب بتاتا

ىف الشعر : "وهذا الكالم األخري هو ما قاله طه حسني ىف كتابه

هيم مل يزر بالد العرب "اجلاهىل بل هذه أساطري استغلها ، إذ قال إن إبرا

وممن قال بذلك من املسترشقني المنس وإدمون .  ألسباب سياسيةاإلسالم

ن: "انظر كتابى(باور   دراسة لشبهات املسترشقني واملبرشين - مصدر القرآ



ء الرشق"/ حول الوحى املحمدى  -١٤١٧/ القاهرة/ مكتبة زهرا

 مكة هو أن ذلك ىلإوحجة الرصاىف ىف إنكار جمىء إبراهيم ). ٥٥/ م١٩٩٧

ق به بل هو  ه ال يصدِّ ه يؤمن بالتاريخ ومل يكرر أ شىء مل يثبته التاريخ، وكأ

در من الكربيت األمحر . كله ىف نظره كذب وتدليس إال ما شذ منه، وهذا أ

ربنجر متفقان عىل أن الربط بني شكذلك فإن سنوك هرجرونه ولويس 

هيم والكعبة كان اخرتاعا شخصيا ملحمد خدم ذلك كوسيلة استوقد ، إبرا

... هبذه الكذبة"ويقول شربنجر إن حممدا .  من اليهوديةاإلسالملتحرير 

لقد .  كل ما حيتاجه اإلنسان وما يفرق بني الديانة والفلسفةسالمأعطى لإل

را مع ضامن لدخول اجلنة ، أعطاه قومية وطقوسا وذكريات تارخيية وأرسا

مباحث ىف : "كتابى" ( اآلخرينوىف نفس الوقت سالبا منه وعيه ووعى

). ٩٠ - ٨٩/ م٢٠١٧ -١٤٣٨/ مكتبة الشيخ أمحد"/ ىاإلسالمالترشيع 

هيم وبني العرب والكعبة . ومعنى هذا أن حممدا قد كذب حني ربط بني إبرا

إن حممدا ال يكذب وال يدلس، إذ هو . وهذا االهتام هو وغادة ووضاعة

بياء . إنسان كريم نبيل قبل أن يكون نبيا رسوال وإذا كان كتاهبم يصف األ

بالزنا ومضاجعة املحارم والقتل والكذب واملعاونة عىل عبادة األوثان 

ءه  ح العارى عىل األرض جرا ْكر البشع واالنطرا والتزوج بالوثنيات والسُّ

أما نحن فال نتصور وال ىف األحالم أن ُيْقِدم نبينا . وغري ذلك فهذا شأهنم

ثم إن النبى ليس أول من قال ذلك، بل كانت . بالرشيف العظيم عىل الكذ

كام . العرب تقوله قبله بأزمان كام يقول املسترشق ذاته قبل ذلك مبارشة

را ىف حياته، فلامذا مل يعرتضوا عىل  را وتكرا سمع اليهود والنصارى هذا مرا



ههم؟ وىف كتاهبم  هذا الكالم؟ هل أصاهبم خرس فعجزوا عن فتح أفوا

ناء إسامعيلاملقدس أن العرب  وىف كتاباهتم القديمة كثريا ما يسمون . أ

وكثريا ما شغب . وإسامعيل هو ابن إبراهيم". اإلسامعيليني"العرب بـ

ناء اَألَمة، يقصدون هاجر ُأّم  الشعوبيون عىل العرب فوصفوهم بأ

ناء سارة احلرة ُأّم إسحاق فام املشكلة . إسامعيل، وتشاخموا عليهم بأهنم هم أ

 احلجاز زائرا حيث كان ابنه إسامعيل يعيش؟ وما إىلذهب إبراهيم ىف أن ي

املشكلة ىف أن يبنى هناك بيتا لعبادة اهللا؟ وكان زيد بن عمرو بن نفيل 

 :يقول

ِهمُ    ُمْسَتْقبَِل الَكْعَبِة َوْهَو قاِئمُ   ُعْذُت بَِمْن عاَذ بِِه إِْبرا
ِْفى َلَك عاٍن راِغمُ : َيُقوُل   ْمنى َفِإّنى َجاِشمُ َمْهام ُجتَ   َأ   شِّ
واهللا إنى آلَسى عىل هؤالء الكذابني الوقحني إذ يرمون حممدا عليه  

الصالة والسالم بالكذب، وهم أهل الكذب وأصله وذريته رضعوا لَِباَنه 

إن هذا الكذاب يظن أن كل . حتى صار جيرى منهم جمرى الدم ىف العروق

 أغبياء سوف يبتلعون ما يردده من خياطبهم هم عىل شاكلته ىف الكذب أو

فمعنى كالمه هو أن حممدا قد أسند بناء . من سخف دون تفكري أو تدقيق

 إبراهيم بعدما يئس إىل) كذبا طبعا حسب زعم املسترشق وتدليسه(الكعبة 

فامذا هو قائل ىف اآليات . أى أن ذلك قد تم ىف املدينة. من إيامن اليهود به

هيم"التالية من سورة  ، وهى مكية، أى نزلت قبل أن يصطبح النبى "إبرا

َوإِْذ َقاَل : "تعاىلالكريم بوجوه اليهود العكرة القبيحة ىف املدينة؟ قال 

ِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد َآِمنًا َواْجنُْبنِى َوَبنِى َأْن َنْعُبَد اْألَْصنَامَ   َربِّ  *إِْبَرا

ُنَّ َأْضَلْلَن َكثًِريا ِمَن ال ُه ِمنِّى َوَمْن َعَصانِى َفِإنََّك َغُفوٌر إِهنَّ نَّاِس َفَمْن َتبَِعنِى َفِإنَّ



ِم *َرِحيٌم  ٍد َغْريِ ِذى َزْرٍع ِعنَْد َبيْتَِك اْملَُحرَّ تِى بَِوا يَّ نَا إِنِّى َأْسَكنُْت ِمْن ُذرِّ  َربَّ

َالَة َفاْجَعْل َأْفئَِدًة ِمَن النَّاِس َهتْوِ  نَا لُِيِقيُموا الصَّ ى إَِلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن َربَّ

ُهْم َيْشُكُروَن الثَّمَ  ِت َلَعلَّ نَا إِنََّك َتْعَلُم َما ُنْخِفى َوَما ُنْعلُِن َوَما َخيَْفى َعَىل *َرا  َربَّ

َامِء  ِ ِمْن َشْىء ِىف اْألَْرِض َوَال ِىف السَّ َّ ِذى َوَهَب ِىل َعَىل *ا ِ الَّ َّ ِ  اْحلَْمُد 

َعاِء اْلِكَربِ إِ  َالِة *ْسَامِعيَل َوإِْسَحاَق إِنَّ َربِّى َلَسِميُع الدُّ  َربِّ اْجَعْلنِى ُمِقيَم الصَّ

نَا َوَتَقبَّْل ُدَعاِء  تِى َربَّ يَّ لَِدى َولِْلُمْؤمِ *َوِمْن ُذرِّ نَا اْغِفْر ِىل َولَِوا نَِني َيْوَم َيُقوُم  َربَّ

َساُب  هيم" (اْحلِ   ). ٤١ -٣٥/ إبرا

قد " احلج"، و)٢٩ -٢٦ (اآليات التالية" احلج"ىف سورة كام تطالعنا 

َوإِْذ : "اصطدامه هبمونزلت قبل اتصال النبى عليه السالم باليهود ىف يثرب 

ْر َبْيتِى لِلطَّاِئِفَني  ْك بِى َشْيئًا َوَطهِّ ِهيَم َمَكاَن اْلَبْيِت َأْن َال ُتْرشِ ْبَرا َا ِإلِ ْ أ َبوَّ

عِ  كَّ ُجوِد َواْلَقاِئِمَني َوالرُّ ُوَك ِرَجاًال َوَعَىل ُكلِّ * السُّ ْن ِىف النَّاِس بِاْحلَجِّ َيْأ  َوَأذِّ

َِني ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق  ِ ِىف *َضاِمٍر َيْأ َّ  لِيَْشَهُدوا َمنَاِفَع َهلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم ا

َْعا َّاٍم َمْعُلوَماٍت َعَىل َما َرَزَقُهْم ِمْن َهبِيَمِة اْألَ ِم َفُكُلوا ِمنَْها َوَأْطِعُموا اْلَبائَِس َأ

ُفوا بِاْلَبيِْت الْ *اْلَفِقَري    ". َعتِيِق  ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَّ

 مرتبطا باليهودية حتى يفكر حممد ىف االنفصال اإلسالمثم متى كان 

ن منذ وقت مبكر من العهد املك ى يرجم اليهود باحلجارة عنها؟ إن القرآ

ها وال هم  املخزية التى تنقض عىل رؤوسهم فَتْبَهتهم فال يستطيعون َردَّ

 ال يكتفى هبذا بل فكيف يقول هذا الكذاب ما قال؟ ثم إن الشقىَّ . ُينَْرصون

لقد كانت هيود، ! خيبة اهللا عىل كل كذاٍب َأِرشٍ . َيُزّن النبى األكرم بالكذب

هيم كام سبق القول، تسمع   إىلهذا الذى يقوله القرآن والنبى عن رحلة إبرا



احلجاز وبنائه مع ابنه البكر إسامعيل الكعبة، فلامذا يا ترى مل يفتحوا فمهم 

ولو بآهة تعجب؟ ثم ما قول املسترشق اللئيم ىف أن بعض كبار هيود ىف 

املدينة قد أسلموا ودخلوا ىف دين حممد، الذى يتهمه مسترشقنا اخلبيث 

 إىل إذ جلأ عبد اهللا بن سالم ى، ب؟ عىل أن األمر مل يقف عند هذا املدبالكذ

هتم النفسية واألخالقية، فاختبأ  ى سوآ حيلة يفضح هبا خبث هيود ويعرِّ

هم عنه وعن رأهيم فيه، فام كان  خلف باب هناك، وطلب من النبى أن يسأ

 الفور بعدما منهم إال أن أخذوا يغرقونه بعبارات املدح والثناء لينقلبوا عىل

ه صار مسلام، إ ذ برز من يضون فِ  يُ  التو واللحظة  ىفانقضوا  خمبئه وعالنهم بأ

عليه من َجْعَبة شتائمهم وسباهبم كل ما لذ وطاب أللسنتهم الزفرة 

ونفوسهم اخلربة وضامئرهم النتنة، وذلك كله دون أن يشعروا بذرة من 

  . اخلجل

يم الزني م من اليهود مقياسا يقيس به كذلك كيف يقيم املسترشق األ

صدق حممد واستقامة ضمريه، واليهود بوجه عام يرضب هبم املثل ىف 

تواريخ األمم مجيعا ىف الكذب واللؤم واخلبث واللف والدوران وعدم 

املباالة باخللق الكريم؟ عىل أْن ليس هذا كل شىء، إذ إن كتاهبم ذاته هو 

ادهم وتصلب رقاهبم أول من يصب عليهم اللعنات صبا جزاء عن

ووقاحتهم مع رهبم ورسلهم، وينهال عليهم بالشتائم والتهديدات، 

دا وال يكّف اهللا فيه عن سبهم والتعبري عن . ويتوعدهم بسوء املصري دائام أ

وإذا كان حممد قد . غيظه منهم واحتقاره هلم وكراهيته إياهم وشامتته فيهم



 ظل القرآن وظل هو نفسه أراد االنفصال عن اليهودية فلامذا يا ترى

ئيل بكل إجالل كام كان يفعل من قبل؟  بياء بنى إرسا   يتحدثان عن أ

ثم ما دام حممد يرسق دينه من عند هيود وأمثاهلم فلَِم يا ترى ربط 

نفسه وقومه بإبراهيم، وصورة إبراهيم، حسبام يرسمها العهد القديم، ال 

َواْنَتَقَل ١": "التكوين"تّرشف بحال؟ جاء ىف اإلصحاح العرشين من سفر 

ِهيُم ِمْن ُهنَاَك  َب ِىف إىلإِْبَرا  َأْرِض اْجلَنُوِب، َوَسَكَن َبْنيَ َقاِدَش َوُشوَر، َوَتَغرَّ

رَ  ِهِ ٢. َجَرا ِهيُم َعْن َساَرَة اْمَرأَ ِيَاملُِك َملُِك . »ِهى ُأْختِي«: َوَقاَل إِْبَرا َفَأْرَسَل َأ

َر َوَأَخَذ َساَرةَ  ِيَاملَِك ِىف ُحْلِم اللَّيِْل َوَقاَل َلهُ إىلاَء اُهللا َفجَ ٣. َجَرا َْت «:  َأ َها َأ

َجٌة بَِبْعل َا ُمَتَزوِّ تِى َأَخْذَهتَا، َفِإهنَّ ِة الَّ ْرأَ َولِكْن َملْ َيُكْن ٤. »َميٌِّت ِمْن َأْجِل اْملَ

َب إَِلْيَها، َفَقاَل  ِيَاملُِك َقِد اْقَرتَ ًة «: َأ ًة َتْقُتُل؟ َيا َسيُِّد، َأُأمَّ ْم َيُقْل ُهَو ِىل ٥َبارَّ َ : َأ

َا ُأْختِ  ًْضا َنْفُسَها َقاَلْت ى، إِهنَّ ُهَو َأِخى؟ بَِسَالَمِة َقْلبِى َوَنَقاَوِة َيَدى :  َوِهى َأ

ََّك بَِسَالَمِة َقْلبَِك «: َفَقاَل َلُه اُهللا ِىف اْحلُْلمِ ٦. »َفَعْلُت هَذا ًْضا َعلِْمُت َأ َا َأ َأ

ًْضا َأْمَسْكُتَك َعْن َأْن ُختِْطَئ . َت هَذاَفَعلْ  َا َأ َها، إىلَوَأ .  لِذلَِك َملْ َأَدْعَك َمتَسُّ

ُه َنبِ ٧ ُجِل، َفِإنَّ َة الرَّ َوإِْن ُكنَْت َلْسَت .  َفيَُصىلِّ ألَْجلَِك َفَتْحيَاى، َفاآلَن ُردَّ اْمَرأَ

َْت  ََّك َمْوًتا َمتُوُت، َأ َها، َفاْعَلْم َأ   .» َوُكلُّ َمْن َلَك َتُردُّ

َم بُِكلِّ هَذا اْلَكَالِم ِىف ٨ ِيَاملُِك ِىف اْلَغِد َوَدَعا َمجِيَع َعبِيِدِه، َوَتَكلَّ َر َأ َفَبكَّ

َجاُل ِجدا ِهيَم َوَقاَل َلهُ ٩. َمَساِمِعِهْم، َفَخاَف الرِّ ِيَاملُِك إِْبَرا َماَذا «: ُثمَّ َدَعا َأ

ْخَطْأُت إَِلْيَك َحتَّى َجَلْبَت َعَىل َوَعَىل َممَْلَكتِى َخطِيًَّة َفَعْلَت بِنَا؟ َوبَِامَذا أَ 

ِهيمَ ١٠. »َعظِيَمًة؟ َأْعَامًال الَ ُتْعَمُل َعِمْلَت ِيب  ِيَاملُِك ِإلْبَرا َماَذا «: َوَقاَل َأ

ىء؟ َْت َحتَّى َعِمْلَت هَذا الشَّ ِهيمُ ١١» َرَأ  هَذا َلْيَس ِىف : إِنِّى ُقْلُت «: َفَقاَل إِْبَرا



 ِ َ ًْضا ِهى ١٢ .  ىاْملَْوِضِع َخْوُف اهللاِ اْلَبتََّة، َفَيْقُتُلوَننِى ألَْجِل اْمَرأ َوبِاْحلَِقيَقِة َأ

 ِ َا َلْيَسِت اْبنََة ُأمِّ ى، ُأْختِى اْبنَُة َأ َّا ١٣.  َفَصاَرْت ِىل َزْوَجةً ى،  َغْريَ َأهنَّ َ َوَحَدَث 

ِى َاَهنِى اُهللا ِمْن َبْيِت َأ ِّى ُقْلُت َهلَاَأ ِىف : إىلهَذا َمْعُروُفِك الَِّذى َتْصنَِعَني :  َأ

ِى إَِلْيِه ُقوِىل َعنِّى  .»ىُهَو َأِخ : ُكلِّ َمَكاٍن َنْأ

ِهيَم، َوَردَّ إَِلْيِه ١٤ ِيَاملُِك َغنًَام َوَبَقًرا َوَعبِيًدا َوإَِماًء َوَأْعَطاَها ِإلْبَرا َفَأَخَذ َأ

َهُ  ِيَاملُِك ١٥. َساَرَة اْمَرأَ اَمَك «: َوَقاَل َأ اْسُكْن ِىف َما َحُسَن ِىف . ُهَوَذا َأْرِىض ُقدَّ

ةِ «: َوَقاَل لَِساَرةَ ١٦. »َعيْنَيَْك  ًفا ِمَن اْلِفضَّ ْ َها ُهَو َلِك . إِنِّى َقْد َأْعَطْيُت َأَخاِك َأ

ِْصْفِت ِغَطاُء َعْنيٍ ِمْن ِجَهِة ُكلِّ َما ِعنَْدِك َوِعنَْد ُكلِّ َواِحٍد، فَ  َفَصىلَّ ١٧. »ُأ

ِهيُم  ِرَيُه َفَوَلْدنَ إىلإِْبَرا َُه َوَجَوا َ ِيَاملَِك َواْمَرأ بَّ ١٨.  اهللاِ، َفَشَفى اُهللا َأ ألَنَّ الرَّ

ِهيمَ  ِة إِْبَرا َ ِيَاملَِك بَِسَبِب َساَرَة اْمَرأ  ".َكاَن َقْد َأْغَلَق ُكلَّ َرِحٍم لَِبْيِت َأ

راهيم التى رسمها له العهد القديم ما فهل جيد القارئ ىف صورة إب

ه يغرى أحدا باالنتساب إليه واالفتخار بذلك االنتساب؟ لقد سلَّ  م امرأ

للملك دون أدنى مقاومة بل دون أن يفتح فمه بكلمة توضيح، ودعنا من 

ثم إن القصة، عىل عادة العهد القديم ىف ترديد ما ال يقبله . كلمة اعرتاض

ياملك، قد فتح رحم عقل وال منطق، تقول إن هيم أل  اهللا، لدى دعاء إبرا

فتعاَلْوا لنناقش . نسائه بعد أن كان قد أغلقها بسبب أخذه سارة من زوجها

ياملك سارة دون أن يعلم أهنا زوجة إبراهيم: هذا األمر باملنطق . لقد أخذ أ

بل إن إبراهيم قد أخربه أهنا أخته، فكان هذا الكالم سببا ىف زيادة تضليل 

ثم إن األمر مل يستغرق . ومن ثم فإبراهيم ال امللك هو املسؤول. مللكا

 زوجها دون أن يمسها ال بخري إىلسوى ليلة واحدة أعادها امللك بعدها 



ياملك إنه . وال برش فلَِم يعاقبه اهللا إذن؟ والطريف ىف األمر أن اهللا يقول أل

. رتاب من سارة منًعابل يزيد فيقول إنه منعه من االق. ليس له ذنب ىف األمر

ه مل خيطئ ال بالنية وال بالفعل فلم يعاقبه إذن؟ : ومرة أخرى نتساءل. أى أ

وفوق هذا فهو مل . كام أن اهللا قد هدده باملوت، وليس بإغالق أرحام نسائه

ه مل يمر سوى ليلة واحدة مما ال  يشعر هبذا العقاب األخري، وبخاصة أ

من هنا كان سخفا . و كانت قد حدثت فعالنه أن يتنبه لتلك العقوبة ليمكِّ 

ثم إن امللك يسرتىض إبراهيم ببعض . أن جيعل النص منها قضية القضايا

اشية فهل يصح أن يقبل نبى مثل هذا االسرتضاء تعويضا عن امتالخ . ا

إننا، بطبيعة احلال، ال نؤمن بام يقوله العهد ! زوجته منه؟ يا هلا من نبوة

بياء اهللا العظام، القديم عن إبراهيم عل يه السالم، بل نرى فيه نبيا كريام من أ

  . لكننا نجارى هؤالء املسترشقني التعساء ىف منطقهم وتفكريهم

ا ما يكن كالم معروف الرصاىف ىف إبراهيم عليه السالم فإن  وأ

ره عىل أن احلج والعمرة ىف  ر اإلسالمإرصا  شعريتان وثنيتان هو إرصا

ك  كام أن استال.  ىإجرام م احلجر األسود عنده هو ممارسة للوثنية وإرشا

ا يقوله كثري من املسترشقني واملبرشين . باهللا وما يقوله الرصاىف هو متابعة 

نة مرشوخة ال يتوقفون عن ). ٥٦"/ مصدر القرآن: "كتابى( وهى أسطوا

ومعروف أن الوثنية هى أن تكون هناك أوثان يؤمن . تشغيلها وإزعاجنا هبا

ن األوثان ىف . هبا بوصفها أربابا أو وسطاء وشفعاء عند اهللاإلنسان  فأ

؟ لقد دمرها الرسول ىف مكة وىف كل مكان من بالد اإلسالمالكعبة بعد 

العرب، وتبني هبذا ملن كانوا يعبدوهنا أهنا ال ترض وال تنفع، وإال لكانت قد 



نفعت نفسها ومنعت املسلمني من حتطيمها، ولرضت من قاموا بذلك 

ويزيد ". عنزة ولو طارت"لكن الرصاىف املجرم يرص عىل أهنا . لتحطيما

ه قال ىف أول الكتاب إن حممدا هو اإلنسان الموقفَ  ما أ د ىف وحيه إجرا

ى بالت ائة، إذ كيف وحيالتاريخ الذى أ د املطلق الصاىف النقى مائة ىف ا

يف الكتا ه رشع ىف تأ ب وقد حتول كل هذا التحول؟ الواقع واحلقيقة أ

ه خدر اإلسالموضع ىف ذهنه أن يشكك ىف كل شىء ىف  ، لكن بعدما ظن أ

ءه املسلمني بالكلمتني اللتني كتبهام ىف أول  كتابه عن سيدنا رسول اهللا  قرا

  .  صىل اهللا عليه وسلم

هذا، ومل تنته فصول مرسحية الرصاىف املخاتلة املختلة، إذ يقول إن 

يا أوائل اهلجرة املسلمني هتكوا حرمة الشهر احلر ام ىف إحدى الرسا

 مكة يوم الفتح ه حرمةَ  وأصحابُ  النبىُّ َك تَ ، وهَ )٤٧٥ -٤٧٤ص(

وإذا كان القرآن يرد عىل تشنيع املرشكني عىل املسلمني ). ٤٧٦ -٤٧٥ص(

م بأن الصد عن سبيل اهللا والكفر به  ملهامجتهم قافلة قرشية ىف الشهر احلرا

م منه عَ  نَْوًة أكرب من ذلك فإن املعاند األعظم يرد وإخراج أهل املسجد احلرا

قائال إن هذا من الوجهة األخالقية غري محيد، إذ ال يصح للبخيل الذى 

ه أحدهم بُش  خل من: ه أن يقول لهحِّ يعريِّ  وهذا الرد من الرصاىف .  ىلكنك أ

متهافت أشد التهافت، فنحن هنا لسنا ىف مقام كرم وشح بل ىف مقام عدواٍن 

 فيه قريش إِال وال ذمًة، ومن ثم ليس من حقها التمسح  مل تراعِ جلٍف جمرمٍ 

م، فقد هتكوا ُهْم كل ذلك ىف عدوان سافر رُ ىف األشهر احلُ  م واملسجد احلرا

آثم ليس له أى مربر عىل اإلطالق، فكان ال بد أن يذوقوا مغبة عدواهنم 



ه ولتوضيح األمر أكثر أرضب مثال بشخص مرصى كنت أعرف. وإجرامهم

ناء إعارة ىف بلد عرب  وكان هذا الشخص يعمل معنا ىف اجلامعة هناك، ى، أ

 أحد، إىلويشخر ويسب الدين ويذكر أمه بكل سوء ضاحكا، وإذا أساء 

ى ويتمحلس  وكثريا ما كان يفعل، وانكشفت إساءته وُسِقط ىف يده كان يأ

ت رجل كريم، أن ت. طيب: له قائال ا إنسان سافل، فهل يصح، وأ  إىلنزل أ

ى؟ والرد طبعا هو أن الرجل الكريم لن ينزل   مستوى هذا السافل إىلمستوا

وهبذا كان ينجو من املواجهة، لكن ذلك مل يكن يمنعه من التآمر . املنحط

ر  عىل هذا أو ذاك والسعى عند مسؤوىل اجلامعة التى كنا نعمل هبا لإلرضا

  .أخالقه ونفسيتهبمن يكرهه لطهارته ورقيه مقابل حقارته هو ووساخة 

وهذه رواية الواقعة من تفسري الطربى حتى يتضح األمر بتفاصيله 

ء نية الرصاىف الذى يتظاهر برهافة احلس والغرية  ء مدى التوا ويعلم القرا

ه بال أخالق بعث رسول اهللا صىل : "عىل األخالق مع أن أهم ما يميزه هو أ

 وبعَث ، ه من بدر األوىلرجب َمْقَفلَ  بن جحش ىف اهللا عليه وسلم عبد اهللا

صار أحد، وكتب له كتاًبا  معه بثامنية رهط من املهاجرين ليس فيهم من األ

ا أمره وال يستكره  حتى يسري يومني ثم ينظر فيه فيمىض وأمره أال ينظر فيه

فلام سار عبد اهللا بن جحش يومني فتح الكتاب ونظر ... من أصحابه أحًدا

هذا َفِرسْ حتى تنزل نخلة بني مكة ى  كتابإىل إذا نظرَت : "فيه، فإذا فيه

د هبا قريًشا وتعلَّْم لنا من أخبارهم فلام نظر عبد اهللا بن ". والطائف، فرتصَّ

ى قد أمرن: ألصحابه ، ثم قال"سمعا وطاعة: "الكتاب قال جحش ىف

 نخلة فأرصد هبا قريًشا حتى إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أن أمىض



فمن كان منكم يريد . أن أستكره أحًدا منكمى خرب، وقد هنانمنهم ب آتيه

ا فامٍض ألمر . ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فلريجع الشهادة فأما أ

فمىض ومىض معه أصحابه، فلم يتخلَّف  .رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

إذا كان بَمْعِدن فوق الُفْرع يقال  عنه منهم أحد، وسلك عىل احلجاز، حتى

وقاص وعتبة بن غزوان بعًريا هلام كانا عليه ى أضّل سعد بن أ ُبْحران: له

طلبه، ومىض عبد اهللا بن جحش وبقية أصحابه  يعتقبانه، فتخلَّفا عليه ىف

فمرت به عٌري لقريش حتمل زبيًبا وأَدًما وجتارًة من جتارة  حتى نزل بنخلة،

 بن املغرية وأخوه وعثامن بن عبد اهللاى قريش فيها منهم عمرو بن احلرضم

عبد اهللا بن املغرية املخزوميان واحلكم بن كيسان موىل هشام بن  نوفل بن

فلام رآهم القوم هابوهم، وقد نزلوا قريًبا منهم، فأرشف هلم عكاشة  .املغرية

أى معتمرون (ُعّامر : وقد كان َحَلَق رأسه، فلام رأوه َأِمنُوا وقالوا  بن حمصن،

آخر  وتشاور القوم فيهم، وذلك ىف . بأس علينا منهمفال)! ال ُخيَْشى أذاهم

 واهللا لئن تركتم القوَم هذه الليلة ليدُخُلنَّ احلرم: فقال القومى، ادَ يوم من ُمجَ 

م فليمتنُعنَّ به منكم، ولئن قتلتموهم لتقتُلنَّهم ىف القوم  فرتّدد! الشهر احلرا

عليه   َقْتل من قدروافهابوا اإلقدام عليهم، ثم َشُجعوا عليهم، وأمجعوا عىل

ى احلرضم عمَرو بنى فرمى واقُد بن عبد اهللا التميم. منهم وَأْخذ ما معهم

نوفل  بسهم فقتله، واستأَرس عثامُن بن عبد اهللا  واحلكُم بن كيسان، وأفلت

   .بن عبد اهللا فأعجزهم

بن جحش وأصحابه بالِعري واألسريين، حتى قدموا  وقدم عبد اهللا

ذكر بعض آل عبد اهللا  وقد. ىل اهللا عليه وسلم باملدينةعىل رسول اهللا ص



اهللا صىل اهللا  إّن لرسول: بن جحش أّن عبد اهللا بن جحش قال ألصحابه

ُيْفَرض اخلمس من الغنائم،   وذلك قبل أن.عليه وسلم مما غنمتم اخلُمس

 فعزل لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ُمخُس العري، وقسم سائرها عىل

ما أمرتكم : ام قدموا عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قالفل. أصحابه

م بقتال ىف ى أن يأخذ من ذلك !الشهر احلرا  فوقف العَري واألسريين، وأ

د فلام قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ذلك ُسِقط ىف. شيًئا القوم، ى أ

، وعنَّفهم املسلمون فيام نعتم ما ص: صنعوا وقالوا هلم وظنوا أهنم قد هلكوا

م ومل مل تؤمروا به، وقاتلتم ىف قد : وقالت قريش! روا بقتالمَ ؤْ تُ  الشهر احلرا

م، فسفكوا  فيه الدَم وأخذوا فيه األموال  استحّل حممد وأصحابه الشهر احلرا

فقال من يردُّ ذلك عليهم من املسلمني ممن كان بمكة  .وأرسوا فيه الرجال

الت هيود تتفاءل بذلك عىل رسول اهللا  وق.  ىمجاد إنام أصابوا ما أصابوا ىف

": عمرو! "عبد اهللا قتله واقد بنى  عمرو بن احلرضم:صىل اهللا عليه وسلم

": عبد اهللا واقد بن"و! َحَرضت احلرُب : "ىاحلرضم"و! عمرت احلرب

زل  فلام أكثر الناُس ىف. فجعل اهللا عليهم ذلك وهبم! وقدت احلرب ذلك أ

ِم قتاٍل فيهيسأ: "اهللا جل وعز عىل رسوله عن ى ، أ"ونك عن الشهِر احلرا

إن كنتم ى أ". والفتنة أكرب من القتل: " قولهإىل" قل قتال فيه كبريٌ "قتاٍل فيه 

م فقد صدوكم عن سبيل اهللا مع الكفر به وعن قتلتم ىف املسجد  الشهر احلرا

تم أهله ووالته، أكُرب عند اهللا ِمْن َقْتل. احلرام ن م وإخراُجكم عنه، إذ أ

دينه  قد كانوا يفتنون املسلم عنى ، أ"والفتنة أكرب من القتل. "قتلتم منهم

يزالون  وال. " الكفر بعد إيامنه، وذلك أكرب عند اهللا من القتلإىلحتى يردوه 



وكم عن دينكم إن استطاعوا   هم مقيمون عىلى أ". يقاتلونكم حتى يردُّ

  القرآن هبذا من األمر،فلام نزل. أخبث ذلك وأعظمه غري تائبني وال نازعني

َفق، قبض رسول اهللا صىل اهللا  ج اهللا عن املسلمني ما كانوا فيه من الشَّ وفرَّ

فهذه هى احلكاية التى مأل الرصاىف الدنيا ". عليه وسلم العَري واألسريين

ه يعمل ذلك نرصة لألخالق ة . عجيجا وضجيجا بسببها يريد إهيامنا أ أ

  أخالق يا عديم األخالق؟

 بالنسبة لفتح مكة فبناء عىل رؤية الرصاىف كان عىل الرسول وأما

والصحابة أن يرتكوا مرشكى مكة يرتكبون ىف حقهم كل ما يريدون من 

م وتقتيل دون أن يدخلوا عليهم مدينتهم بحيث يظل النزاع  عدوان وإجرا

د ال ُحيَْسمإىلبني الظاملني املكيني واملظلومني املسلمني مستمرا  لقد .  األ

ان ال بد من كرس هذه الدائرة اجلهنمية بدخول مكة، وقد تم ذلك بأقل ك

ال واألرواح ا . قدر من اخلسائر ىف ا ادوا املكيني  ولو أن املسلمني أ

المهم أحد، فقد نقضوا العهد الذى كان بينهم وبني النبى واملسلمني، وهو 

القرشيون عهد احلديبية املجِحف باملسلمني أشد اإلجحاف والذى أماله 

فسهم وتعنتوا فيه تعنتا   بعض حلفاء فظيعا، ومع هذا خاُسوا فيه وُقتِلبأ

ا وْ ثم إهنم قد أخرجوا املسلمني من ديارهم واستولَ . الرسول واملسلمني

عىل بيوهتم، فضال عن تنكيلهم هبم وإيذائهم هلم ومصادرة حقهم ىف 

 فلو أن النبى أمر .االعتقاد باهللا الواحد األحد، وقتلهم ملن قتلوا منهم

ا ذرف عليهم عاقل صاحى الضمري دمعة ت . بسحق أهل مكة  ولقد رأ

قية التى تناولت هذا املوضوع إمجاعا عىل العظمة  ىف الكتب االسترشا



ء قريش لكن الرصاىف . املحمدية التى حجزت بني النبى وبني إبادة خرضا

لمني بالظلم اخلبيث يرتك هذا كله ويذهب يولول عىل قريش ويتهم املس

فانظر كيف ينحرف عقل . واخلروج عىل تقليد األشهر احلرم وحرمة مكة

ذلك الرجل وتنتكس مشاعره فيرتك املجرم دون أن يوجه له ولو كلمة 

عتاب خفيفة، وىف ذات الوقت يصب سخطه وتقريعه العنيف عىل 

هلم  وُقتِل املسلمني، الذين ُأْجِرم ىف حقهم فُطِردوا من ديارهم وُسلَِبت أموا

ب وصودرت بيوهتم دون أدنى سبب من  ب من ُعذِّ منهم من ُقتِل وُعذِّ

ري فه تأ   . ِقَبلِهم، فلم يؤثر هذا كله ىف قلب حمامى الشيطان أ

حدث   أستاذى املرشف إىلوإذا كان الشىء بالشىء يذكر فقد كنت أ

اىض ونحن خارجان  عىلَّ ىف جامعة أكسفورد  ىف أواسط سبعينات القرن ا

 النبى عليه السالم وحروبه، إىل بالكلية ليال، وأخَذنا احلديث عشاءمن 

ه كان يرد عىل العدوان بمثله وحيمل : فقلت إن املسترشقني يعيبون عليه أ

السالح ويامرس القتال، فهل كانوا يريدون أن يكون مصريه كمصري املسيح 

كوا ملء حسب اعتقادهم فُيْقَتل ويذهب دمه هدرا حتى يشمتوا به ويضح

أكاممهم؟ فام كان منه، وهو املرصى املسلم األصل واسمه املركب يمثل 

إن هذا يتوقف عىل ما : اسمني من أسامء الرسول عليه السالم، إال أن قال

 يقصد أن املراد من النبى هو أال حيمل سالحا ويكتفى .  ىنريده من النب

ر نإىلوهبذا يكون األستاذ املرشف قد أعادنا . بالدعوة . قطة الصفر ىف احلوا

وعىل كل حال فديننا يأمرنا . فكام نرى فاالجتاه عنده وعند الرصاىف واحد

برد العدوان بمثله ولكنه ينهانا عن البدء بالعدوان، وحيذرنا من هتك حرمة 



م، لكن إذا اعتدى علينا معتدٍ  م األشهر احلرم أو املسجد احلرا  ىف شهر حرا

م فعلينا  بالرد، وإال ُأكِْلنا وِضْعنا غري مأسوف وال أو عند املسجد احلرا

أما املسترشقون واملبرشون وذيوهلم منا فرييدون أن يظل . َمْبِكىٍّ علينا

املسلمون يتلقون الصفعات عىل وجوههم وأقفائهم والركالت ىف بطوهنم 

  .وأدبارهم دون أن يردوا

 سمومه فادعى أن احلج كله شعائر وثنيةمن وبعد أن نفث الرصاىف 

 فالناس ىف موسم احلج يموتون باأللوف .  ىزاد فقال إنه كله رش وأذ

ء تنتن وتتعفن  ك ىف العرا بسبب األمراض الناشئة عن اللحوم التى ُتْرتَ

الية الرهيبة الناجتة عن ذبح إىلوتكون مصدرا لألوبئة، باإلضافة   اخلسائر ا

تفشى األمراض آالف الرؤوس من األغنام ودفنها بعد الذبح مبارشة منعا ل

ل التى  كام وضحنا، وبذلك ال ينتفع أحد هبذه اللحوم، فتضيع األموا

َيْت هبا ىف اهلواء  ٤٨٤ص(وهو يرى أن هذا جنون من املسلمني . اْشُرتِ

ونحن معه ىف أن املسلمني متخلفون ختلفا شديدا ويتخبطون ىف ). فصاعدا

 األعداد تأدية شعائر احلج، ويموت كل عام بعض احلجاج، وإن كانت

ئق ال قد قتل، وتكوناآلن، إن كانت هناك وفيات،   بسبب الزحام أو احلرا

بسبب األوبئة، فقد اختفت األوبئة بحمد اهللا مع التقدم الطبى وسهولة 

ا أحج ىف إىلاالنتقال من مشعر   آخر بشىء كبري من السالسة ملسته وأ

ا وأرست اىض عدة مرات أ ت األمور ىف  وقد تقدم.  ىتسعينات القرن ا

رس رس وأ رس وأ وأما الذبائح فقد قرأت . العقود األخرية، وصار احلج أ

كثريا عن هذا الذى يقول الكاتب، ولكن األمر تغري اآلن وصارت هناك 



مؤسسات حكومية تقوم بالذبح ىف جمازر منضبطة وتوزيع اللحوم عىل 

ء ىف بالد املسلمني كلها حيث حيتاج الناس  م فال ُيْرَمى من  الطعاإىلالفقرا

األضاحى شىء كام كان يقع قبال، وهو ما نادى به الرصاىف وغريه، وبحمد 

واملشكلة إذن ىف املسلمني وختلفهم، وليس ىف احلج كام يرمى . اهللا قد حتقق

ى به يريد أن يقولإىلالرصاىف  غوا احلج، فهو عبادة وثنية، :  ذلك، وكأ أ

ى من ورائها إال كل رش    .وال يأ

ا ما يقوله البعض من أن احلج هو بمثابة مؤمتر سنوى جيتمع فيه  أم

ى والقضاء عىل مشاكله فإن اإلسالماملسلمون لتدارس أحوال العامل 

الرصاىف يسخر منه سخرية بالغة، وله احلق، فام سمعنا بحج نوقشت فيه 

ل القرون  أحوال املسلمني، بل يقترص احلجيج دائام ىف كل عام طوا

 حتى اآلن عىل أداء املناسك املعروفة اإلسالم فرض احلج ىف املنرصمة منذ

َْوا  ى كلها اإلسالموال جيهل أحد أن دول العامل . ثم ينرصفون من حيث َأ

 وال تستطيع ى، تقريبا خاضعة عىل نحو أو عىل آخر لسيطرة القوى الكرب

ومع . أن خترج عام تأمرها به إال فيام ال يرض مصالح تلك الدول ىف شىء

ذا فإنى معه ىف اقرتاحه بعقد مؤمتر عقب احلج يتشاور فيه املسلمون فيام ه

يشغلهم من مشاكَل وأمانىَّ ومطامَح وما أشبه رغم أن املسلمني، كام قلت، 

 ومن الصعب إفالهتم من هذه ى، مقيدون بام متليه عليهم القوى الكرب

 نخرس شيئا ومع هذا فلن. القيود إال فيام ال يرض تلك القوى حسبام أرشت

لكن فات الرصاىف مع ذلك أن احلج فرصة لتالقى . بتنفيذ هذا املقرتح

حاء األرض حيث تتاح الفرصة لريى احلاج  املسلمني العاديني من كل أ



تنوع جنسيات املسلمني وأشكاهلم وترصفاهتم ومالبسهم وأطعمتهم 

ه ينتمى  رض كام  كيان كبري منترش ىف كل زوايا األإىلوتقاليدهم ويشعر أ

صحيح أن قلة املدة الزمنية التى يقضيها . تنبأ به الرسول عليه السالم

املسلمون ىف تأدية مناسك احلج وكثرة أعداد احلجيج وارتباطهم بخطة 

منظمة ىف التحرك واالنتقال والتوقف والنزول من شأهنا تقييد حركة 

 من احلجاج وعدم االستفادة املنتظرة من تلك الفرصة، لكْن شىء خري

  . الشىء

احلج عند الرصاىف ليس سوى شعائر وثنية ىف األصل أخذها ف إذن

قاها عىل ما كانت عليه مدعيا، كام كانت  حممد عن اجلاهليني وأقرها وأ

هيم ال عالقة له بالعرب  العرب تقول، أن إبراهيم هو منشئها رغم أن إبرا

ى  ه أ  الزعم إىلمحمد والسبب الذى حدا ب.  بالدهمإىلومل يثبت تارخييا أ

رهم من دعوته و العرب حرصه عىل أال ينفِّ هيم هو أ وأما احلج . بأن إبرا

ه كان مصدرا من مصادر إىلفإن الدافع الذى دفعه   تبنيه وإقراره هو أ

فمن حبه لقومه مل يشأ أن يلغيه بل تبناه وادعى أن . الرزق الرئيسية لقومه

هيم وإ م من بناء إبرا . سامعيل وأن احلج عبادة إبراهيميةالكعبة والبيت احلرا

عم ليس هلا أصل أو حقيقة وكام نرى . فاألمر كله جمرد دعاوى ومزا

 صورة شديدة اإلسالمفالصورة التى يقدمها لنا الرصاىف عن حممد والنبوة و

القتامة، إذ األمر كله عنده ال يعدو أن يكون لعبا بالبيضة واحلجر، ولكن 

   .  ىعىل نطاق قومى وعامل



دراسات : "حممد بيومى مهران ىف اجلزء األول من كتابه. يتناول دو

هذه ) دار النهضة العربية للطباعة والنرش/ ٢ط" (تارخيّية من القرآن الكريم

ة حتت عنوان  املسترشق ى يأ: "فيقول"   احلجازإىلرحلة اخلليل "املسأ

، "ة حممدحيا"كتابه  القصة من أساسها ىفى اإلنجليزى سري وليم موير وينف

ئيليات ابتدعها  عنه الدكتور هيكلى ويذهب، فيام يرو ، أهنا بعض اإلرسا

وة  بينهم وبني العرب باالشرتاك ىف  بأجيال لريبطوا هبااإلسالماليهود قبل  أ

ا لليهود، وإذا كان أخوه إسامعيل  فلئن كان إسحاق. إبراهيم هلم مجيعا أ

ناء عمومة توجب ا للعرب، فهم إذن أ العرب حسن معاملة النازلني عىل  أ

 .شبه اجلزيرة العربية بينهم من اليهود، وتيرس جتارة اليهود ىف

بالد   أن أوضاع العبادة ىفإىلذلك  ىفى نجليزو يستند املؤرخ اإل

هيم ألهنا وثنية مغرقة ىف العرب ال  الوثنية، وكان صلة بينها وبني دين إبرا

ب، فيام يرى الدكتور هيكل، بعد غري أن وثنية العر. إبراهيم حنيفا مسلام

إبراهيم وإسامعيل بقرون كثرية ال تدل أهنم كانوا كذلك حني جاء  موت

ولو أهنا كانت . بناء الكعبة  اشرتك مع إسامعيل ىفوحني احلجاز إىل إبراهيم

ّد ذلك رأ وثنية ا أ موير، فقد كان قوم إبراهيم يعبدون األصنام، ى يومئذ 

 مثل ما دعا إليه قومه إىلفإذا دعا العرب .  ينجحوحاول هو هدايتهم فلم

ذهاب  العرب عىل عبادة األوثان، مل يطعن ذلك ىفى ينجح، وبق فلم

هيم .  مكةإىلإبراهيم وإسامعيل  بل إن املنطق ليؤيد رواية التاريخ، فإبرا

ق فارا من أهله  خرج منى الذ  االرحتال َف ِ  أَ  فلسطني ومرص رجٌل إىلالعرا

ف اجتياز  فلسطني ومكة كان مطروقا من   والطريق ما بنيى، الصحار وأ



واقعة تارخيية انعقد  القوافل منذ أقدم العصور، فال حمل إذن للريبة ىف

 .اإلمجاع عىل مجلتها

ه إن كانت وثنية العرب ه دليل وليم موير عىل ى هذا فضال عن أ

ئيليني مل يكونوا خريا مإىلانتساهبم  عدم ذلك،  نهم ىف إبراهيم فإن اإلرسا

بياء من  فقد هيم وحتى ظهور األ بقيت عبادة األوثان فيهم بعد دعوة إبرا

ناء عهد يعقوب .بعده ئيل كام يُ   حدث ذلك أ ناء   وىفى، نَّ كَ أو إرسا أ

ناء اخلروج بقيادة موس إقامتهم بمرص، وىف صحراوات  التيه ىف  وىفى، أ

بأدلة ال تقبل الشك عىل أن ر َخ يزْ لَ ى اليهودى بل إن الرتاث الدين .سيناء

د وحيء محل الت  سيناء مل يكونوا كفؤا لعبإىلالذين رافقوا موسى  اليهود

ة الرفيعة، ومل جيدوا فيام تقدمه الديانة اجلديدة ما وحيالتجريدية الر وفلسفته

اديةإىلحاجتهم  يشبع بل إنه ال ُيْفَهم من حادث واحد من .  االعتبارات ا

لقوم كانوا يؤثرون الفرار حرصا عىل عقيدة دينية، الرحلة أن ا حوادث

مرص، وودوا لو أهنم  عىل ما تعودوه من املراسيم الدينية ىف فإهنم أسفوا 

ء يعبدوهنا ممسوخة منسوخة ىف يعودون إليها أو لغ دليل عىل . الصحرا وأ

إذ  التوراة، القرآن الكريم، وكذا ىف وردت ىفى ذلك قصة عبادة العجل الت

نَ هْ وم عجل الذهب، وموسى ما يزال بني ظَ عبد الق من ى هم يتلقى الوحيْ را

 .ربه عىل جبال سيناء

ري الديانة املرصية عليهم،  و ليس من شك ىف أن هذا كان من نتيجة تأ

مرص لدرجة  متكنت من نفوسهم إبان إقامتهم الطويلة ىفى الديانة الت تلك

ا خوفا من فرعون، وإما كانوا بمستطيعني اإليامن بدعوة موسى إم أهنم ما



ئيلى شيوخ بن خوفا من َفام آَمَن : " هذا يشري القرآن الكريمإىلو. إرسا

ٌة ِمْن َقْوِمِه َعىل ِملُوسى يَّ ، باعتبار " َخْوٍف ِمْن فِْرَعْوَن وَمَلِئِهْم َأْن َيْفتِنَُهمْ   إِالَّ ُذرِّ

 بموسى  بل إن القوم برموا .  ى قوم موسإىلراجعا " ملئهم" الضمري ىف

َِينا وِمْن َبْعِد ما ِجْئَتنا: "وضجروا به، وقالوا   ".ُأوِذينا ِمْن َقْبِل َأْن َتْأ

قلوهبم حتى بعد انفالق البحر هلم،  و هكذا بقيت الوثنية راسخة ىف

ّ عليهم باملن  وحتى بعد أن جاوزوه عىل يبس، وحتى بعد أن مّن ا

ب احلجر بعصاه، فرض ى، ا موسوْ  وحتى بعد أن استسقَ ى، والسلو

، وحتى بعد  فانبجست منه اثنتا عرشة عينا لكل سبط من األسباط مرشهبم

، حتى  أن نزلت عليهم رشيعة السامء حتذرهم ّ هة أخرى غري ا من اختاذ آ

ّ  بعد هذا كله فإهنم رسعان ما زاغوا عن الطريق املستقيم، وكفروا با

سجدوا له وذبحوا له و صنعوا هلم عجال مسبوكا و"الواحد األحد، 

ئيل الت: وقالوا  هتك يا إرسا  ".مرص أصعدتك من أرضى هذه آ

ام موسى بالنسبة للوثنية  ام يشوع بأفضل من أ و مل تكن أ

ئيلية ى هذا فضال عن أن السمة املميزة لعرص القضاة إنام كانت ه. اإلرسا

ئيل إى حياة بن عبادة العجل تتجدد ىف الردة وعبادة األوثان، كام بقيت رسا

 مملكتني تبنى ملوك إىلاالنقسام   حني، حتى إذا ما حدثإىلمن حني 

ئيل ديانات الرشك، باإلضافة  ه وأقاموا عجوال من الذهب وَ ِهيْ   دينإىلإرسا

 ىف.) م. ق٩٠١ -٩٢٢(مبان كاملعابد، كام فعل يربعام األول  وضعوها ىف

حني أقام .) م. ق٨٥٠ -٨٦٩(، وكام فعل أخاب  دان وبيت إيلى مدينت

ملك هيوذا، .) م. ق٦٨٧ -٧١٥(التوراة أن حزقيا ى وترو.  اهلياكل للبعل



ر أزال"قد  وسحق حية النحاس ى، املرتفعات وكرس التامثيل وقطع السوا

ئيل كانوا ى  ألن بنى، موس محلهاى الت ام يوقدون هلاإىلإرسا  ". تلك األ

ئيل، كالعرب متاما، يعبدون األصناى وهكذا بق   ما بعدإىلم بنو إرسا

  ومن هنا فإن عبادة األوثان ال تدل عىل انتامء العرب.إبراهيم بمئات السنني

يس إبراهيم يرجع ىف.  إبراهيم أو عدم انتامئهمإىلأو اليهود  أصوله  ثم أ

 منطقة اهلالل اخلصيب إىلقدموا   جزيرة العرب وأن أسالفهإىلاألوىل 

ء العرب  ذفت هباقى كغريهم من الكتل البرشية السامية الت  تلك إىلصحرا

هيم قد فكر، انع إذن أن يكون إبرا  ىف: ال نقول املنطقة اخلصيبة؟ فام ا

 قىضى زيارته فحسب، وهو الرجل الذ  موطن األجداد، بل ىفإىلالعودة 

ء العربية؟  ناء الصحرا  حياته وهو يعيش حياة أشبه بحياة البدو وأ

التقارب ى مباحث اللغة، وهمن ى تأى الكربى الت ثم هناك البينة

 نبات بن إىلأو النباتيني، الذين ينتمون  الشديد بني لغة احلجاز ولغة النبط

هيم  تتطور من اللغة اليمنية مل ذلك ألن لغة احلجاز. إسامعيل بن إبرا

 إىل اآلرامية إىل األشورية إىل ، وإنام جاء التطور من العربية القديمةمبارشة

فتقارب لغة النبط ولغة قريش من هذا السبيل، وكان   القرشية،إىلالنبطية 

 ومل يكن تقاربا ،درجات التطور واملكان أو ىف الزمان التقارب بينهام ىف

البينة الكربى من مباحث اللغة ى هذه ه وكانت. يقاس بالفراسخ واألميال

بة أهل احلجاز من النبطيني أو ناء إسامعيل، ومل تكن هذه  عىل قرا النباتيني أ

بة من اخرتاع النسابني أو فقهاءا بة الواقع اإلسالم لقرا ، ولكنها كانت قرا

واستخرجتها من حجارة األحافري  حفظتها أسانيد اللغة والثقافة،ى الت



هذا الباب   احرتام روايات النسابني ىفإىلومما يدعو . والكشوف احلديثة

نحن : "باساألحافري، فقال ابن ع كشفها علامءى أهنم عرفوا احلقيقة الت

 ".معارش قريش من النبط

 ظاهرة انتقال إىلالعرص احلديث  شربنجلنج ىف هذا وقد أشار مارتن

كام ى، عن اخلط النبطى تطور اخلط العرب إىل احلجاز وإىلالكتابة النبطية 

 إىل العرب الذين يقطنون إىلينظرون   أن اليهود إنام كانوا إىلذهب سوزمني 

 ويضيف . أهنم من نسل إسامعيل بن إبراهيمعىلى الرشق من احلد العرب

ئيل ه إذا وجد امليل عند بعض إىللفنسون  الدكتور إرسا  ذلك حججا منها أ

  وجود اآلباء األقدمني من إبراهيم وإسامعيل إنكارإىلاملسترشقني 

ئيل ى ينكروا وجود قبائل بن ويعقوب  فإهنم ال يستطيعون أن وإسحاق إرسا

سيناء واحلجاز بام  طور اة نصت عىل وجودها ىفإسامعيل ألن التورى وبن

ئيلية وقعت بني بطون إسامعيلية وأدوميةى ذكرته من احلوادث الت . وإرسا

 وال شك أن هذا كاف إلثبات العالقة الدموية املتينة بني اليهود وعرب طور

/ ٢٥(ثم يؤيد ذلك برتمجة جديدة لنص سفر التكوين . سيناء واحلجاز

هتا) يلإسامعى بن بطون(ونزلت ): "١٨ ، واستوطنت مع نشأهتا بني أخوا

فل بني مرص والعراقإىلالبالد من احلولة   " طريق القوا

 م من ١٨٥١ صدرت ىفى الت ترمجة التوراة السامرية ىف ومنها ما جاء

ة من أرض فاران باحلجاز سكن برية"أن إسامعيل قد  ، وأخذت له أمه امرأ

ى ، إذ جاء فيه أن بنرانوفا يناءيفرق بني س" العدد"، وأن سفر "مرص

ئيل ارحتلوا  ، ومل يسكن "برية فاران  فحلت السحابة ىف،من برية سيناء"إرسا



ناء إسامعيل قط ىف ، وإنام  غرهباإىل غرب سيناء، فيقال إن جبل فاران واقع أ

التالل  أرضى ، أو همكة يمة مجيعا عىل وجود فاران ىفتدل الشواهد القد

  أنإىليوسبيوس ى دينة، ويذهب املؤرخ جريوم والالهوتبني مكة واملى الت

ام  لةإىلفاران بلد عند بالد العرب عىل مسرية ثالثة أ  . الرشق من أ

ه ئيل اجلنوبية  ومنها ما يرا علامء اإلفرنج من أن عالقة بطون ارسا

ئيل الشامليةى  قبائل بنإىلمنها  بعرب احلجاز وطور سيناء أقرب . إرسا

بة للتزلف  د لو كانوا يريدون استغاللومنها أن اليهو  قريش أو إىلهذه القرا

بة بينهم وبني األوس  العدنانيني لكان األليق واألجدر أن خيرتعوا تلك القرا

طن واملرافق، ويرتبطون  واخلزرج، الذين يتامخوهنم ويشاركوهنم ىف املوا

 اليونانية ىف إىلومنها أن التوراة قد ُتْرِمجَت . معهم برباط املعاملة واجلوار

ى صلبها كل النصوص الت ، وىف.)م.ق٢٤٦ـ ٢٨٥(ى عهد بطليموس الثان

بة النسبية مع اليهود، وذلك قبل رحيل هيود  تربط العرب اإلسامعيلية بالقرا

 ".احلجاز بام يقرب من أربعة قرون إىليثرب 

ئن املتجمعة جيب أن تستوقف نظر الباحث املنزه  وهكذا فإن القرا

بة عن رحلة إبراهيم عن الغرض، وأ   احلجاز،إىلرس ما فيها أهنا تدفع الغرا

وقد جاء . وحدها حتقق له صفة العمل عىل الدعوة الدينيةى وأهنا ه

هيم   مثبتااإلسالم بتها وال شك بعد أن ثبتت مع إىلرحلة إبرا  احلجاز، وأ

اس من العرب  الزمن املتطاول ألن هيم قد سبق فيه إىلانتساب أ  إبرا

تر حتى جيوز  ولو متهل. يخ كل اخرتاع مفروضالتار به التاريخ املتوا

ئيل انتساب العرب  كرت إرسا كر العرب  إىلاالخرتاع فيه أل هيم، وأ إبرا



ناء إبراهيم من جارية مطرودة، وليس هذا غاية ما يدعيه املنتسب  أهنم أ

  ".عند االخرتاع

إبراهيم "من ومن  قبل كتب العقاد رمحه اهللا ىف الفصل الثامن عرش 

بياء و األ ية اإلسالمانفردت املصادر ": "اجلنوب"ما يىل حتت عنوان " أ

هيم ىف عىل هذه األخبار  احلجاز، وعلَّق بعض املؤرخني الغربيني بأخبار إبرا

 إىلية قد نسبت اإلسالمء كثري من الدهشة واالستنكار، كأن املصادر ىبش

ه واقعة بينة البطالن بذاهتا إبراهيم خارقة من خوارق الفلك، وأسندت إلي

 ووضح من أسلوب نقدهم أهنم يكتبون إلثبات دين …للوقوع  وغري قابلة

للحقيقة حيث تكون، فضًال عن  وإنكار دين، وال يفتحون عقوهلم

أما . واملختلفون طلب احلقيقة قبل أن يوجههم إليه املخالفون االجتهاد ىف

ف إبراهيم بني حاء العامل املعمور ووقوفه الواقع الغريب حقا فهو طوا  أ

 اجلنوب ولو إىلتدعوه ى اجلنوب لغري سبب، بل مع جتدد األسباب الت دون

هيم وطن عند بيت املقدس، .واالستطالع من قبيل التجربة  ومل يكن إلبرا

ء نظرنا  تر ى، وطن املرع  وطن السكن، أو وطن الدعوة، أوإىلسوا  فاملتوا

ه مل جيد فاشرتاه من   عند بيت املقدس مدفنًا لزوجه،من روايات التوراة أ

أما الدعوة الدينية فقد كانت الرئاسة فيها ألحبار إيل  .بعض احليثيني

هيم يقدم العرش ك األحبارإىلأحياًنا  عليون، وكان إبرا  ومن كان معه . أو

باع خيرجون ىف فيه إبلهم  يسيمون  فال بد هلم من مكانى، طلب املرع أ

هيم يعمل ىف ا عن املزامحةوماشيتهم بعيدً  أكثر  واملنازعة، وهكذا كان إبرا

باؤه ىف امه كام تواترت أ   . اجلنوبإىلفال يزال متجًها  ،"التكوين"سفر  أ



إليه أن جيرب ى هناك أسباب دينية غري هذه األسباب الدنيوية توح

 لعبادة اهللا هيكًال غري اهلياكلى يستطيع أن يبتن حيث  اجلنوب،إىلاملسري 

ذلك احلني، فقد  سادة بيت املقدس ىف يتوالها الكهان واألحبار منى الت

باعه، كل  وجعلتهم يتقربون ىف بدا له أن إقامة املذابح املتعددة فتنت أ

إبراهيم قد  ومثل هذه الفتنة بعد عرص.  الرب املعبود بجوارهإىلمذبح 

خيمة مكان واحد، فاختذوا له  أقنعت حكامء الشعب بحرص القربان ىف

 فإن كان .الفرصة السانحة لبناء اهليكل حيث يقدرون عىل البناء وانتظروا

هيم، فذلك هو العجيب الذ هذا اخلاطر مل خيطر قط ىف يستوقف ى نفس إبرا

انه إليه وحيسرية رسول وزعيم، ولكن الرسالة والزعامة مًعا ت من النظر

ت وهو عىل ثل ذلك اخلاطر وم. أهبة الرحلة واالستطالع ولو مرة من املرا

التجربة   إذ مل يبق له مكان هلذه، اجلنوبإىل اجلنوب ثم إىلخليق أن يتجه به 

غري اجلنوب، بعد أن هجر العراق وعاد من مرص ومل جيد عند بيت املقدس 

  .فيها هيكل مقصود حوزة يقام

تر روايات التوراة واملشنا والتلمود أن اللهج ببيت  وواضح من توا

ه  املقدس إنام جاء متأخًرا بعد عرص إبراهيم وعرص موسى بزمن طويل، وأ

ئيلية،  .وعملت فيه السياسة عملها املعهود جاء مع عرص اململكة اإلرسا

د فبعد موسى بعدة قرون بقيت أورشليم ىف اليبوسيني، واستوىل بنو ى أ

فسكن اليبوسيون . "جريهتا، ولكنهم مل يطردوا منها اليبوسيني بنيامني عىل

ام التإىلى  أ،" هذا اليومإىلأورشليم  بنيامني ىفى مع بن كتب فيها ى  األ

ثم تغلب بنو هيوذا عىل املدينة فدمروها . القديم من العهد" القضاة"سفر 



 إىلفجددوا بناءها وسكنوها  وأحرقوها ومل يقيموا فيها، وعاد اليبوسيون

ام امللك شا ى فيها وبن ول، ثم استوىل عليها داود فاختذوها عاصمة،ؤأ

هيم، وهو هيواش . سليامن هيكلها املشهور وبعد هذا جاء ملك من ذرية إبرا

ئيل، فهدم سور أورشليم وأخذ كل الذهب والفضة ومجيع اآلنية  ملك إرسا

ئن بيت امللك والرهناء بيت الرب، وىف املوجودة ىف  إىلورجع  خزا

  .مات مرضيا عنهى ثم اضطجع هيواش مع آبائه، أ .السامرة

هيم وال ىف  يكن ألورشليم هذا الشأن ىففلم  ى، حياة موس حياة إبرا

ئيل حتى ىفى من القداسة بني مجيع بن ومل يكن هلا هذا الشأن عهد  إرسا

ه من القداسة  املسكوت عنه فقد" اجلنوب"أما . داود ام إىلكان له شأ  أ

دفة لكلمة" تيامن"إرميا وما بعدها، وكانت كلمة  احلكمة واملشورة  مرا

ومنها  اللغة العربية بجميع معانيها، ىف" يمن"ُتقابل كلمة ى الصادقة، وه

جاء الرب : "يقال عىل لسان موسى" التثنية"سفر ى فف.  اجلنوبإىلاإلشارة 

اهللا جاء من ": "حبقوق"سفر  وىف". وأرشق هلم من جبل السعري من سيناء

 سائًال ىفوأوضح من ذلك قول إرميا مت". تيامن والقدوس من جبل فاران

ثيه  ".من الفهامء؟ تيامن؟ هل بادت املشورة أال حكمة بعد ىف: "مرا

رس ما يست كيف يكون هذا : ه طالب احلقيقة أن يتساءلوحيوأ

إبراهيم؟ وكيف يطوف األقطار مجيًعا وال ينفتح له  وجه اجلنوب موصًدا ىف

س هو أحد الطريقني مفتوًحا أمامه فلي ال موصد عليه؟ إن كانى الباب الذ

بياء،  وىف. طريق بيت املقدس، بل طريق احلجاز هذا الطريق سلك األ

ئيلية منهم من بلغ مدين، وذكرت منهم من لعله  وذكرت املصادر اإلرسا



  ومل تذكر املصادر…نجد، أو لعله أقام وراءها من البالد العربية أقام ىف

ئيلية صاحلًا وال هوًدا وال ذا الكفل وال غريهم من األ فموضع  .بياءاإلرسا

ه البداهة، وحيتى التساؤل هو السكوت عن الناحية، وليس هو الذكر الذ

ر البعثات الدينية والرساالت النبوية هوحيوي   .املعلوم من أطوا

عن ى احلقيقة غن إن السكوت موضع تساؤل، وهو ىف: ونقول

ه معلوم السبب  إىلبنا ى والغاية، وحسبنا من التساؤل أن ينته التساؤل أل

الدعوى باسم البحث ى إنام العجب من ذو .سبب معلوم، وغاية مرسومة

كلها إذا رووه، ويثبت  عىل دعواهم أن ينتظروا اخلرب ممن يقىضى العلم

هم كلها إذا نفوه هيم ى  ومن الذ.دعوا  مكة إن مل يكتمه إىليكتم مسري إبرا

  املسري؟ ذلك الذين ينقضون دعواهم كلها بإثبات

ثم ى يتحرى املعرفة ال يصح أن يقف عند النفى الذعىل أن الباحث 

 ها هنا رواية عن نشأة .اإلثبات ما استطاع يسكت عىل ذلك وال حياول

هيم، فمن ينكرها فعليه أن يثق الكعبة ىف أوًال من  احلجاز عىل عهد إبرا

 التاريخ وأوىل أسباب إنكارها، وعليه بعد ذلك أن يعرفنا بام هو أصح ىف

ئيلية مل إىلض أن إبراهيم مل يصل ونفر. بالقبول  احلجاز ألن املصادر اإلرسا

 .احلجاز، ووقفت هبا عند جريار وقادش وبالد أدوم إىلتذكر رحلته 

الرحلة من الوجهة العلمية، فهذه الكعبة ى ونفرض أن هذا سبب كاٍف لنف

  بناها؟ى باٍن يبنيها، فمن الذ إىلقائمة حتتاج 

اجلاهلية، تذكر لنا أن  يني، قوم مكة ىفإن روايات هؤالء القوم األم

اس من النبط، وكل معلوم عن  مكة عمرت قديًام  اس من اليمن ثم أ بأ



ى مكة فسبيله أن يأ أقام مقيم ىف أحوال احلجاز يعزز هذه الروايات، فإن

اجلنوب، وطرف النبط   وسط احلجاز من الطرفني، ومها طرف اليمن ىفإىل

ى اليمن، ال خيلقون لغري بالدهم قداسة تعفِّ  ، ىفلكن أهل اليمن. الشامل ىف

 إىلوقد حدث منهم غري مرة أهنم نظروا . العربية عىل شأهنا بني الشعوب

وا ، منافس خطرإىلالكعبة نظرهتم   معبد إىلهبدمها وحتويل احلجاج   فهمُّ

  .يقوم عند العرب مقامها

 منهم، طريقهم، وال مزامحة عليهاى الشامل فمكة ه أما النبط ىف

ء تنطق باملشاهبة بينهم وبني احلجازيني ىف وآثارهم الباقية ىف العبادة  البرتا

ابون من احلجاز يقولون إهنم نبط، وإهنم أخذوا  واللغة والساللة، والنسَّ

املصادر بعد ذلك تقول إن النبط هم ذرية نبات  األصنام من النبط، ومجيع

  .بن إسامعيل

 إىللباحث هذا االجتهاد، وأن يلتفت أن جيتهد اى ومن النظر العلم

واب ألن االلتفات إليها واجب عليه، ومن التقصري  كل باب من هذه األ

عن احلقيقة التارخيية، ثم هيمله  أن يكون أمامه باب واحد يبحث فيه

أما . واالحتامل ليستخرج منه غاية ما خيرجه من الثبوت أو من الفرض

هيم مل يذهب ال يتفق مع العلم وال ى األمر الذ قع فهو القول بأن إبرا مع الوا

ئيلية ِخْلٌو من هذا اخلرب، ثم يكتف إىل القائل ى احلجاز ألن املصادر اإلرسا

 إن إبراهيم صاحب دعوة .أمامنا بديًال منه أوىل باألخذ به بقوله فال يضع

ه قد صنع دينية، وليس ىف ئيلية ما يدل عىل أ شيًئا لنرش  املصادر اإلرسا

ه أقام مذبًحا ىف وكل ما ورد عنه ىفدعوته،  كل منزل من  هذا الكتاب أ



ب رعاية األحبار الذين كانوا مؤمنني  الطريق، ثم ترك البالد مجيًعا ىف منازل

ذلك مقنع لصاحب دعوة   كنعان، وليس ىفإىلوفوده   قبل"إيل عليون"

  .الدعوة سبيل هذه دينية يغادر دياره ىف

هيم قد ذهب فأقرب ما يرد عىل اخلاطر   حيث يصنع شيًئا إىلأن إبرا

تتمة ى وهذه ه.  غري احلجازإىلوال مذهب له إذن  سبيل دعوته، باقًيا ىف

بياء، وإال كانت نسبة ى ينتمى حياة نب ال بد منها ىفى السرية الت إليه سائر األ

ورات مجيًعا أن إبراهيم  وقد جاء ىف. الدعوة إليه من أعجب األمور أ ا

ء  مدن فلسطني لكوارث والرجوم ىفشهد عرص ا اجلنوبية، وبقيت آثار البرتا

صاب من هذه الرجوم ىفإىل" سلع" العبادة، حفظوها  أماكن  اليوم، وفيها أ

فسهم بقضاء اهللا ألهنا هبطت من السامء عقاًبا   .للمذنبني تذكًريا أل

ومل يذكر مصدر من املصادر أن إبراهيم كان حيمل معه حجًرا من هذه 

تعمد أن يقيم مذبًحا باقيًا عىل طريقته فاحلجر من  حجار، ولكنه إذااأل

ازك أحق أن حيتفظ به من سائر التفسريات  احلجارة، وليس من اعتساف ال

ُنِقل من البرتاء عند بناء الكعبة، وقد تبني بعد  إن احلجر األسود: أن يقال

ء بعد اختاذ الكعب ذلك أهنم نقلوا كثًريا من طريق ة بيًتا لألصنام قبل البرتا

 العرضية أن تتشابه احلجارة ىف  ببضعة أجيال، وليس من املسائلاإلسالم

م تركيبها، وه   .كام هو معلوم بنيتها املعدنية والصخرية ختتلف ىفى قوا

ة باسم البيت الذ البك "فيها ألن ى ُبنِ ى وربام سميت مكة وَبكَّ

" بعلبك" ومنها ، مية األوىلاللغة السا البيت ىف كانا يطلقان عىل" والبكة

السبئية واحلبشية  ىف" القربان" ، وربام كانت من مادة"بيت البعل"بمعنى 



ىف" املقربة"ألهنم كانوا يطلقون   عىل املحراب املقدس، وبطليموس اجلغرا

نقًال عن أهل اليمن، ولكن ) Macaraba( "مكربة"قد ذكرها باسم 

ى البلد إذا أصبحت  فيها إال" القربان"ة باسم التصحيف هنا بعيد، وال ُتَسمَّ

ادها من املؤمنني بكعبتها وقد مىض عىل السبئيني زمن وهم . حمّجًة لقصَّ

 . آثر من اآلثار شامل اجلزيرة، فلم يذكروها هبذا االسم ىف ىف يعيشون

أصل بنائها،  مقاييس الكعبة شاهد ال جيوز إمهاله عند البحث ىف وىف

ت فإهنا قد ُبنَِيْت  كل مرة حيافظون عىل  ام هو معلوم، وكان البناة ىفك مرا

وقد تعذر عليهم أن ُحيافظوا . املحافظة عليها معاملها القديمة حيث أمكنت

نبها لدخول اِحلْجر  عاد جوا فيها تارة، وخروجه منها ) احلاء بكرس(عىل أ

. أكثر الروايات  ولكنهم حافظوا عىل ارتفاعها كام جاء ىفى، تارة أخر

ولن تكون  مًرتا، ها اآلن سبع وعرشون ذراًعا، أو مخسة عرشوارتفاع

س  اخلمسة عرش مًرتا سبًعا وعرشين ذراًعا إال إذا كان الذراع باملقياس املقدَّ

ه كام حققه األستاذ هيم أل اخلبري ) Greaves(جريفس  عند قوم إبرا

ًطا  املقاييس املتخصص ىف رية يزيد عىل واحد وعرشين قريا ) بوصة(األ

نية القديمة الت الثة أرباع القرياط، ويقاس بالتقريبوث ى عند مضاهاة األ

رت بالذراع   .ُقدِّ

ه عن  ئن املتجمعة جيب أن تستوقف نظر الباحث املنزَّ هذه القرا

رس ما فيها بة عن رحلة إبراهيم  الغرض، وأ  احلجاز، إىلأهنا تدفع الغرا

 وقد جاء .دينيةالدعوة ال وحدها حتقق له صفة العمل عىلى وأهنا ه

بتها وال شك بعد أن ثبتت معإىل ُمثبًتا رحلة إبراهيم اإلسالم   احلجاز، وأ



اس من العرب  هيم قد سبق فيه إىلالزمن املتطاول ألن انتساب أ  إبرا

تر حتى جيوز . مفروض التاريخ كل اخرتاع ولو متهل به التاريخ املتوا

ئيل انتساب كرت إرسا كر العرب إىلالعرب  االخرتاع فيه أل  إبراهيم، وأ

ناء إبراهيم من جارية مطرودة، وليس هذا غاية عيه املنتسب  أهنم أ ما يدَّ

   ".عند االخرتاع

ئيل ولفنسون، الذى ذكر ما قَ   العهد هُ صَّ وقبل العقاد كان هناك إرسا

ئيلية والقبائل العربية التى كانت موجودة ىف طور  القديم عن القبائل اإلرسا

ه، يثبت عالقة الدم املتينة بني الطرفني.سيناء واحلجاز وهو .  وهذا، ىف رأ

بة بني الطرفني أسطورة اخرتعها  يرفض متاما وبكل قوة أن تكون تلك القرا

و إىلاليهود للتقرب  ى النبى فاستغلها زاعام أن إبراهيم هو أ  العرب، ثم أ

نوا ويمىض فيقول إن اليهود لو كا.  هو دين إبراهيماإلسالمالعرب وأن 

ا جعلوها بينهم وبني القرشيني، الذين كانوا يعيشون  بة  اخرتعوا تلك القرا

ىف مدينة بعيدة عن يثرب مكان سكناهم، بل جعلوها بدال من ذلك بينهم 

أحوال العرب االحتامعية ("وبني األوس واخلزرج جرياهنم ىف يثرب 

بع ، وهو"اإلسالموالدينية والسياسية ىف بالد احلجاز قبيل ظهور   الباب الرا

" اإلسالمتاريخ اليهود ىف بالد العرب ىف اجلاهلية وصدر "من كتاب 

ئيل ولفنسون  ).للدكتور إرسا

: وقبل ولفنسون كتب جرجى زيدان ىف هذا املوضوع ىف كتابه

" عرب الشامل ىف الطور الثانى: "ىف ا لفصل املسمى" اإلسالمالعرب قبل "

ساهبم "أهنم  وحكاية إسامعيل عندهم . بن إبراهيم إسامعيل إىليرجعون بأ



 برية بئر سبع إىلمبنية عىل ما ذكرته الرتاة من إخراج إسامعيل وأمه هاجر 

اء القبائل التى أقامت ما بني حويلة   إىلوسكناه برية فاران، وأن أوالده أ

 اليمن، شامىلوكانت شور عند برزخ السويس، وحويلة خوالن ىف . شور

  .سينا هتامة ومديان وجزيرةوبينهام احلجاز ونجد و

أما العرب فروايتهم ىف أصل عرب الشامل تكاد تكون منقولة عن 

التوراة إال من حيث املكان الذى أقام فيه إسامعيل وأمه، فهم جيعلونه مكة 

ة من جرهم يَّ رِّ بدل بَ  ة فاران، ويقولون إن إسامعيل أقام بمكة وتزوج امرأ

وليس لدينا رواية ثالثة .  ولدا١٢أصحاب مكة ىف ذلك العهد، فولدت له 

ك العرب  ىف البادية َى بِّ والروايتان متفقتان ىف أن إسامعيل رُ . عن أصل أو

ه خلَّ  ه كان راميا بالقوس شأن أهل البادية وأ  ولدا أسامؤهم ١٢ف وأ

تقابل أسامء بعض قبائل الشامل، وإنام اختلفوا ىف املكان الذى أقام فيه 

قول إنه برية فاران أو جبل فاران، وكالمها عند العقبة فالتوراة ت: إسامعيل

ويسهل تطبيق .  إنه مكة باحلجاز جزيرة سينا، والعرب يقولونشامىل

ضاا " فاران: "لروايتني متى علمنا أن جبال مكة أو جبال احلجازتسمى أ

د أن الربية التى أقام فيها إسامعيل )لياقوت" املشرتك وضعا(" ، فيكون املرا

ه أقام حينا ىف سينا  ثم خرج برية احل  احلجازوسكن هناك إىلجاز، أو أ

نسبة " اإلسامعيلية"وعرفت قبائل ىف تاريخ العهد القديم باسم ... وتزوج

ضاإىل  عدنان أحد إىلنسبة " عدنانية: " إسامعيل، والعرب يسموهنا أ

  ".أعقاب إسامعيل



هيم قد زار ب الد العرب ومل وبعيدا عن كل هذا فيا ترى لو مل يكن إبرا

سنتهم السامة التى ال  اهم أكان اليهود يسكتون فال يسلقوهم بأ يكن أ

دا وتظل تعيب وتنتقد وتسب وتتطاول؟ ولقد كان  تستكن وال هتدأ أ

هيم، ومل نسمع أن أحدا قبل العرص إىلالعرب طوال الدهور ينتسبون   إبرا

ناب الذين احلديث شكك ىف هذا ال من غري العرب وال من العرب األذ

يتبعون خطوات أعدائهم ويترصفون مثلهم كالقرود، ويرددون كالمهم 

قب املدمرة ثم لو مل . كالببغاوات دون عقل ودون فهم ودون تفكري ىف العوا

ئد التى عادت  وته هلم؟ ما الفوا اهم فلم يا ترى ادعوا أ هيم أ يكن إبرا

كن باهللا متى كان ل.  اليهودإىلعليهم من ذلك؟ يقال إهنم أرادوا التقرب 

ن إىلالعرب يتقربون  ن هذا ىف خطبهم؟ أ ن هذا ىف أشعارهم؟ أ  اليهود؟ أ

 فارس بالد األكارسة ال إىلهذا ىف أمثاهلم؟ لقد كان أحرى هبم أن يتقربوا 

اليهود الذى مل يكن هلم تاريخ سياسى يذكر بحيث يغرى العرب عىل 

ء إليهم تقربون إىللتقرب فإذا كانوا مل يفكروا ىف ا. االعتزا  إىل الفرس أ

 اليهود فلم يا إىلاليهود؟ وإذا افرتضنا رغم ذلك أهنم كانوا حيبون التقرب 

  !  خيبك اهللا، ترى مل يعتنقوا دينهم؟ شيئا من املنطق يا رصاىف

روا بالتعاليم . لقد قال د ئيل ولفنسون إن كثريا من العرب  قد تأ إرسا

صول اليهودية من التوراة دون أن اليهودية وأخذوا خيضعون لبعض األ

يعتنقوا البعض اآلخر، لكن مل ترض منهم اليهودية ذلك ومل تفرق بينهم 

عاة يوم  وبني الوثنيني ألهنم مل يتمسكوا ببقية وصايا التوراة والتلمود كمرا

أحوال العرب االحتامعية والدينية والسياسية ىف بالد احلجاز ("السبت مثال 



بع من كتاب "اإلسالمقبيل ظهور  تاريخ اليهود ىف بالد "، وهو الباب الرا

ئيل ولفنسون" اإلسالمالعرب ىف اجلاهلية وصدر  وكنا نود ).  للدكتور إرسا

هد ووثائق عىل ما يقول، لكنه لألسف مل يفعل . أن يورد ولفنسون شوا

بالعكس لقد كان اليهود حيلفون بالكعبة مثال، كام قالوا للقرشيني ىف عز 

عهم م أى أن عبادة . اإلسالم والرسول إن وثنيتهم خري من اإلسالمع رصا

ر بمن؟  ولدينا .  د النقى الصاىفوحياألصنام أفضل من الت  فمن يا ترى تأ

أهل يثرب، فإهنم مل يتهودوا رغم مساكنة اليهود هلم ىف بلد واحد، لكنهم ما 

عوا لقاءه إن سمعوا بمحمد عليه السالم بمكة عىل هذا البعد الكبري واستطا

 ىف دينه مىف أمان من أرصاد قريش حتى اتفقوا معه عليه السالم عىل دخوهل

  .وهجرته إليهم ىف يثرب والبقاء معهم بوصفه واحدا منهم

ضا ىف كتابه  :استخبارات النبى ومن املسائل التى عاجلها الرصاىف أ

ة االستخبارات التى اهتم الرسول بإنشائها واختار هلا رجاهلا م ن بني مسأ

ضا وما يدل عليه هذا من ذكاء الرسول  أصحابه ومن بني غري املسلمني أ

 انطالق الرصاىف أن ت نقطة لكن كان.وعبقريته ىف بناء الدولة وتسيري دفتها

ا من السامء فيام يتعلق هبذا اجلانب من جوانب وحيالرسول مل يكن يتلقى 

ت اهللا عليه . سياسة الدولة ه تلقى هذا الوحى وأما ما كان يقوله صلوا من أ

أو ذاك بخصوص هذا احلدث أو ذاك أو هذا الشخص أو ذاك فهو كذب 

ه ما من شىء يمكن إذن أن  حمض أراد به أن يوهم من حوله أن اهللا معه وأ

وهذا املوقف ).  وما بعدها٤٩٢ص(مه اهللا به أوال بأول لِ عْ خيفى عليه إذ يُ 

مد عموما، فليس حممد عنده من الرصاىف مرتبط بموقفه من الوحى ومن حم



 وإنام هى دعوى ادعاها حتى يصدقه الناس وتكون له فيهم قداسة ى، بنب

إنه رجل عبقرى داهية . فيطيعوه ويأمتروا بأمره وينتهوا عام ينهاهم عنه

 وجوههم أو إىل وبنطرة ، بواطن من حولهإىليتمتع بقدرة عىل التدسس 

سيسه ورجال استخبا راته يستطيع أن يطلع عىل ما بتلقى أخبارهم من جوا

ثم إنه يوجه ما يقوله .  اهللاإىليفكرون وينوون وخيططون، لكنه يعزو ذلك 

 إيامنه إىلالرسول عن تلقيه الوحى ىف كل شأن من تلك الشؤون عن اهللا 

وكام قال عن معاهدة أصحابه له ىف احلديبية ووضع يديه . بوحدة الوجود

دهيم بعضها عىل بعض دهيميد اهللا: "وأ وكام قال ىف سورة "  فوق أ

فال" فهو يقول " وما رميَت إذ رميَت ولكن اهللا رمى: "عن انتصار بدر" األ

هنا إن اهللا أطلعه عىل كذا وكذا من األمور بمعنى أن اهللا هيأ له معرفة ذلك 

بالطرق الطبيعية، وكل شىء إنام هو ىف النهاية من اهللا، لكن ليست هناك 

 بل ذكاء ودهاء وحسن تدبري وبراعة ىف إنشاء ى، نبوة، وليس هناك وح

 اإلسالموهذا كله هو ما يقوله دارسو . االستخبارات املختلفة هنا وهناك

  . من الغربيني، فليس ىف األمر جديد

ومن  يقرأ كالم الرصاىف ىف نفى الوحى عن رسول اهللا ىف معرفته 

ء الرسول أخبار املنافقني واملرشكني واليهود وتفسريكل ذلك بدها

واستعامله للجواسيس ورجال االستخبارات ىف كل مكان وىف كل واقعة، 

ل ما يقع بعيدا عنه من أحداث وقدرته الفذة عىل قراءة ما ىف النفوس وختيُّ 

ا لألمور ي وما حياك من مؤامرات، من يقرأ كالمه هذا جيد تكلفا واعتسافا ولَ 

دت له، وهى مل تنقد، بل يبقى ذها يمينا وشامال حتى يظن أهنا قد انقاْخ وأَ 



ا يقول وغري مقتنع بتفسرياته ألن األمور ال  العقل السليم غري مسرتيح 

هل يعقل، لو مل . يمكن أن تكون قد وقعت عىل النحو الذى يصورها به

يكن حممد نبيا مؤيدا من اهللا وتكفل اهللا بحفظه وتوفيقه بل جمرد إنسان 

باعهى، عاد  كل هذا النجاح اهلائل العاملى دون أن  أن ينجح هو ودينه وأ

ته فيفشى  خيطئ ىف شىء ودون أن َيْضُعف أحُد جواسيِسه ورجاِل خمابرا

ر تلك اجلاسوسية وهذه االستخبارات؟ صحيح أن الرسول مل  بعض أرسا

ه كان يأخذ باألسباب ويستعني بكل ما من  يكن يعلم الغيب، وصحيح أ

ه أن ُينِْجح مقصوده، لكن هل مع دا شأ نى هذا أن اهللا ال يمكن أن يطلعه أ

عىل شىء مما ُيكاد به أو ُيّدبَّر ألذاه؟ إن الرسول ال يعلم الغيب من تلقاء 

نفسه، فهو برش وال يتصل بجن أو شيطان، بل ينزل عليه الوحى من السامء، 

 وإال ى، ومن بني هذا الوحى بعض من أخبار الغيب املكانى أو الزمان

ن له اليقني ؟م سوف هتزم الفرس ىف بضع سننيفكيف علم أن الرو  ومن أ

ه سوف يغلب كل أعدائه هزيمة  اجلازم الصارم بأن دينه منترش ال حمالة وأ

ه إسالممنكرة وأن مرص سوف تفتح وأن القسطنطينية سوف تصري  ية وأ

سوف تكون هناك حرب بني املسلمني واليهود بعد زمن طويل وأن 

ه فيتقاتلون فيام بينهم وأن األمة سوف تصبح املسلمني سوف يرجعون بعد

ام غثاء كغثاء السيل وأهنا سوف تكون مأكلة لألمم األخرى  ىف يوم من األ

قول إنه كان قد أقام جواسيس  رغم الكثرة اهلائلة ىف أعدادها؟ أ

ومستخربين عرب القرون فعلم قبل اهلنا بسنة بل بدهر طويل أن األمور 



ه جواسيسه ورجال سوف جترى عىل هذا املنو بأ ال، فكان األمر كام أ

ته؟ شيئا من العقل يا رصاىف    .  خمابرا

فر له أى عامل من  لقد كان حممد رجال أميا من أمة أمية، ومل  يتوا

عوامل ذلك النجاح اخلارق الذى أحرزه ىف حياته وأكمله أصحابه 

باعهم بعد انتقاله  رسة ومل يكن  مدإىل فهو مل يذهب ،  الرفيق األعىلإىلوأ

ة مجاعة أو مؤسسة وال معلام وال سياسيا،  يوما حماربا وال قائدا وال رئيسا أل

وعبثا نبحث ىف صحائف التاريخ عن شبيه له قد فكر تفكريا عامليا عىل هذا 

لقد كان حممد تاجرا ومن قبل كان راعيا . النحو الفذ وهبذا التوفيق العجيب

خربة باحلياة بني العرب، ودعنا من غري للغنم، وكان هناك من هو أوسع منه 

ى من أمة  العرب، فكيف قام ىف ذهن ذلك التاجر والراعى األمى الذى أ

أمية مل يكن التاريخ يلقى إليها باال أن يكون نبيا وأن يتحمل كل ما حتمل 

ه منترص ال  بصرب ورسوخ وال رسوخ اجلبال الرواسى ويقني مذهل بأ

ى كل شىء كام  قال؟ إن الرصاىف يناطح اجلبال ىف حماولته حمالة، ثم يأ

  . السخيفة لتفسري نبوة حممد عىل هذا النحو التافه

ا عىل تنطعه وتفاهته حني يقول إن هذه النبوءات  وتنطعً ويزيد تفاهةً 

ال أصل هلا ومل يقلها النبى بل اخرتعها املسلمون اخرتاعا هلذا السبب أو 

تنبؤ مل يفعل شيئا سوى أْن نقل الأى أن الرصاىف بغبائه ). ٥٤١ص(لذاك 

 املسلمني بناء عىل قدرهتم إىل بناء عىل إخبار اهللا له، بالغيب من الرسول

كى له لو كان يفهم . الفذة عىل معرفة الغيب دون معونة من السامء وهذا أ

عاد ما يقول نى إنام اخرتت وقائع . ويدرك أ ء غري مأمورين أ وليالحظ القرا



ألحاديث حتى ال يقال إن املسلمني هم الذين كتبوها حدثت بعد تدوين ا

ويتساءل . ا أن الرسول هو الذى قاهلاوْ بعد وقوع تلك األحداث وادعَ 

مل يا ترى مل تكن السامء تتدخل دائام معه وُتْعلمه الغيب قبل : الرصاىف

وقوعه ىف كل مرة يمكن أن يصيبه أو يصيب املسلمني رضر فيتجنبوه وال 

اب هو أن حممدا مل يكن نبيا فقط، ومل يكن إنسانا عاديا فقط، يقاسوه؟ واجلو

فيوجب دخوله ىف عاديا فأما كونه إنسانا . ونبيا معاعاديا بل كان إنسانا 

تيه النجاح، وإن كان النجاح هو  جتارب وعالقات ينجح فيها أو ال يوا

ل األغلب، ومل حيدث له عدم توفيق إال ىف بعض األمور القليلة وبسبب إمها

وأما كونه نبيا فيظهر ىف منعطفات الطريق . بعض املسلمني لنصائحه

وقد قلت إننى هنا قد استشهدت بحوادث هائلة مل تقع إال بعد . احلاسمة

ومثلها نبوءة انتصار الروم عىل الفرس بعد بضع سنني . تسجيل األحاديث

دهيم، إذ إن القرآن كان يسجل أوال بأول وحيفظه  من اهنزامهم عىل أ

 القول بأن اآليات اخلاصة بتلك إىلاملسلمون مجيعا، فال سبيل من ثم 

  .النبوءة منحولة

 ثم نعرف كيف ى، ولنقرأ هذا اخلرب أوال، وقد نقلته من تاريخ الطرب

تعسف الرصاىف وتنطع ىف توجيهه وتفسريه كى ينفى أن يكون اهللا قد أطلع 

ناء رجوع ثم إن رسول : "ه من تبوكنبيه عىل الغيب ىف أمر ناقته املفقودة أ

اهللا صىل اهللا عليه وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته، 

طلبها، وعند رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم رجل من  فخرج أصحابه ىف

عمرو بن ى ، وهو عم بنا بدريً اعامرة بن حزم، وكان عقبيً : أصحابه، يقال له



، فقال زيد بن اوكان منافقً ى، عرحله زيد بن لصيت القينقا حزم، وكان ىف

: رحل عامرة، وعامرة عند رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم لصيت وهو ىف

ه نب يس يزعم حممد أ ن ناقته؟ ى خيربكم عن خرب السامء وهو ال يدرى أ أ

إن :  قالإن رجًال : فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، وعامرة عنده

ه نباحممدً  ه خيربكم بخري السامء، وهو ال يدروهوى،  هذا خيربكم أ ى  يزعم أ

ن ناقته َمنى وإن! أ ى اهللا عليها، وهى وقد دلن. اهللاى واهللا ما أعلم إال ما َعلَّ

فانطلِقوا حتى . من ِشْعب كذا وكذا قد حبسْتها شجرة بزمامهاى الواد ىف

وا هبا  واهللا:  أهله، فقالإىلفذهبوا فجاؤوا هبا، فرجع عامرة بن حزم . تأ

َثناه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم آنفً ىَألَْعَجُب من ش  عن مقالة اء َحدَّ

، فقال رجل ممن )قال زيد بن اللصيتى للذ(قائل أخربه اهللا عنه كذا وكذا 

زيد واهللا قال هذه املقالة قبل أن : رحل عامرة، ومل حيرض رسول اهللا كان ىف

 يا عباد اهللا، واهللا إن ىف: لعنقه ويقو فأقبل عامرة عىل زيد جيأ ىف.  ىتأ

:  قال!ىفال تصحبن  اخرج يا عدو اهللا من رحىل!ىلداهية، وما أدر رحىل

 بَِرشٍّ مل يزل متهًام :  تاب بعد ذلك، وقال بعضافزعم بعض الناس أن زيدً 

  ". حتى هلك

هذا ما جاء ىف كتب التاريخ والسرية، فامذا قال الرصاىف؟ اقرأ ما قاله، 

التنطع والتساخف واالعتساف والعمل بكل سبيل عىل ولسوف جتد فيه 

 األمر يمينا ويسارا وأماما ووراء وفوقا  عىل العقول والذقون وَىلِّ الضحِك 

 منذ بدايته وحتتا لكى يكون عىل النحو الذى يريد والذى دخل املوضوعَ 

وىف نيته أن جيعله ىف اجتاه بعينه ال حييد عنه رغم خمالفته للمنطق والفهم 



، وهى الطريقة "الفنقلة"وهو ىف تعليقه عىل ذلك اخلرب يتبع طريقة . واقعوال

التى يتخيل فيها الكاتب كالما للخصم، ثم يقوم بالرد عليه، ثم يتخيل ردا 

. وهكذا دواليك... للخصم عىل رده هو، ثم يسوق رده هو عىل رد اخلصم

، إذ ُأِخَذت ":...قلُت :... فإن قلَت "نحتا من مجلة " الفنقلة"وقد سميت بـ

ْت منها كلمة    ".َفنَْقَل ُيَفنِْقل َفنَْقَلةً "الفاء والنون والقاف والالم واشُتقَّ

َهْب حممدا أخربه أحد جواسيسه بمقالة : إن قلَت : "قال الرصاىف

الرجل املنافق فمن أخربه بمكان الناقة؟ وكيف علم أهنا قد حبستها شجرة 

ى به اجلواسيسبزمامها ىف ِشْعب كذا وكذا؟ فإن هذا  إن : قلت. ليس مما يأ

كالم الرواة ىف هذه القضية مقتَضب، فهم مل يذكروا لنا شيئا عن هذا 

ن هو، ومن الذى نزل فيه عْ الشِّ  ب الذى وجدت فيه الناقة، وال بينوا لنا أ

كام أهنم مل يذكروا لنا املكان . من اجليش، وهل هو بعيد عنه أو قريب منه

فهل كان فقدها عند نزوهلم أو عند رحيلهم أو . ناقةت فيه الدَ الذى ُوجِ 

بينهام؟ كل هذا مل يذكره الرواة، وإنام رصفوا كل اهتاممهم باخلرب الذى جاء 

فنحن إذن ىف ختريج هذه القصة عىل نحو . من السامء فذكروه مقتضبا

يفهم من قول : معقول ىف ظلمة ظلامء، ولكنا مع ذلك نستطيع أن نقول

ْعب حممد عن الناق ة إهنا ىف شعب كذا قد حبستها شجرة بزمامها أن ىف الشِّ

، ومعلوم أن الشعب هو كل منفَرج بني  جبلني، فال يبعد أن يكون  شجرا

فيه شجر ألن منفرجات اجلبال تكون مسيال ملياه األمطار، فتنبت فيها 

ويظهر لنا أن هذا الشعب كان قريبا من املعكرس الذى نزل فيه . األشجار

ال يبعد عنه كثريا، وأن اجليش بعد نزوله َأْرَعى إبَله كلها أو بعضها اجليش 



ا فيه وْ أَ إذا نزلوا ىف مكان رَ : ىف هذا الشعب، وفيها ناقة حممد كام هى عادهتم

ومعلوم أن أشجار . ى إلبلهم تركوا ركاهبم ترعى فيهأو قريبا منه مرعً 

فقد ناقة حممد إنام كان ويظهر لنا أن . البوادى ترعاها اإلبل وتأكل أوراقها

َكاب التى كانت ترعى ىف الشعب  ا مجعوا الرِّ عندما أرادوا الرحيل، فإهنم 

وا هبا، وا ناقة حممد فلم  جيدوها بني النُّ  املعسكر فقدُ إىلا هبا وْ َ وأَ  وق التى أ

َْوا هبا من الشعب قد أغفلوا ناقة حممد  إذ جيوز أن الذين مجعوا النُّوق وَأ

 يروها إما ألهنا كانت ىف حمل بعيد قد حبستها شجرة بزمامها أو ألهنم مل

ألهنا كانت ىف منعطف من الشعب  بحيث ال يراها أحد وقد حبستها شجرة 

ها كل أحد وقد  بزمامها أو ألهنا كانت ىف منعطف من الشعب بحيث ال يرا

حبستها الشجرة أو نحو ذلك، فإن ناقة حممد كانت ترعى وزمامها ىف 

، فال يبعد أهنا ىف "وقد حبستها شجرة بزمامها: "كام يفهم من قولهرأسها 

ناء رعيها عَ  ها بشجرة أو بغصن من أغصاهنا، فحبستها الشجرة،  زمامُ َق لِ أ

وجيوز أهنا كانت ىف حمل بعيد عن مرعى . وبقيت مرتبطة هبا واقفة عندها

ْعب، فلذا مل يرها ا اق أو ىف منعطف من منعطفات الشِّ لذين جاؤوا سائر ال

ا كان حممد يعلم هذا ويعلم أن ناقته .  املعسكرإىلوأخذوا الركائب  و

معيته وذكائه أن زمامها ال بد أن يكون قد  كانت ترعى بزمامها أدرك بأ

ناء رعيها، فحبستها الشجرة وبينام هو عىل ذلك إذ جاءه . علق بشجرة ىف أ

مع إن : "ى يظن الظن كالعلماخلرب بمقالة الرجل املنافق، فقال هلم قول أ

ْعب ، "اهللا قد دلنى عليها، وإهنا قد حبستها شجرة بِزَمامها ىف هذا الشِّ



وال يبعد عن حممد أن . فذهبوا وفتشوا عنها ىف الشعب، فوجدوها كام قال

معيته مثل هذا   :وقد قيل. يدرك بأ

  كأْن قد رأى وقد سمعا= األملعىُّ الذى يظن بك الظن 

معيته وذكاءه " دلنى اهللا عليها: "صادق ىف قولهوهو، َلَعْمُره،  ألن أ

وال ننس أن حممدا جعل يده التى بايع هبا أصحاَبه يد اهللا، إذ قال . من اهللا

دهيم: "ىف قرآنه  - ٤٩٦ص" (الذين يبايعونك إنام يبايعون اهللا يد اهللا فوق أ

٤٩٧  .(  

نية األخرية أن يده ه ى يد اهللا؟ وأوال هل قصد الرسول ىف اآلية القرآ

ل عىل الرسول واهللا هذا لعمرى ضالل مبني وتقوُّ . أستغفر اهللا العظيم

ه يبارك وضع يدك ىف . بالباطل بل املعنى أن اهللا يبارك مبايعتهم لك، أى أ

دهيم مجيعا بام ىف ذلك يد الرسول دهيم، فيده سبحانه فوق أ خيبة اهللا . أ

أال يمكن أن يكون : شىء الثانىال. عىل الرصاىف وعىل تفسريه لآلية الكريمة

أحد املنافقني قد حل الناقة قبل ذلك ورضهبا عىل َكَفلِها حتى تنطلق 

ن ناقته وُيْضِحك  وهترب لكى يضع الرسول ىف مأزق حمرج فال يعرف أ

منه ومن حريته كالرصاىف سائَر املنافقني وضعاف اإليامن وخفيفى  العقول 

د خرجت من الشعب ووقفت ىف وعجزه؟ أال يمكن أن تكون الناقة ق

الفضاء املفتوح؟ أال يمكن أن تكون باركة ال واقفة وال ترعى؟ أال يمكن 

أن تكون منهمكة ىف رعى العشب ال الشجر؟ أال يمكن أن يكون أحد 

 اإلبل فساق ناقة النبى بعيدا وقتلها؟ ثم كيف جيازف إىلاملنافقني قد تسلل 

عْ  ب الفالنى قد حبستها شجرة بزمامها، حممد بالقول القاطع بأهنا ىف الشِّ



ه لو أخطأ ىف هذا الظن لكانت فضيحة له  معيته أ وهو يعلم بذكائه وأ

ام تشنيع، ولن  بجالجل ولشنع عليه املنافقون واليهود وضعاف اإليامن أ

  ينفعه الرصاىف آنئذ وتفسرياته املتنطعة؟ 

ا بكر حني راهن املرشكني  فق أ عىل ثالث إنه عليه السالم مل يوا

ت ىف انتصار الروم عىل الفرس وطلب منه أن يطيل الزمن وأن يزيد  سنوا

ت، وهى أطول مدة يمكن أن تنطبق  و بكر تسع سنوا هان، فجعله أ الرِّ

ُغِلَبت الروُم ىف أدنى األرض وهم من : "تعاىلىف قوله " بضع"عليها كلمة 

ه صىل ."ىف بِْضع سنني* بعد َغَلبهم سَيْغلِبون  اهللا عليه وسلم قد أخذ  أى أ

نى نازل من السامء، أفيمكن أن جيازف بتحديد مكان  احتياطاته إزاء نص قرآ

الناقة وهيئتها وظروفها دون أن يرتك جماال الحتامل أن يكون أى من هذه 

ناه، حني حزن املسلمون يوم احلديبية  ا قال؟ وباملثل رأ األمور خمالفا 

فهموا من قصه صىل اهللا عليه وسلم لرجوعهم عن تأدية العمرة بعدما 

هبم  رؤياه هلم بأهنم سوف يدخلون مكة ويؤدون العمرة، يرد عىل استغرا

تنى معكم نؤدى العمرة هذه املرة؟ واجلواب : قائال هل قلت لكم إننى رأ

ه مل حيدد أداء الُعْمَرة هبذه املرة بل قال إنه رأى  بكل بساطة ووضوح هو أ

ولسوف . أما حتديد الوقت فلم يتطرق إليه. مرونىف املنام أهنم سوف يعت

معيا َلْوَذِعيا ال نبيا كام يزعم الرصاىف  ، نعد الرسول اآلن رجال ذكيا عبقريا أ

فهل كان لُِيجاِزف هذه املجازفة وحيدد مكان الناقة الضائعة ووضعها 

ه لو ختلف شىء من ذلك  وظروفها وكل شىء يتعلق هبا، وهو يعرف أ

  ارثة عليه وعىل مصداقيته؟لكانت ك



وىف النهاية أقول ما قلته ىف الفصل اخلاص بنفى الرصاىف نبوة حممد 

ه  ه من العجيب أن نرى معروف الرصاىف ىف وصيته األخرية يؤكد أ من أ

مسلم مؤمن باهللا ورسوله حممد بن عبد اهللا إيامنا صادقا ال أرائى فيه وال "

ى خالفت املسلمني فيى، أداج ام أراهم عليه من أمور يروهنا من الدين  إال أ

وليست منه إال بمنزلة القشور من اللباب، وال هيمنى من الدين إال جوهره 

 شىء من السعادة  ىف احلياة إىلاخلالص وغايته املطلوبة التى  هى الوصول 

الدنيوية االجتامعية واحلياة األخروية ما أمكن الوصول إليه من ذلك برتك 

وكل ما عدا ذلك من أمور الدين فهو وسيلة .  الصاحلاتالرشور وبعمل

 صلتى به، وصيته، - ١/ الرصاىف/ مصطفى عىل" (إليه وواسطة له ليس إال

  ). ٤٤ -٤٣/ م١٩٤٨/ بغداد / مكتبة  املثنَّى/ مؤلفاته

لق ال يمكن سرته وال رتقه،  بة بل كذب أ وهذا أمر غريب أشد الغرا

 احلاىلاإلطالق كام وضحنا ىف الفصل فالرجل ال يؤمن بمحمد نبيا عىل 

ه اخرتع الدين والوحى اخرتاعا وزعم أن اهللا قد اختاره  وغريه، بل يؤكد أ

يا، باإلضافة وحي بينام مل خيرته وال أرسله ألحد، وال يرى القرآنَ  ه إىلا إ  أ

ئ لغته ومضمونه ويرّككه ويسخر منه، وفوق هذا ال يؤمن كثريا ما خيطِّ 

ه مسلم؟ هذا، . باحلساب والثواب والعقابباآلخرة وال  فكيف يزعم أ

 إيامنه بوحدة الوجود، فقد يقال إن هذا هو فهمه إىلوال أريد أن أشري 

فليكن، أما اإليامن بنبوة حممد وبالقرآن وباليوم اآلخر وباجلنة . لأللوهية

ه عىل كتابة هذه الوصية . والنار فإنه ال يؤمن بشىء من ذلك وربام جرأ

 إىلخارج الدائرة التى يطمئن " شخصية حممد"ته أن أحدا مل يطلع عىل معرف



ا ال أصادر حريته وال . أهنا لن تفشى رس الكتاب وما فيه من باليا ورزايا أ

، لكنى ال أحب هذه املناورة واملداورة، االعتقاد بام يريدحرية أحد غريه ىف 

كتابه املذكور وال أحب الدفاع املقيت الذى انربى له مصطفى عىل ىف 

ء عن حقيقة أمره  . لتحسني صورته وخمادعة القرا

بدأ الرصاىف هذا املوضوع باحلديث عن عدد  :زوجات النبى

وقد أقر بأن القرآن سمح له . اإلسالمالزوجات املسموح به للرجل ىف 

بأربع زوجات ال يزيد عن ذلك،  إال إذا اختذ له نساء من اإلماء، أى 

ن قد سمح بأربع لك. ملك اليمني كر أن يكون القرآ نه رسعان ما حاص فأ

. زوجات فعال، إذ اشرتط هلذا السامح أن يعدل الرجل بني زوجاته األربع

وقرب أواخرها قررت نفس ". النساء"وهذا موجود فعال ىف أول سورة 

ه ال يمكن البَرش العدُل بني النساء مهام حرصوا عىل ذل وهو ما . كالسورة أ

أى أن . اإلسالمن بأن تعدد الزوجات ممنوع ىف الرصاىف وآخروخيرج منه 

. ، فيقول شيئا هنا ثم ينفيه هناك"حاورينى يا بطة"القرآن يلعب معنا لعبة 

ففى الوقت الذى ينفى فيه : ونسى الرصاىف عدة اعتبارات ىف غاية األمهية

 ومن ثم عليكم أن: القرآن استطاعة الرجال العدل بني زوجاهتن مل يقل

أى . فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة: تطلقوا ما زاد عن واحدة بل قال

أن العدل املطلوب ليس هو العدل املطلق بل العدل قدر الطاقة البرشية 

بحيث ال يميل الزوج نحو واحدة من زوجتيه ميال أجنف ويرتك األخرى 

د، أال هذه واحدة، والثانية هو أن الرسول قد وضح لنا ال. كاملعلقة عدل املرا

ام وليال بعدد ما  وهو العدل ىف املعاملة بأن يكون لكل من الزوجتني أ



 وأن تكون نفقة هذه كنفقة تلك، وقيمة مالبسها كقيمة ى، للزوجة األخر

 هذا فذلك أمر ليس ىف إىلأما احلب واالشتهاء وما . إلخ.. .ىمالبس األخر

م اهللا أن حيب الرجل  إحدى زوجتيه أكثر من األخرى يد اإلنسان، فال حيرِّ

وكان الرسول يدعو اهللا قائال عن العدل اخلارجى . ألن القلوب بيد الرمحن

الذى رشحناه آنفا إن هذا قسمه فيام يملك، أما قسم ما ال يملك من 

طف واملشاعر فليساحمه سبحانه فيه   . العوا

وا َأْن َتْعِدُلوا َبْنيَ َوَلْن َتْسَتطِيعُ : "تعاىلَقْوُلُه : "وىف تفسري ابن كثري مثال

َا النَّاُس َأْن ُتَساُووا َبْنيَ ى أَ  ،"النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتمْ  النَِّساِء ِمْن  َلْن َتْسَتِطيُعوا َأهيُّ

ُه َوإِْن َحَصَل الَقْسم ورِ  َمجِيِع اْلُوُجوِه، َفِإنَّ  َليَْلًة َوَلْيَلًة، َفَال ُبدَّ ِمَن :ىالصُّ

َامِع َكَام َقاَلُه اْبُن َعبَّاسٍ ا التََّفاُوِت ِىف  ْهَوِة َواْجلِ ْلَامن ْملََحبَِّة َوالشَّ ى وُعَبْيدة السَّ

اِهٌد َواْحلََسُن اْلَبْرصِ  اُك ْبُن ُمَزاِحمٍ ى َوُجمَ حَّ ِ   َوَقدْ .َوالضَّ : َحاتِمٍ ى َقاَل اْبُن َأ

ُو ُزْرعة َثنَا َأ َثنَا اْبنُ : َحدَّ ِ  َحدَّ َثنَ : َشْيَبةَ ى َأ  َعْن َزاِئَدَة َعنْ ى ا ُحَسْنيٌ اجلُْعفِ َحدَّ

 ِ َوَلْن : "َهِذِه اْآلَيةُ  َنَزَلْت : ُمَلْيكة َقاَل ى َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُرَفيع َعِن اْبِن َأ

صىل ى َأنَّ النَّبِ ى َيْعنِ . َعاِئَشةَ  ِىف  "َتْسَتطِيُعوا َأْن َتْعِدُلوا َبْنيَ النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتمْ 

َها َكَام َجاَء ِىف  ه وسلم َكاَن ُحيِبَُّها َأْكَثرَ اهللا علي ذِ  ِمْن َغْريِ َرَواُه ى اْحلَِديِث الَّ

َمامُ  نَِن ِمْن َحِديِث محَّاد ْبِن َسَلَمَة َعنْ  اْإلِ ِ  َأْمحَُد َوَأْهُل السُّ ُّوَب َعْن َأ ى َأ

ِ ْبِن َيِزيَد َعنْ  َّ ِ صىل اهللا عليه َكا: َعاِئَشَة َقاَلْت  ِقالبة َعْن َعْبِد ا َّ َن َرُسوُل ا

َفَال  فِيَام َأْملُِك،ى اللَُّهمَّ َهَذا َقْسم: "َفيَْعِدُل، ُثمَّ َيُقوُل  وسلم َيْقِسُم َبْنيَ نَِسائِهِ 

ِ   َلْفظُ .اْلَقْلَب ى َيْعنِ ". ِفيَام َمتْلُِك َوَال َأْمِلُك ى َتُلْمنِ  َداُوَد، َوَهَذا إِْسنَاٌد ى َأ

ِمذِ َصِحيٌح، َلِكنْ  ْ ُّوَب َعْن :ى َقاَل الرتِّ  َرَواُه َمحَّاُد ْبُن َزْيٍد َوَغْريُ َواِحٍد َعْن َأ



 ِ ْيلِ : "َوَقْوُلهُ . َوَهَذا َأَصحُّ : ِقَالَبَة ُمْرَسًال َقاَل ى َأ َفِإَذا ى أَ  ،"َفال َمتِيُلوا ُكلَّ اْملَ

ْيلِ   َواِحَدٍة ِمنُْهّن َفَال ُتَبالُِغوا ِىف إىلِمْلُتْم  َقةِ " بِاْلُكلِّيَِّة، اْملَ ى أَ ، "َفَتَذُروَها َكاْملَُعلَّ

اِهٌد َوَسِعيُد ْبُن ُجَبْريٍ َواْحلََسنُ   َقاَل .َفَتْبَقى َهِذِه اْألُْخَرى ُمَعلَّقة  اْبُن َعبَّاٍس َوُجمَ

دِّ  ٍَس َوالسُّ بِيُع ْبُن َأ اُك َوالرَّ حَّ َذاَت َزْوٍج َمْعنَاُه َال : َحيَّانَ  َوُمَقاتُِل ْبنُ ى َوالضَّ

َيالِِس   َوَقدْ .َوَال ُمَطلََّقةً  ُو َداُوَد الطَّ ام َعنْ :ىَقاَل َأ َا َمهَّ َْبَأ َقَتاَدَة َعِن النَّْرضِ ْبِن   َأ

 ِ ٍَس َعْن بشري بن َهنِيك َعْن َأ ِ صىل اهللا عليه : ُهَرْيَرَة َقاَل ى َأ َّ َقاَل َرُسوُل ا

َانِ  َمْن َكاَنْت َلهُ : وسلم َ ا َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمةِ إىل َفَامَل اْمَرأ ْيِه   إِْحَداُمهَ َوَأَحُد ِشقَّ

َماُم َأْمحَدُ . َساِقطٌ  ام ْبِن َحيَْيى َعْن  َوَهَكَذا َرَواُه اْإلِ نَِن ِمْن َحِديِث مهَّ َوَأْهُل السُّ

ِمذِ . بِهِ  َقَتاَدَة، ْ ام، ورواه هشام:ىَوَقاَل الرتِّ ئال  إِنََّام َأْسنََدُه مهَّ َعْن ى دستوا

اْحلَِديَث َمْرُفوًعا إِالَّ ِمْن َحِديِث  َوَال َنْعِرُف َهَذا". َكاَن ُيَقاُل : "َقاَل . َقَتاَدةَ 

ام   ".مهَّ

ة التى يشغب هبا بني احلني واحلني  وهبذا انحسمت هذه املسأ

املتغربون الذين يرتبطون باملؤسسات الغربية ويريدون أن يطبعوا جمتمعات 

ومعروف . ابع الغربى قليال قليال حتى يستحيل غربيا خالصا بالطاإلسالم

ط والسحاق وال ىف مضاجعة  أن الغربيني يستحلون الزنا وال جيدون ىف اللوا

نات معابة أو منقصة وهم يعددون العشيقات والغلامن وال يريدون . احليوا

. أى أهنم يفضلون الوساخة والشذوذ عىل النظافة. منا أن نعدد الزوجات

ى املتغربون فرييدون أن يطبعونا هبذا الطابع القذر الدنسثم  ثم لقد . يأ

كان النبى عليه السالم معددا ومل يقترص عىل زوجة واحدة،  إال ىف 

والطريف أن ذلك كان قبل نزول اآلية التى تقيد التعدد . حياة خدجية



لك فعل وكذ. أما بعد وفاهتا فقد عدد قبل نزول هذه اآلية وبعدها. بأربع

لكن الرصاىف . الصحابة والتابعون وتابعو التابعني حتى يوم الناس هذا

ْون  املشاغب معارش املومسات والغلامن وغري املتزوج ينكر عىل من َيَتَوخَّ

النقاوة والطهارة وال يغامسون القذارة والنجاسة مثله أن يتخذوا أكثر من 

وجة واحدة، وليبارك ومع هذا فليقترص من يريد من الرجال عىل ز. زوجة

اهللا له فيها، ولكن ال يصح وال ينبغى أن يتحكم ىف غريه مثلام ال يصح وال 

والعبد هللا ليست له . وهبذا نغلق هذا الباب. ينبغى عنده أن يتحكم فيه غريه

سوى زوجة واحدة ومل أفكر يوما ىف اختاذ ثانية، بل إنى ألستغرب كيف 

 مهارات إىلني وأرى أن األمر حيتاج يستطيع الرجل اآلن اجلمع بني اثنت

نا ىف مرص ال يكثر الرجال املتعلمون من تعدد الزوجات  خاصة، ربام أل

ا عىل االقتصار ىف الغالب عىل زوجة واحدة لكنى ال أريد أن . عادة، فنشأ

ظمة الغرب دائام هى " حاورينى يا بطة"أشارك ىف لعبة  هذه وال أرى أ

   .  ثال األعىلالصواب فضال عن أن تكون امل

ال نكران ىف أن الغرب متقدم علينا ىف مضامر احلضارة بوجه عام 

بفارق شاسع جدا، لكن هذا ال يعنى أن كل ما يصنع الغربيون هو النموذج 

د مثلهم؟ وهم حِ لْ  فيهم، فهل نُ الذى جيب احتذاؤه، فاإلحلاد فاشٍ 

ذبة يتغطرسون عىل الشعوب غري الغربية، فهل نصدق مزاعمهم الكا

مية بأن جنسهم أفضل األجناس، ونحن نعلم أهنم   وقت قريب إىلاإلجرا

كانوا متوحشني، وكنا نحن املتحرضين؟ كام أهنم يرشبون اخلمر عىل نطاق 

هم؟ وهم رَ كْ ر ُس كَ ْس واسع وال يرون فيها شيئا، فهل نرشب اخلمر ونَ 



ْيَن، فهل ي ضا؟ ونساؤهم يتعرَّ نبغى أن يأكلون اخلنزير، فهل نأكله نحن أ

تتعرى نساؤنا مثل نسائهم؟ وهم يأكلون الربا وال جيدون فيه غضاضة، 

بى مثلهم؟ أما العلم واالبتكار واإلبداع والنظام والتخطيط ونظافة  فهل نرا

الشوارع والطرق واإلقبال عىل العمل واإلنتاج بكل طاقتهم وارتفاع 

ول واالعتقاد مستوى املعيشة وطول األعامر والعدل واملساواة وحرية الق

وحبهم لإلتقان وحرصهم عىل التفوق والغلبة وتسيد األمم األخرى فهذا 

  . ما ينبغى أن ننافسهم بل ونتفوق عليهم فيه

املصيبة الكربى أن الرصاىف يقول إن املسلمني ىف عهد حممد وبعده 

 ما تنبه هو إليه إىلمن صحابة وتابعني ومن تالهم حتى يومنا هذا مل يتنبهوا 

فه حممد أكثر . ن القرآن حيرم التعددمن أ ن الذى أ ه فهم القرآ معنى ذلك أ

من حممد نفسه وأكثر من الناس الذين كانوا يصاحبون حممدا ليل هنار، 

فعددوا وزاغوا عن احلق وهو معهم يراهم ويسمع هبم ويعدد مثلهم ومل 

. كالمه الذى قاله ىف القرآن من أن تعدد الزوجات ممنوعهو نفسه يفهم 

تم فجورا ىف القول والكتابة أكثر من هذا  وهو يرى أن حممدا كان جيب ؟أرأ

عليه فور نزول آية التحديد أن يرسح زوجاته ويبقى منهن  أربعا ال غري، 

 بأن هذا وضع خاص به صىل اهللا عليه وسلم بل  كاتبنا خيبه اهللاوال يقتنع

ه وضع غريب، وأغرب منه احلديث  ْلُت عىل الناس ُفضِّ : "التاىليصمه بأ

ثم أورد عن كل من ". بالسخاء والشجاعة وقوة البطش وكثرة اجلامع: بأربع

ى رافع مواله وسلمى موالته القول بأن رسول اهللا طاف عىل نسائه التسع  أ

ى األخر ه ى، ليلة وتطهر من كل واحدة قبل أن يأ  ونقل عن ابن القيم  أ



 وُأْعطَِى قوة ثالثني ىف اجلامع كان يطوف عىل نسائه ىف ا لليلة الواحدة،

 أن أعصابه كانت ىف هتيج مستمر وأن اجلامع إىلوهو يرجع ذلك . وغريه

 الصالة إذا اعرتاه فتكون له خري إىلكان خري مسكن ألعصابه، كام كان يلجأ 

 اهللا حينئذ، فتشغلها العبادة عام هو فيه من مهوم إىلسلوى ألن نفسه تتجه 

ه. وأحزان  عليه السالم كان جيامع خدجية جمامعته لتسع وهو يرجح أ

وهلذا ما إن ماتت حتى تزوج سودة بنت زمعة وعقد عىل . إلخ... نسوة

ورغم هذا يعود فيقول إن خدجية مل تكن ).  وما بعدها٣٤٨ص(عائشة 

ه رجل نبيل ألقدم عىل الزواج عليها من ماهلا، لكنه  تكفيه جنسيا ولوال أ

 ، إذن فمحمد، يا رصاىف. ها به وحبها الشديد لهصرب وصابر احرتاما لتعلق

ته بكل يرس، وهو رجل نبيل نيا . يمكنه كبح مجاح شهوا كذلك لو كان شهوا

مه ء سوى الشهوة ىال يشغله ش ما غضب خلدجية عندما ذكرهتا عائشة بام آ

ر النرضة اجلميلة الظريفة الروح التى متثل كْ  عائشة البِ إىلولكان قد انحاز 

حالشباب و را يس كذلك . احلارض واملستقبل وجتلب السعادة وتطرد األ أ

يا رصاىف حسب حتليالتك التافهة؟ لكنه ترصف عىل العكس من ذلك 

والغريب . وجاء تعليقه حمطام لكل ما تقول من سخافات ووساخات فكرية

ت ىف  أن الرصاىف قد حلس ما قاله من أن النبى كان جيامع خدجية تسع مرا

ة إذ كانت شهوته دائام متوقدة بل متلظية فيقول إنه مل يكن الليلة الواحد

حيبها حب عاشق بخالف حبه لعائشة، الذى كان عنيفا مترضما 

ومعنى هذا أن كالمه مما ينطبق عليه قولنا ىف مرص عن أى ). ٣٥٧ص(

  ! متر هندى! لبن! سمك: شىء غري متسق بعضه مع بعض وال معنى له



ا منا ونحن، وإن كنا ال نجد ىف عُ  م الشهوة عيبا ىف صاحبه ألن أ َرا

نحن البرش مل خيلق نفسه ومل يصغها عىل هذا النحو أو ذاك، عالوة عىل أن 

الشهوة اجلنسية ليس فيها ما يعيب بل هى لذة من لذات احلياة ولوالها ما 

ه هذا املوكوس لقد ظل النبى عليه السالم . استمرت احلياة، ال نرى ما يرا

ه كان قلقا مستوَفزا يتحرش حتى اخلامسة وا لعرشين َعَزًبا، ومل يرد عنه  أ

بالنساء أو حتى يبحث عن زوجة، وإنام ُعِرض عليه الزواج من خدجية 

ء . عرضا وشخٌص مثُله .  ذوات العدداللياىلكام كان خيلو بنفسه ىف غار حرا

متهيُج الشهوة اجلنسية عىل النحو الذى يعرضه به الرصاىف ال يمكن أن 

بل مل يكن ليفكر ىف . ر ىف ترك زوجته ليلة واحدة بل وال ساعة واحدةيفك

ر خدجية ليل هنار ال شغلة وال مشغلة غري  نبوة وال غريها بل ىف البقاء بجوا

...  مجاع رابعإىل مجاع، ومن مجاع ثالث إىلممارسة اجلنس، فيخرج من مجاع 

ش ال يقوم إال  أن يتمه تسع مرات ثم ينطرح عىل الفرا إىلوهكذا دواليك 

ف اجلامع من جديدالتاىلىف اليوم  وهكذا دواليك ال يصنع شيئا ...  ليستأ

وهل حتلو الدنيا يا عشري املومسات إال . سوى اجلامع، واجلامع وحده

لقد قلَت إنك ال تصدق التاريخ وال تقبل ! باجلامع؟ خيبك اهللا يا رصاىف

ك ما ىاألحاديث ألن هذا كله كذب، لكن إن تقع عىل ما  أالحظ أ

قك ىف تك ه يشني النبى عليه السالم حتى تنسى تنوُّ ذيب األخبار تتصورأ

ك جتامع والروايات وتعض عليه يابك القبيحة النتنة القذرة متلذذا وكأ  بأ

  . غالما من الغلامن



ت نعرف كيف كانت النبوة  باهللا كيف نصدق هذا، ونحن وأ

فام بالك حني انضاف إليها ىف وأعباؤها ىف مكة هتد حيل أجعص الرجال، 

املدينة عبء تسيري أمور الدولة واملجتمع واحلروب والغزوات والقضاء 

ت مفروضةً  فَل والتعليم والصلوا  وغري ذلك؟ وإذا كان حممد متيام بل  ونوا

ا كانت زوجاته يطالبنه به  مشتهيا للنساء هبذه الطريقة فكيف مل يستجب 

نى من هذا الطراز من السامح بشىء من الرتفيه ىف  معيشتهن؟ إن الشهوا

ليعمل كل وكده ىف إرضاء نسائه حتى يمتعنه وال ينكدن عليه، وينفق عىل 

الطعام واملالبس واملسكن شيئا وشوّيات حتى خيلق اجلو املالئم ملامرسة 

 لكن الرسول خاصم زوجاته مجيعهن .  ىاجلنس براحته وعىل نحو ما يشته

ه كان يقىض لياليه  خالل ذلك يتقلب عىل شهرا كامال، ومل نسمع عنه  أ

اجلنبني ال يقر له قرارا وينفخ وال يطيق أحدا حوله وال حتى نفسه حلرمانه 

وهناك شهر آخر قضاه النبى بعيدا عن زوجاته هو شهر . من ممارسة اجلنس

ولو كانت شهوته هبذا التوفز لكان قد رمى املوضوع وراء ظهره . اإلفك

وأراح نفسه من هذا القلق واحلرمان اللذين كان يصطىل   عائشةوتزوج غري

ولقد كان ابن عباس يذهب أحيانا فيبيت مع . نارمها طوال ذلك الشهر

ه صىل ذات مرة  لنا حكى وى، خالته ميمونة أم املؤمنني  ىف ليلتها مع النب أ

.  أن حان الفجرإىلاهللا عليه وسلم  كان ينهض بني احلني واحلني ليصىل  

ظنه عليه السالم كان يفعل شيئا خمتلفا اختالفا كبريا عن هذا ىف لياليه وال أ

ت كذلك لو كانت شهوته من العنف . األخرى مع باقى نسائه الطاهرا

كل شهر، :   هذا احلد لتزوج كل أسبوع، أو عىل أطول تقديرإىلواهليجان 



واحدة من أحىل بنات من حوله من الصحابة ولكانوا بذلك من أسعد 

  . داء وأفخر الفاخرينالسع

بتسع نساء ىف ليلة واحدة؟ هل سيلقى  ثم ما معنى أن يطوف الواحد

 غريها؟ إن الكالم هنا عن معارشة إىل عىل كل منهن حتية املساء ثم ينطلق

اجلسدى والنفسى والعقىل بحيث  جنسية وعاطفية تأخذ وقتا ىف التهيؤ

 فرتة انتظار بعد املعارشة إىل كام أن اإلنسان حيتاج.  زمن غري قصريإىلحتتاج 

 وإال حتول اإلنسان ى، أخر حتى تعود إليه رغبته وقدرته وحتمسه ملعارشة

ة ال تشعر وال تفكر وال حتتاجإىلىف هذه احلالة   راحة واستجامم وهتيؤ إىل  آ

جعة   راحةإىلال بل إن اآلالت نفسها لتحتاج . من جديد وصيانة ومرا

ىف  ري لبعض القطع التالفة حتى تستمروتزييت وتشحيم وإصالح وتغي

 ثم هل باستطاعة اإلنسان معارشة كل هذا العدد ىف ليلة واحدة؟ إن. العمل

ا برش مثلكم يوحى: " يأمر رسوله الكريم بأن يقولتعاىلاهللا سبحانه و  إنام أ

 إنه يأكل ويرشب، وجيوع: فهو إذن برش كسائر البرش إال ىف النبوة". إىل

يستيقظ، ويصح ويمرض، ويتعب ويرتاح، ويمشى ىف ويشبع، وينام و

ىف املنزل، ويعبد ربه ويدبر أمور أمته وينهض بحاجات  األسواق ويستكن

وفوق هذا . حيدث لكل البرش وكام حيدث منهم  آخره كامإىل... أرسته

ه لن ليلة واحدة  اخلاص بمجامعته لزوجاته كلهن ىففاحلديث  معناه أ

وال ذكر وال نوم وال  ىء آخر، فال صالةيكون عنده وقت لعمل أى ش

ا  راحة وال كالم مع أى من زوجاته ىف أى موضوع وال حتى استامع 

هتا كام يقع ىف كل البيوت  يمكن أن حتكيه له مثال من مشاكل بينها وبني ا َرضَّ



التى تضم عددا من الزوجات لرجل واحد وال أكل وال رشب وال قضاء 

لك أن أمامه تسع نساء ال بد من املرور عليهن ذ. ملل وال إرهاق حاجة وال

غ    .منهن واحدة واحدة بالتامم والكامل ىف نفس الليلة والفرا

ه صىل اهللا عليه وسلم كان خيصص لكل من  كذلك فاملعروف أ

نسائه رىض اهللا عنهن ليلة ال تشاركها فيها أحد، والرصاىف نفسه قد ذكر 

دين ا ومل يرتدد فيه أو جيادل أو يستدرك ذلك عدة مرات ىف كتابه الذى بني أ

ه كان جيامعهن كلهن ىف نفس الليلة؟ وكيف )٣٥٩ص( ن جاء أ ، فمن أ

 فراش رضهتا ليقىض إىلكانت كل منهن تقبل أن ينسل من فراشها مرسعا 

منها وطرا  دون أن تشعر بغضاضة ىف نفسها وغرية تؤملها؟ ونحن نعرف 

السالم عارش مارية القبطية ىف يوم الرواية األخرى التى تقول إنه عليه 

حفصة، فقامت الدنيا ومل تقعد وعدت هذا عدوانا عىل يومها وكانت 

فكيف إذا كانت املعارشة ال تقترص عىل واحدة أخرى . حكاية هلا ما بعدها

" التحريم" الثامنى األخريات مجيعهن؟ إننى ال أفرس آيات سورة إىلبل متتد 

مر يتعلق برشبه صىل اهللا عليه وسلم العسل عىل هذا النحو بل أرى أن األ

هتا له إنه أكل مغافرية من َرضَّ عند إحدى زوجاته وقول َرضَّ  . إلخ... ا

به  نا لو مل نعمل عقولنا ىف مثل تلك األحاديث إىلولكنى أحب أن أ  أ

فسنا ىف حيص بيص ى . أللفينا أ وإعامل العقل ليس معناه حتكيم الرأ

ت كام يصنع الرصاىف غالبا، بل معناه استصحاب الشخىص عىل سبيل التعن

الفهم الواسع والعميق للطبيعة البرشية وأوضاع املجتمع واجلو العام 

نية واحلديثية األخرى وشخصية الرسول ىف جمملها ... والنصوص القرآ



فهذا . ومعروف أن سودة بعدما كربت قد تنازلت لعائشة عن ليلتها. إلخ

ألن النبى ما دام يمر عىل نسائه مجعاوات ىف ليلة التنازل لن يكون له معنى 

واحدة سوف يمر عىل عائشة ىف احلالتني، ومن ثم ال لزوم لتنازل سودة هلا 

ه حتصيل حاصل إن الرصاىف يربط بني  عرامة الشهوة اجلنسية عند النبى . أل

 ْ ه كان مصابا به، فهل ثم حلقة وبني الرصَّ ع الذى يتهمه عليه السالم بأ

بني األمرين؟ إنه يتحدث ىف هذه املوضوعات من خمه املثقوب تصل 

  كتب طب أو حتليل نفسى أو ما أشبه، وهو ما فعلُت إىلمبارشة وال يرجع 

ع ىف موضع آخر من هذا الكتاب الذى  ْ عكسه حني ناقشت هتمة الرصَّ

 ما جتره وراءها، يباىلإن الرصاىف يرمى بالكلمة وال . يطالعه القارئ اآلن

ا هيمه هو تشويه صورة النبى رغم كل ما قاله ىف أول الكتاب عىل وكل م

ولو كان هناك صلة بني  . سبيل التخدير واملخادعة كام وضحنا أكثر من مرة

ا قال خلدجية مرجعه من الغار  الرصع والتهيج اجلنسى املزعوم لدى النبى 

لب بل لط" دثرونى دثرونى"أو " زملونى زملونى: "عقب ظهور جربيل له

ا كانت هناك حاجة   إىلمنها رىض اهللا عنها أن تلحق به ىف الفراش و

مشاورة ورقة ما دام الروشتة الطبية معروفة، وهى املزيد من ممارسة 

  .اجلنس

إن مثل ذلك احلديث اخلاص بمجامعته زوجاته التسع ىف ليلة واحدة 

عرفه من البرشية وال يتمشى مع ما ن يناقض العقل ويتنكر لطبيعة الطاقات

أما لو ثبت بعد هذا كله أن . واالجتامعية قوانني احلياة البيولوجية والنفسية

هل جار حبه العنيف صىل اهللا عليه : األمر بخالف ما نظن فالسؤال هو



م هبا ىف األحاديث حمل نقاشنا اآلن  وسلم للنساء بالصورة املتجاوزة التى ُقدِّ

ئد حربى وأب وصديق وفرد عىل تأدية واجباته كرسول وحاكم وقاض وقا

ىف جمتمع له عاداته وتقاليده التى ينبغى أن تراعى وأن يقوم فيه كل عضو 

ولقد قال الرصاىف . من أعضائه بواجباته جتاه اآلخرين؟ هذا هو السؤال

جز ما  ذاته إن حممدا قد هنض بعبء مل ينهض به أحد ىف التاريخ كله وأ

اذا يثري كل تلك فامذا يريد من الر. عجز عنه كل البرش سول إذن؟ و

الضجة؟ وعالم؟ وما اجلدوى من وراء إثارهتا؟  ومرة أخرى لقد أكدَت يا 

ك ال تصدق التاريخ ورواياته، فلم كل ذلك  رصاىف ىف أول كتابك أ

ك لو عرضتها عىل عقلك،  التحمس ىف تصديق مثل تلك األحاديث رغم أ

ه منها  ما تردُّ اث التاريخ وردّ  إنك تتخذه هاديا لك ىف غربلة أحدالذى قلَت 

ا تقبَّ  لها؟ أم إن عقلك عندما يسمع اسم حممد ينكص عىل وقبول ما تقبله، 

  عقبيه ويصيبه التشويش ويزجمر ويتعطل؟

وقد ذكرنى كالم الرصاىف ىف هذا املوضوع بانتقاد العامل والكاتب 

 A: "ورالربيطانى هربرت جورج ولز للرسول عليه السالم ىف كتابه املشه

Short History of the World " ىف عدد من جوانب شخصيته

ته األخرية، وإن كان قد  وترصفاته، ومنها انشغاله الشديد بالنساء ىف سنوا

نى عليه ىف بعض اجلوانب األخر  فقد تصادف أن طالعت ىف ى، مدحه وأ

ه كان ىف البيت " Experiment in Autobiography: "سريته الذاتية أ

وحده ذات ضحى مع مساعدته ىف عمله، إذ خرجت زوجته وعمته لقضاء 

هكذا بكل بساطة ودون اعتبار ألى : بعض املصالح، فامرس اجلنس معها



ه مارس اجلنس مع كث. شىء آه :  ىف نفسى وقلُت فضحكُت . رياتكام ذكر أ

ت خائٌن وَزاٍن قرارّى ! يا خلبوص تنتقد النبى حممدا الطاهر الرشيف، وأ

باملناسبة قرأت تلك الفقرات جالسا ! من الدرجة األوىل؟ إخص عليك

عىل كنبة خشبية لصق قسم الرشطة اخلاص بوسط املدينة ىف أكسفورد ىف 

اىض  ذهبت ملراجعة بالغى برسقة  وكنت، أواخر سبعينات القرن ا

 فلام خرجت جلست عىل الكنبة املذكورة ورشعت أقلب الكتاب ى، دراجت

، فتصادف " بَالْك ِوْل "الذى كنت اشرتيته ىف ذلك الصباح من مكتبة  وأقرأ

اهللا خيرب : أن وقعت عينى عىل هذه احلكاية اخللبوصية، فضحكت قائال

 . يا ابن أم ِوْلزبيتك وبيت شيطانك ىف يوم واحد يا ِوْلز

فيام يتعلق بزوجاته صىل اهللا " السرية احللبية"ومما نقله الرصاىف من 

سه وعرضه علينا ىف  هبجة وشامتة ما  يابه وأرضا عليه وسلم وَعضَّ عليه بأ

تقوله بعض الروايات املضحكة من أن رسول اهللا، إبان مرض خدجية 

ه ىف اجلنة عليها بمريم ابنة األخري الذى توفيت فيه، قد َزفَّ هلا نبأ تزوج

ه يبرشها باإلبالل من  عمران وكلثم أخت موسى وآسية امرأة فرعون، وكأ

ه مل  ئا له صىل اهللا عليه وسلم بأ مرضها وعودة عافيتها إليها، ثم عقب خمطِّ

ه قد وىف هلا ىف الدنيا، وكان يستطيع  يراع أصول اللياقة بل أراد أن يفهمها أ

يقصد . عليها اآلن أن ترىض بأن يتزوج عليها ىف اآلخرةأن يتزوج عليها، و

ه يمن عليها هبذا الوفاء، ويومئ  عاة إىلأ ه قد األوان ألن ينطلق دون مرا  أ

وهو كالٌم  سخيٌف ُسْخَف من َرَوْوه ). ٣٥٨ -٣٥٧ص(لذلك االعتبار 

ألن حممدا عليه الصالة والسالم ال يمكن أن يكون فظا غليظ القلب ال 



 قلبه زوجته إىل هذا احلد، وبخاصة أحب الناس إىلاعر اآلخرين يرعى مش

لقد علَّم . املحبة املخلصة الوفية النبيلة الكريمة الصابرة املحتسبة خدجية

نا أمام حيوان آخر وأال يشحذوا السكني أمام  أصحابه أال يذبحوا حيوا

عىل احليوان الذى سوف يذبحونه بل أال ُيُروه السكني أصال، فكيف يقدم 

امها األخرية، ودون اعتبار  إيالم أعز زوجاته إليه هبذا الشكل؟ ومتى؟ ىف أ

وهذا لو مل يكن حبه هلا ِوَزان ! لعواطفها الكريمة النبيلة وحبها الشديد له

ه حيبها . حبها له وأكثر ن النبى للزوج جماملة زوجته وتأكيده هلا أ ولقد َحسَّ

 من إيالمها وإغضاهبا بذكر احلقيقة، حتى لو كان احلب خامدا ىف قلبه، بدال

ومن ثم إفساد حياهتام الزوجية، فهل يمكن أن يصنع هذا مع خدجية، وىف  

 آخر نفس إىل آخر نفس ىف حياهتا بل إىلهذا الظرف بالذات، وقد ظل حيبها 

ناه حني حاولت عائشة أن متسها بكلمة، فكان رد فعله  ىف حياته هو، مما رأ

  ىف غاية العنف؟ 

ن فيه النبى للزوج ذلكوه  الكذُب  ال حيلُّ : "ذا هو احلديث الذى حسَّ

َه لُريِضيها، والكذِب ىف كذِب  :ثالٍث  إال ىف احلرِب، والكذِب  الرجِل امرأ

ثم ما الذى كان الرسول سيكسبه أو ستكسبه خدجية ". لِيصلَح بَني الناسِ 

 الثالث؟ أكانت أو يكسبه أى إنسان من إنبائه إياها هبذه الزجيات األخروية

إنه صىل اهللا . الدنيا ستنهدم وتنقض عىل رؤوس العباد لو مل يفعل؟ إطالقا

بأها عليه . عليه وسلم هو الرمحة املهداة ن الرمحة هنا؟ ال بل لقد أ فأ

فكأن اهللا سبحانه . السالم بأن اهللا هو من كلفه أن يعلمها بام سوف حيصل

نبيلة التى وقفت بجوار رسوله بحبها  بآالم تلك السيدة اليباىلىف عاله ال 



ام شديدا .  ىأستغفرك يا إهل. وماهلا ونبلها وإيامهنا م أ أ  واهللا إننى أل

د  امها األخرية فال يرمحها القدر بل ينكِّ ى أشاهد خدجية وهى تقىض أ وكأ

عليها دون أى داع ويطعنها هذه الطعنة النجالء ىف وقت هى ىف أشد احلاجة 

والتخفيف عنها والتدليل هلا بالكالم اجلميل الطيب والتبشري  مؤازرهتا إىل

 َى لقد ُسمِّ .  نفعل مع مرضانا دائامبأهنا سوف تتعاىف وتقوم قوية صحيحة كام

و طالب بـإىلالعام الذى انتقلت فيه  ، "عام احلزن" الرفيق األعىل هى وأ

يث فكيف يتسق هذا مع ذاك؟ أم كيف يتسق  هذا مع ما يقوله لنا احلد

كان رسوُل اهللاِ صىل اهللا : " وهو من رواية عائشة رىض اهللا عنها، التاىل

ذَكَر َخدجيَة مل َيَكْد َيسأُم ِمن َثناٍء عليها واستغفاٍر هلا، فذَكَرها  عليه وسلم إذا

َضَك اُهللا ِمن: الَغريُة فُقلُت ى يوًما، فحَمَلْتن نِّ  لقد َعوَّ : قالت! َكبريِة السِّ

ُْته غِضَب   اللَُّهمَّ إْن :ىَنْفس وُقلُت ىفى، يد  َغَضًباشديدا، فُسِقط ىففَرأ

صىل اهللا ى فلّام َرأى النَّب. أذُكُرها بُسوءٍ  مل أُعدْ ى أذَهبَت َغضَب رسولَِك عنِّ 

َبنى ب آمنَْت  واهللاِ لقد كيف ُقلِت؟: عليه وسلم ما َلقيُت  قال النّاُس، ى إذ كذَّ

: قالْت .  ىالَولَد، وُحِرمُتموه منِّ  ِزقُت منهاالنّاُس، ورُ ى إذ رَفَضنى وآَوْتن

ولقد كان صىل اهللا عليه وسلم، بعد وفاهتا، ". هبا َشهًرا  فَغدا وراح عَىل 

ما  جيامل صديقاهتا رىض اهللا عنها رىض واسعا وهيدى إليهن الطعام إكرا

ها وتعبريا عن رسوخ حبها ىف قلبه رغم وفاهتا، فكيف يمكن أن يقدم  لذكرا

مها هبذه الطريقة، وهو املثل األعىل ىف اللياقة والرمحة والعطف عىل إيال

  والكرم؟



 ثم ما وجه تزوجه هبؤالء الثالث بالذات، وهو مل يكن مقرتنا هبن ىف 

 االنشغال هبن حتى إىلالدنيا ومل يسبق أن رآهن وال كان هناك ما يدفعه 

يست اجلنة مملوءة باحلور العني  من كل شكل يكن زوجات له ىف اجلنة؟ أ

كون التزاما  اذا اكتفى النبى بثالث نساء أخريات وحسب؟ أ ولون؟ ثم 

منه بزوجات أربع ىف اجلنة عىل أساس أن خدجية رابعتهن؟ لكن حتديد عدد 

ه عليه السالم مل يكن  الزوجات بأربع مل يكن قد آن أوانه بعد، فضال عن أ

ه سوف يكون هناك مثل هذا الترشيع  ثم ما القول ىف .يعرف الغيب وأ

ن يكنَّ زوجاته ىف  عائشة وحفصة وزينب وصفية وجويرية مثال؟ أ

ة متعة؟ وىف بعض الروايات  الفردوس أم ماذا؟ ولكن هل ىف اجلنة حتديد أل

هتنئ رسول اهللا هبذه الزجيات، التى لن " فاء والبننيبالرِّ : "أن خدجية قالت

.  دهور ال يعلمها إال اهللاتتم إال بعد املوت ثم البعث واحلساب، أى بعد

 عالوة عىل أن اجلنة ال تعرف احلمل وال ى،  من ثم، هتنئة عبثية كام نرى، فه

وفوق ذلك فقد هنى .  ال جمال للدعاء بأن يرزقه اهللا البننيالتاىلالوالدة، وب

عىل عادة " بالرفاء والبنني"الرسول عليه السالم املسلمني عن هتنئة املتزوج 

بارك اهللا لكم، وبارك : " وأمرهم عوضا عن ذلك أن يقولوا أهل اجلاهلية،

لكن هذا إنام يكون ىف الدنيا ال ىف اجلنة، إذ اجلنة ال حتتمل غري . مثال" عليكم

دَخل : "ويقول احلديث. التوافق واملحبة، فال معنى للدعاء ألهلها بذلك

ذ اُهللا عنها ىف خدجيَة رِىض  رسوُل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم عىل ى مرِضها الَّ

 وقد جيَعُل اُهللا ىف. أرى ِمنِك يا خدجيةُ ى الَّذى بالُكْرِه منِّ  :فِّيَْت فيه فقال هلاوُ تُ 

َجن. خًريا كثًريا  الُكرهِ  مريَم  اجلنَّةِ  معِك ىفى أما علِْمِت أنَّ اَهللا عزَّ وجلَّ زوَّ



َة فرعوَن وَكْلَثَم أخَت موسى؟ قالت َن وامرأ اُهللا ذلك  وقد فَعل: بنَت ِعمرا

وهو كالٌم أمشاٌج ال ". بالّرفاِء والبننيَ  :فقالت. نعم: يا رسوَل اهللاِ؟ قال

يرتبط بعضه ببعض، إذ ما معنى أن ينشأ عن موت خدجية وكراهية الرسول 

ه سوف يتزوج عليها ثالث  لفراقها خري كثري، ثم يكون هذا اخلري الكثري أ

ئر ىف اجلنة؟ إنام يكون اخلري أن يقول  إن اهللا سوف جيعلك : هلا  مثالرضا

دا أما أن يؤملها ويصدمها ىف هذه اللحظات . زوجا ىل ىف اجلنة، ولن نفرتق أ

الواقع أن هذه .  مزيد من اآلالم فذاك غريب جد غريبإىلالتى ال حتتاج 

ه ال يثق بام يقوله التاريخ،  رواية سخيفة سخف تنطع الرصاىف وزعمه أ

ق التاريخ ح ى ما يرويه التاريخ عىل هواه مما يمكن أن وهو إنام يصدِّ ني يأ

  .  لغايته ىف الشامتة واالنتقاص خدمةً هيلويه ىف االجتاه الذى يريد

ه موضوع وضعيف " الدرر السنية"وىف  تكرر احلكم عىل احلديث بأ

وعىل كل حال فإن األمر ىف كتب ... وغري حمفوظ وأن ىف إسناده نظرا 

ند األسانيد كام هو احلال بوجه عام لدى أهل احلديث ال ينبغى أن يتوقف ع

ذلك العلم بل ال بد أن يشرتك العقل الرحيب املخلص والوىف لدينه 

ن ثم هل كان متوقعا أ. ية ىف هذاإسالمية وغري إسالمواملثقف ثقافة واسعة 

تكون خدجية أسمح مثال من زوجة عبد الوهاب الشعرانى كام حدثنا هو 

ا أقرأ احلكاية التاىلىف النص عنها ىف سريته الذاتية  ؟ لقد ضحكُت كثريا وأ

التى قصها علينا ذلك املتصوف الشهري عن إحدى زوجاته وغريهتا العنيفة 

ة َ ة متومهَّ ة حقيقية بل َرضّ هتا رغم أهنا ليست َرضّ ومما َمنَّ اهللا : "قال. من َرضّ

ْيت، وال  به عىلَّ إقامُة العذر لزوجتى إذا تزوجُت عليها أتعاىلتبارك و و َتَرسَّ



وقد وقع . أطالبها بالصرب جزما لعلمى بأن ذلك ال تطيقه غالب النساء

نى مزحُت معها يوما وقلت هلا ا َأْسبِق : لزوجتى أم عبد الرمحن أ  اجلنة إىلأ

اريق وتنتظرك حتى جتيئى إلينا تك تفرش لك بيتك ومتأل لك األ . بَرضَّ

هتا هناك رجعت فحلفت باهللا العظيم إهنا لو دخلت اجل نة ورأت َرضَّ

د اآلبدين َحلًِفا ال تورية فيه   ". وأقامت خارج اجلنة أ

ق الرصاىف   إىلوعند تناوله لزواج النبى عليه السالم من عائشة تطرَّ

حادثة اإلفك، وكان كالمه ىف كال املوضوعني كالما طيبا ال اعرتاض لنا 

ء ىف سرية عىل شىء فيه حتى لقد استغربت أن عقاربه مل َتدِ  ا َ بَّ الرضَّ

يق بل بالعكس دافع عنها وعن صفوان بن املعطل بكل  دِّ يقة بنت الصِّ دِّ الصِّ

وال شك أن ما : "قوة وأرحيية، ألفاجأ ىف آخر الكالم بقوله عن آيات اإلفك

كانت  عليه عائشة من حزن واكتئاب حني جلس رسول اهللا عندها ىف بيت 

وهيا وما قالته له ىف جواهبا و ر ىف نفس حممد أ وها بعد ذلك قد أ ما قاله أ

ريا  عميقا  فتهيجت أعصابه حتى أخذته نوبته العصبية املعهودة وهو ،تأ

 قضية اإلفك ومطمئن القلب بالرباءة، فكانت النتيجة من إىلمتجه النفس 

وقد علمَت أن حممدا مل ُينِْزل هذا . تلك النوبة نزول الوحى بتلك اآليات

ما ظل بضعا وثالثني ليلة يسأل ويستشري وحيقق ويسمع الوحَى إال بعد

تها ل الناس ىف زوجته، التى هو أعلم اخللق هبا وأعرفهم بَطِويَّ فليت . أقوا

ة حاجة تبقى ىف إنزال ن  جربيل؟ وال جرم بأإىل هذا الوحى شعرى أ

، وهو ما )٣٨٣ص" (الوحى النازل بالقرآن كان أكثره ينزل عىل هذا النمط

ه  حممد ال وحى وال حيزنون بل القرآن كله من صنع حممد، وإن زعم يعنى أ



ه ينزل عليه من السامء بوساطة جربيل ف تلك اآليات بعد . أ فهو الذى أ

ءة عائشة وحتقق من ذلك بكل الوسائل الطبيعية إىلأن اطمأن متاما  عىل  برا

  . ومن خالل كل األشخاص الذين يعرفوهنامدار أكثر من شهر 

ا هذا التخليط والتخبيط الرصاىف الذى يتهم فيه كاتبنا وقد عاجلن

يه مع جربيل من عند  ه يأ يف الوحى واالدعاء بأ الرسول عليه السالم بتأ

اهللا جل وعال، وبينَّا باستفاضة أن هذا ال يمكن أن يكون، وسقنا الرباهني 

ونكتفى هنا بالقول مرة أخرى بأن هذا التهيج العصبى الذى . عىل ذلك

ذ شكل رصع وانفصال عن العامل اخلارجى ال يمكن أن ينتج عنه شىء يأخ

من الفكر وال الكالم، فضال عن أن يكون كالما رائعا حمكام بديعا وسلسا 

عذبا كالذى نقرؤه ىف هذه السورة وىف غريها، فاملرصوع املتهيج يقوم من 

وهذا معروف باملشاهدة . نوبة الرصع وهو مظلم العقل مشوش املشاعر

ه يمكن . من خالل ما يقوله األطباء ىف هذا الشأنو بيد أن الرصاىف يتصور أ

ه يقول  ئه ويومههم، بام يسوق من أكاذيب وتلفيقات، بأ أن يضحك عىل قرا

نى اخلاص بحادثة إىلو. كالما علميا  جانب هذا هناك أسلوب النص القرآ

ة فقارنّ  ا بني اإلفك، ولو قارناه بأسلوب األحاديث، أو عكسنا املسأ

أسلوب األحاديث املتعلقة بالزنا وأسلوب القرآن، لوجدنا األسلوبني 

خمتلفني مما يدل من هذه الناحية عىل أن مبدع القرآن الكريم ليس هو 

  .صاحب األحاديث املرشفة

ه مل حيدث  أن استعمل النبى ىف كالمه ضمري مجاعة  فمن ذلك أ

 القرآن، إذ يستخدم اهللا عىل عكس ما هو ىف"  نا–نحن: "املتكلمني لنفسه



سورة ": "النور"سبحانه لنفسه هذا الضمري كثريا جدا كام ىف أول سورة 

زلنا فيها آيات بينات لعلكم  تذكرون زلناها وفرضناها وأ ، فضال عن "أ

يا السورة مرتني أخريني ولو كان القرآن من عند رسول اهللا . تكرره ىف طوا

لنفسه ضمري مجاعة املتكلمني مهام كان ألفلت منه لسانه ولو مرة فاستعمل 

  . حريصا عىل أال يفعل

ن ىف االهتام بالزنا كلمة  كام هو احلال ىف سورة " رمى"ويستخدم القرآ

والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم : "التى نحن بصددها اآلن" النور"

فسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني   * شهداء إال أ

إن الذين يرمون "، "خلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبنيوا

" املحصنات الغافالت املؤمنات ُلِعنوا ىف الدنيا واآلخرة وهلم عذاب عظيم

املسلموَن ُعدوٌل بعُضهم عىل ": "قذف"ىف حني تستخدم األحاديث كلمة 

ُجُل إذا"، "َقْذٍف  بعٍض إال حمدوًدا ىف ريٌء ممّا يقوُل عبَده وهو بَ  قَذَف  الرَّ

الرشُك باهللاِ، وقتُل النَّفِس، : اجتنِبوا الكبائَر السبعَ "، "ُجلَِد احلَدَّ يوَم القيامةِ 

با، وقذُف  حِف، وأكُل ماِل اليتيِم، وأكُل الرِّ ُر من الزَّ املحصنَِة،  والفرا

ُب بعد اهلجرةِ  نَّ إ"، "املُحَصنِة هيِدُم عمَل مائِة سنةٍ  قذَف  إنَّ "، "والتَّعرُّ

تلِ املُفْ  وقد شَتم ى  وزكاٍة، ويأيوَم القيامِة بصالٍة وصيامٍ ى أَمن يى َس من ُأمَّ

هذا، وأكَل ماَل هذا، وسفَك دَم هذا، ورضَب هذا، فُيْعَطى  وقَذَف  هذا،

وهذا من حسناتِه، فإن َفنِيَْت َحسناُته قبَل أن ُيْقَىض ما عليِه  هذا من َحسناتِه،

  ". النّارِ  ِرَحْت عليِه، ثمَّ ُطِرَح ىفمن خطاياهم، فطُ  ُأِخذَ 



وىف احلديث الرشيف املتعلق باللعان يقول رسول اهللا صىل اهللا عليه 

وسلم عن املرأة التى العنت زوجها وأرصت عىل اإلنكار ثم ولدت بعد 

ِ  كتاِب  ِمن َسبَق  ما لوال: "ذلك ولدا يشبه عشيقها َّ " وَهلا شأنٌ  َلكاَن ىل ا

فال"ىف سورة (كيب املستعمل ىف القرآن ىف حني أن الرت لوال كتاب "): "األ

فكام نرى فالرتكيبان ". من اهللا سبق ملسكم فيام أخذتم عذاب عظيم

كتاب : "، واآلخر يقول"ما سبق من كتاب اهللا: "أحدمها يقول: متعاكسان

نعم هناك رواية للحديث . ، فضال عن أن السياقني خمتلفان"من اهللا سبق

ِ َلكاَن َلنا وَهلا : "لعبارة املذكورة هكذاترد فيه ا َّ لوال ما مىض ِمن كتاِب ا

ضا، لكن الرتكيب"شأنٌ   كام ىف الروايات األخرى معاكس لرتكيب  هنا أ

نية املشاهبة كذلك فرواة األحاديث . وهذا هو املهم. العبارة القرآ

 بالزنا يستخدمون ىف وصف املواجهة التى تقام بني الزوج املتِهم لزوجته

العن واللعان واملالعنة "دون شهود غريه وبني زوجته كلامت 

دا، بل يرسد فقط "واملتالعنَْني  ، لكن القرآن ال يستخدم هذا الوصف أ

جهة دون أن يستخدم له هذا  ر الذى ينبغى أن تقوم عليه املوا احلوا

نى ال : "وىف الوقت الذى يقول القرآن ىف سورتنا احلالية. املصطلح الزا

م ذلك ي نية ال ينكحها إال زان أو مرشك وُحرِّ نكح إال زانية أو مرشكة والزا

نى ال يزن: "يقول الرسول ىف نفس املوضوع" عىل املؤمنني ى حني يزنى الّزا

وهو مؤمٌن وال يرسُق السارُق حني يرسُق وهو مؤمٌن، ولكنَّ التوبَة 

  .ضوحوالفرق بني النصني وبني السياقني واضح أشد الو". معروضةٌ 



التحضيضية التى وردت ىف قوله صىل " الَّ هَ "كذلك  نجد أن كلمة 

اهللا عليه وسلم عن ماعز حني كان ُيْرَجم، واستطاع أن يفر من احلجارة 

تركُتموه لعلَّه أن  هال: "املتساقطة عليه فأمسكه رجل وقتله بوظيف بعري

ول اهللا عىل ، هذه الكلمة قد ترددت ىف أحاديث رس"يتوَب فيتوَب اُهللا عليه

ال ىف سياق الكالم : نحو الفت للنظر، ومع هذا ال وجود هلا ىف القرآن البتة

 هال: "وهذه أمثلتها من احلديث الرشيف. عن الزنا وال ىف أى سياق آخر

رَتك قبَل أن أحَددَت َشفْ  هّال . تركُتموه لعلَّه أن يتوَب فيتوَب اُهللا عليه

 هّال . أذكرَتنيها هّال . تموُه فانتفعتُم بهِ نزعتم ِجلدها فدبغ هّال . ُتْضِجَعها

يَخ حّتى آتيَه هّال . كنَت نحرَهتا كان قبَل  هّال . ِهباى آَذنُتمون هّال . تركَت الشَّ

َين بِنَةُ  َهّال . بهى أْن َتْأ ْمَت الصعيدَ  هّال . احَتْطَت  َهّال . ُوِضَعْت هِذه اللَّ . َتيَمَّ

قرأت  هال. َقْيَت لنا ِمن ُرَطبِهانت هّال . بِْكرا تالعبَك وتالعُبها هال

ْمِس َوُضحاها" َكَسْوَهتا بعَض  َهّال . ونحومها" َسبِِّح اْسَم َربَِّك "و" والشَّ

نيا حسنًة وىف اللَّهمَّ آتِنا ىف: قلَت  هّال . أهلَِك  اآلخرِة حسنًة وِقنا عذاَب  الدُّ

  ". النّارِ 

ممِت : "وىف قصة اإلفك يقول رسول اهللا لعائشة  بذنب إن كنِت أ

 إىلاملسند " كان: "جاعال فعل الرشط هو الفعل" فاستغفرى اهللا وتوبى

اىض : "فعل  ماض آَخر، وهو ما يسمى ىف اإلنجليزية+ املخاطب املفرد  ا

ممت : "وىف احلديث أمثلة أخرى عىل هذا الرتكيب". البعيد إن كنِت أ

ب ُكنِْت   إنْ .  ىبذنب فاستغفرى اهللا وتوب  إن إذن نرُمجك.  ىَنَذْرِت فاْرضِ

 كنَت  إن. صلَّيَت  كنَت  إذا جئَت فَصلِّ مع الناِس، وإنْ . أحصنَت  كنَت 



َسِمَع . َت للجنَِّة فام طاَل من ُعْمِرَك أو حُسَن من عملَِك َفهَو خٌري َلَك ُخلِقْ 

 ،َحَججَت  كنَت  إنْ : عن َرُجٍل فقالى صىل اهللا عليه وسلم َرُجًال ُيَلبِّ ى النَّب

ِر هذا الشهِر شيًئا كنَْت  إِنْ .  عن َنفِسَك وإّال فُحجَّ   وإّال فإذا ،ُصْمَت ِمْن َرسَ

َقْرَيٍة َمْسُكوَنٍة أْو َسبيٍل َمْيتاَء  وَجْدَتُه ىف ُكنَْت  إنْ . أفطَر الناُس فصْم َيوَمْنيِ 

ْفُه، وإنْ  أْو َغْريِ  َنةٍ َقْرَيٍة َغْريِ َمْسُكو َخِرَبٍة جاِهلِيٍَّة أْو ىف وَجْدَتُه ىف ُكنَْت  َفَعرِّ

كاِز اخلُُمُس  َسبيٍل َمْيتاَء َففيِه وىف  ُكنَْت  إنْ .  َنَذرِت فاْفَعىل ُكنِت  إنْ . الرِّ

َكَذْبَت َعَليْها َفذاَك  ُكنَْت  و بام اْسَتْحَلْلَت ِمن َفْرِجها، وإنْ َصَدْقَت َعَلْيها َفهُ 

َْعُد لَك منها َْعُد وَأ ةَ أقرصَت اخلطبَة لقد أعرضَت  كنَت  إن. أ ومع ".  اَملسأ

  . هذا ننظر ىف القرآن فال نعثر عليه

حمذوفة " لوال"مجلة رشط أداهتا مرتني وباملثل تقابلنا ىف هذه السورة 

ب ولوال "، "ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته وأن اهللا تواب حكيم: "اجلوا

ولوال "، وليس لعبارة "فضل اهللا عليكم ورمحته وأن اهللا رءوف رحيم

عىل هذا الوضع الرتكيبى وال عىل أى وضع تركيبى آخر وجود " فضل اهللا

" يعظكم اهللا أن: "تعاىلومثلها قوله . ىف أحاديث رسول اهللا عليه السالم

، التى تناولت حديث "النور"، وقد ورد ىف سورة "ركم أنحيذّ "بمعنى 

دا إن كنتم مؤمنني: "اإلفك ، وكذلك ىف "يعظكم اهللا أن تعودوا ملثله أ

وهناك كذلك كلمتا ". إنى أعظك أن تكون من اجلاهلني": "هود"سورة  

اللتان ) بصيغتى مجع املذكر واملؤنث الساملني" (اخلبيثات"و" اخلبيثون"

، وختلو منهام األحاديث متاما رغم "النور"وردتا ىف آيات اإلفك من  سورة 

إلفك فكام نرى فإن حتليل نفسية الرسول عند نزول آيات ا. بحثى فيها كثريا 



وحتليل أسلوب القرآن ومقارنته بأسلوب احلديث ىف هذا املوضوع حيسامن 

ومن ثم  .  األمر ويثبتان أن القرآن غري احلديث، واحلديث غري القرآن

ن ليس من صنع حممد ا الرصاىف ىف بداية الكتاب أن . فالقرآ بأ كذلك قد أ

ه ليس نبيا بل ادعى النبوة كذبا ىف سبي ل املصلحة حممدا كان يعرف أ

أما هنا فيقول إن أعصابه كانت تتهيج، . مصلحة العرب والبرشية: العامة

ه نبى وال يزعم ذلك كذبا ه كان يتوهم أ وهذا تناقض من . ومعنى هذا أ

بات واألخطاء  الرصاىف يدل عىل أن تفكريه غري ناضج ويعانى من االضطرا

موضوع كنبوة املضحكة التى ال تليق بمن يتصور أن بمستطاعه معاجلة 

  . حممد صىل اهللا عليه وسلم وإنجازاته العظيمة

رك القارئ أمام  كالم القرآن وكالم الرسول  وأخريا وليس آخرا أ

عليه السالم ىف النصوص احلديثية التالية ليقارن بينهام لغة ومضمونا وروحا 

مكن أن يكون الكالمان مصدرمها واحد : وأسلوب تناول وليسأل نفسه أ

ا فقد قمت عىل مدار عدة هو حممد ، ومن ثم فال وحى وال دياولو؟ أما أ

عقود بمقارنات متعددة ما بني القرآن واحلديث، وما بني شخصية الرسول 

ت  نى من جالل ومهابة ورهبة وعظمة، وأما أ وبني ما يعكسه النص القرآ

وهذا أوال . أهيا القارئ الكريم فعليك بنفسك، واحكم بام يراه ضمريك

، املتعلق بقصة اإلفك وملحقاهتا من حد الزنا ومن "النور"ورة صدر س

  .  ذلكإىلاللعان وما 

َْزْلنَا ِفيَها َآَياٍت َبيِّنَاٍت َلَعلَُّكْم : "تعاىلقال  َْزْلنَاَها َوَفَرْضنَاَها َوَأ ُسوَرٌة َأ

ُروَن  نِ * َتَذكَّ ا نَِيُة َوالزَّ ا  ِمَئَة َجْلَدٍة َوَال َتْأُخْذُكْم َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنُْهَام ى الزَّ



ِ َواْلَيْوِم اْآلَِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاَهبَُام  ِهبَِام َرْأَفٌة ِىف  َّ ِ إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِا َّ ِديِن ا

نِ * َطاِئَفٌة ِمَن اْملُْؤِمنَِني  ا نَِيةُ ى الزَّ ا َكًة َوالزَّ  َال َينِْكُحَها َال َينِْكُح إالَّ َزانِيًَة َأْو ُمْرشِ

َم َذلَِك َعَىل اْملُْؤِمنَِني  ٌك َوُحرِّ ِذيَن َيْرُموَن اْملُْحَصنَاِت ُثمَّ * إِالَّ َزاٍن َأْو ُمْرشِ َوالَّ

ًَدا  ُوا بَِأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجلُِدوُهْم َثَامنَِني َجْلَدًة َوَال َتْقَبُلوا َهلُْم َشَهاَدًة َأ َملْ َيْأ

َِك ُهمُ  َ َ *  اْلَفاِسُقوَن َوُأو َّ ِذيَن َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذلَِك َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ ا إِالَّ الَّ

ُْفُسُهْم * َغُفوٌر َرِحيٌم  ِذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَملْ َيُكْن َهلُْم ُشَهَداُء إِالَّ َأ َوالَّ

ِ إِنَّهُ  َّ اِدِقَني َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِا َواْخلَاِمَسُة َأنَّ َلْعنََة *  َملَِن الصَّ

ِ َعَليِْه إِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبَِني  َّ َوَيْدَرُأ َعنَْها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت * ا

ُه َملَِن اْلَكاِذبَِني  ِ إِنَّ َّ ِ َعَلْيَها إِ * بِا َّ ْن َكاَن ِمَن َواْخلَاِمَسَة َأنَّ َغَضَب ا

اِدِقَني  ٌب َحِكيٌم * الصَّ ا َ َتوَّ َّ ِ َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َوَأنَّ ا َّ إِنَّ * َوَلْوَال َفْضُل ا

ْفِك ُعْصَبٌة ِمنُْكْم َال َحتَْسُبوُه َرشا َلُكْم َبْل ُهَو َخْريٌ َلُكْم لُِكلِّ  ِذيَن َجاُءوا بِاْإلِ الَّ

ذِ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َما اْكتَ  ْثِم َوالَّ ُه ِمنُْهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم ى َسَب ِمَن اْإلِ * َتَوىلَّ كِْربَ

ا َوَقاُلوا َهَذا إِْفٌك  ُْفِسِهْم َخْريً َلْوَال إِْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْملُْؤِمنُوَن َواْملُْؤِمنَاُت بَِأ

ِ َلْوَال َجاُءوا َعَلْيِه بَِأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفِإْذ * ُمبٌِني  َّ َِك ِعنَْد ا َ َهَداِء َفُأو ُوا بِالشُّ َملْ َيْأ

ِ َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه ِىف * ُهُم اْلَكاِذُبوَن  َّ ُكْم ِىف  َوَلْوَال َفْضُل ا ْنيَا َواْآلَِخَرِة َملَسَّ  الدُّ

ِْسنَتُِكْم َوَتُقوُلو* َما َأَفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعظِيٌم  ْوَنُه بَِأ ِهُكْم َما إِْذ َتَلقَّ َن بَِأْفَوا

ِ َعظِيٌم  َّ َوَلْوَال إِْذ َسِمْعُتُموُه * َلْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم َوَحتَْسُبوَنُه َهيِّنًا َوُهَو ِعنَْد ا

َم ِهبََذا ُسْبَحاَنَك َهَذا ُهبَْتاٌن َعظِيٌم  ُ َأْن * ُقْلُتْم َما َيُكوُن َلنَا َأْن َنَتَكلَّ َّ َيِعُظُكَم ا

ًَدا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنَِني َتُعودُ  ُ َعلِيٌم َحِكيٌم * وا ِملِْثلِِه َأ َّ ُ َلُكُم اْآلََياِت َوا َّ ُ ا َوُيَبنيِّ

ِذيَن ُحيِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِىف *  ِيٌم ِىف  إِنَّ الَّ ِذيَن َآَمنُوا َهلُْم َعَذاٌب َأ ْنَيا  الَّ الدُّ



ُ يَ  َّ ُْتْم َال َتْعَلُموَن َواْآلَِخَرِة َوا ِ َعَليُْكْم َوَرْمحَُتُه َوَأنَّ * ْعَلُم َوَأ َّ َوَلْوَال َفْضُل ا

َ َرُءوٌف َرِحيٌم  َّ ْيَطاِن َوَمْن َيتَّبِْع * ا ِت الشَّ ِذيَن َآَمنُوا َال َتتَّبُِعوا ُخُطَوا َا الَّ َيا َأهيُّ

ُه َيْأُمُر بِاْلفَ  ْيَطاِن َفِإنَّ ِت الشَّ ِ َعَلْيُكْم ُخُطَوا َّ ْحَشاِء َواْملُنَْكِر َوَلْوَال َفْضُل ا

َ ُيَزكِّ  َّ ًَدا َوَلِكنَّ ا ُ َسِميٌع ى َوَرْمحَُتُه َما َزَكا ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َأ َّ َمْن َيَشاُء َوا

َعِة َأْن ُيْؤُتوا ُأوِىل * َعلِيٌم  َِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمنُْكْم َوالسَّ ْرَبى َواْملََساكَِني اْلقُ  َوَال َيْأ

ُ َلُكْم  َواْملَُهاِجِريَن ِىف  َّ بُّوَن َأْن َيْغِفَر ا ِ َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَال ُحتِ َّ َسبِيِل ا

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم  َّ ِذيَن َيْرُموَن اْملُْحَصنَاِت اْلَغافَِالِت اْملُْؤِمنَاِت ُلِعنُوا * َوا إِنَّ الَّ

ْنَيا ِىف  ِْدِهيْم *  َواْآلَِخَرِة َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم الدُّ ِْسنَُتُهْم َوَأ َيْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأ

ُ ِدينَُهُم اْحلَقَّ َوَيْعَلُموَن َأنَّ * َوَأْرُجُلُهْم بَِام َكاُنوا َيْعَمُلوَن  َّ َيْوَمِئٍذ ُيَوفِّيِهُم ا

َ ُهَو اْحلَقُّ اْملُبُِني  َّ يَِّباُت اْخلَبِيثَ * ا اُت لِْلَخبِيثَِني َواْخلَبِيُثوَن لِْلَخبِيَثاِت َوالطَّ

ُءوَن ِممَّا َيُقوُلوَن َهلُْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق  َِك ُمَربَّ َ و يَِّباِت ُأ يُِّبوَن لِلطَّ يِّبَِني َوالطَّ لِلطَّ

  ".َكِريمٌ 

عن عبدالله بن : واآلن مع األحاديث التى تعالج نفس املوضوعات

ى ماِعُز بُن مالٍِك النب: "عباس ا أ ّ  َلَعلََّك  :صىل اهللا عليه وسلم قاَل لهى َ

ِ : قاَل . َقبَّْلَت أْو َغَمْزَت أْو َنَظْرَت  َّ ِْكَتها : قاَل . ال يا َرسوَل ا . )ىال َيْكنِ (أ

جاَء ماعُز " :ىوعن بريدة بن احلصيب األسلم". َفِعنَْد ذلَك أَمَر بَرْمجِهِ : قاَل 

ِ،: صىل اهللا عليه وسلم فقاَل ى  النَّبِ إىل بُن مالٍِك  َّ رن يا رسوَل ا .  ىَطهِّ

َ وتب إلْيهِ ! وَحيَك : فقاَل  َّ فرجَع غَري بعيٍد، ثمَّ جاَءُه . ارِجع فاستغفِر ا

رن: فقاَل  ِ، َطهِّ َّ : صىل اهللا عليه وسلم ِمثَل ذلَك ى فقاَل النب.  ىيا رسوَل ا

َ وُتب َّ ِ، : فرجَع غَري بعيٍد ثمَّ جاَءُه فقاَل .  إلْيهِ ارِجع فاستغِفِر ا َّ يا رسوَل ا



رن بعُة ى فقاَل النَّب.  ىَطهِّ صىل اهللا عليه وسلم مثَل ذلَِك حّتى إذا كانِت الّرا

ُرَك؟ قاَل مِ : صىل اهللا عليه وسلمى النَّب فقاَل َلهُ  نامِ : مَّ أَطهِّ ُه النَّب. َن الزِّ َ ى فسأ

ِك: صىل اهللا عليه وسلم َُّه ليَس بمجنونٍ  أ َه. جنوٌن؟ فأخَرب أ : وسأ

؟ فقاَم رجٌل  صىل ى فاستنَْكهُه فلم جيد منُْه ريَح مخٍر، فقاَل النَّب أرشبَت مخًرا

َت؟ قاَل : اهللا عليه وسلم يٌِّب أ فأمَر بِِه فُرِجَم، َفكاَن النّاُس فيِه . نَعم :أ

. لقد أحاطت بِِه خطيئُتهُ . هِ هَلَك ماعٌز عىل عملِ  لقد: قائٌل يقوُل : ِفرقتنيِ 

وبٌة أفضُل : وقائٌل يقوُل  ِ إىلمن توبِة ماعِز بِن مالٍِك أن جاَء  أ َّ  رسوِل ا

 فلبثوا ؟باحلجارةِ ى اقتلن: يِدِه وقاَل  صىل اهللا عليه وسلم فوضَع يَدُه ىف

 صىل اهللا عليه وسلم َوهم جلوٌس فسلَّمَ ى النَّب بذلَِك يومِني أو ثالثًة، فجاءَ 

اعِز بنِ : ثمَّ جلَس فقاَل  اعِز بِن مالٍِك : فقالوا . مالٍِك  استغفروا   ُ َّ . يغفِر ا

توبًة لو قسمت بَني مائٍة  لقد تاَب : صىل اهللا عليه وسلمى فقاَل النَّب

  ".لوِسعْتها

ى ى األْسَلمِ ماِعَز بَن مالٍِك  أنَّ " :ىوعن بريدة بن احلصيب األسلم َأ

ى، قْد َظَلْمُت َنْفِس ى اهللاِ، إنِّ  يا َرسوَل :  عليه وسلم َفقاَل َرسوَل اهللاِ صىل اهللا

َرنِ  ُأِريُد َأنْ ى َوَزَنيُْت، وإنِّ  اُه َفقاَل .  ىُتَطهِّ ُه، َفَلّام كاَن ِمَن الَغِد َأ َرسوَل  يا: َفَردَّ

ُه الثّانَِيَة، فأْرَسَل َرسوُل . قْد َزَنْيُت ى اهللاِ، إنِّ   إىلليه وسلم اهللاِ صىل اهللا ع َفَردَّ

َْعَلُموَن بَعْقِلِه َبْأًسا؟: َقْوِمِه، َفقاَل  ما َنْعَلُمُه إّال : ُتنِْكُروَن منه شيئًا؟ َفقالوا  َأ

ينا ِفيام ُنرَ  الَعْقِل ِمن َوِىف  ًْضا.  ىصاِحلِ اُه الّثالَِثَة، فأْرَسَل إليِهم َأ َفَسَأَل   فأ

َُّه ال َبْأَس به َوال ب وُه أ بَِعَة َحَفَر له ُحْفَرًة، ُثمَّ  َفَلّام . َعْقلِهِ عنْه، فأْخَربُ كاَن الّرا

ُة َفقاَلْت : قاَل . َأَمَر به َفُرِجمَ  َزَنْيُت  قدْ ى يا َرسوَل اهللاِ، إنِّ : َفجاَءِت الغاِمِديَّ



ْرنِ  ها، َفَلّام كاَن الَغُد، قاَلْت .  ىَفَطهِّ نِ  يا: وإنَّه َردَّ َك  َلَعلَّ ى؟َرسوَل اهللاِ، ِملَ َتُردُّ

نِ  ِ إنِّ  كام َرَدْدَت ى َأْن َتُردَّ َّ  حّتىى إّما ال فاْذَهبِ :  قاَل .  َحلُْبىلى ماِعًزا؟ َفوا

بِ .  ىَتلِدِ  َتُْه بالصَّ ى اْذَهبِ : قاَل . َوَلْدُتهُ  قدْ  هذا: قاَلْت . ِخْرَقةٍ  ىفى َفَلّام َوَلَدْت َأ

َتْ . حّتى َتْفطِِميهِ  فأْرِضِعيهِ  بِ َفَلّام َفَطَمْتُه َأ ُة ُخْبٍز، َفقاَلْت  َيِدهِ  ىفى ُه بالصَّ : كِْرسَ

بِ . َأَكَل الطَّعامَ  اهللاِ قْد َفَطْمُتُه، َوَقدْ ى هذا يا َنبِ   َرُجٍل ِمَن إىلى َفَدَفَع الصَّ

َفَرَمجُوها، فُيْقبُِل   َصْدِرها، َوَأَمَر النّاَس إىلُثمَّ َأَمَر هبا َفُحِفَر َهلا  املُْسلِِمَني،

ُم عىل َوْجِه خالٍِد َفَسبَّها،  الَولِيِد بَحَجٍر، َفَرمى َرْأَسهاخالُِد بُن  َح الدَّ َفَتنَضَّ

لَّذِ : َسبَُّه إّياها َفقاَل  اهللاِ صىل اهللا عليه وسلمى َفَسِمَع َنبِ  ى َمْهًال يا خالُِد، َفوا

 َأَمَر هبا َفَصّىل ُثمَّ  .لَقْد تاَبْت َتْوَبًة لو تاَهبا صاِحُب َمْكٍس َلُغِفَر له بَيِدهِ ى َنْفِس 

  ".َعَليْها، َوُدِفنَْت 

َمْرَثٍد، ى َمْرَثُد بُن أ: كان َرُجٌل ُيقاُل له" :وعن جد عمرو بن شعيب

ِمُل  وكانِت : قال. ِهبُم املدينةَ ى اْألَْرسى من مكَة حتى يأ وكان رجًال َحيْ

ٌة َبغِ  َعَد رجًال من َعناٌق، وكانت صديقًة له، وإنه كان وَ : بمكَة ُيقاُل هلاى امرأ

ِئطِ إىلفِجْئُت حتى اْنَتَهْيُت : قال. مكَة َحيِْمُلهُ  ُأساَرى مكَة   ِظلِّ حاِئٍط من َحوا

َد ظِىلِّ : قال. ليلٍة ُمْقِمَرةٍ  ىف ْت َسوا َْرصَ فلام . بَجنِْب احلائطِ  فجاءت َعناٌق فَأ

َهُلمَّ . َحًبا وَأْهًال َمرْ : قالت. َمْرَثدٌ : َمْرَثٌد؟ فقلُت : َعَرَفْت فقالت إىلاْنَتَهْت 

نا: قلُت . َفبِْت ِعنَْدنا الليلةَ  َم اُهللا الزِّ  يا َأْهَل اِخلياِم، هذا: قالت! يا َعناُق، َحرَّ

ُكمْ  ِمُل َأْرسا  إىلاخلَنَْدَمَة فاْنَتَهْيُت  َثامنِيٌَة، وَسَلْكُت ى فَتبَِعنِ : قال. الرجُل َحيْ

، فَظلَّ َبْوُهلُم ى عىل َرْأِس  موا َكْهٍف أو غاٍر َفَدَخْلُت، فجاءوا حتى قا فباُلوا

، وَرَجْعُت : قال.  ىَعنِّ  وَأْعامُهُم اهللاُ ى، عىل َرْأِس  ى  صاِحبِ إىلثم َرَجُعوا



 اإلْذِخر،ِ فَفَكْكُت عنه َكْبَلُه إىلثقيًال حتى اْنَتَهْيُت  فَحَمْلُتُه، وكان رجًال 

َْيُت رسوَل اهللاِ صىل اهللا . دينةَ حتى َقِدْمُت املى َأْمحُِلُه وُيْعِيينِ  فَجَعْلُت  فَأ

ِْكُح َعناًقا؟ : فقلُت  عليه وسلم َتْنيِ (يا رسوَل اهللاِ، َأ فَأْمَسَك رسوُل ). َمرَّ

نِ  "شيًئا حتى َنَزَلْت  اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم فلم َيُردَّ َعَىل  إِّال  َينِْكُح  الى الّزا

نِيَةُ  َكًة والّزا كٌ  زانٍ  ُحها إِّال َينْكِ  ال زانَِيًة َأْو ُمْرشِ ، فقال رسوُل اهللاِ " َأْو ُمْرشِ

نِ : صىل اهللا عليه وسلم نِيَةُ  َينِْكُح  الى يا َمْرَثُد، الّزا َكًة، والّزا  إِّال زانَِيًة َأْو ُمْرشِ

ك،ٌ  زانٍ  َينِْكُحها إِّال  ال   ".فال َتنِْكْحها َأْو ُمْرشِ

ِ َصىلَّ  كانَ " :عن عائشة أم املؤمنني َّ َم إَذا أَراَد َرسوُل ا  اُهللا عليه وسلَّ

ِ  َسَفًرا أْقَرعَ  َّ َُّتُهنَّ َخَرَج َسْهُمَها َخَرَج هبَا َرسوُل ا َصىلَّ اُهللا  بْنيَ أْزَواِجِه، فأ

َها، َفَخَرَج ِفيَها  فأْقَرَع بْينَنَا ىف: قاَلْت َعاِئَشةُ . عليه وسلََّم معهُ  َغْزَوٍة َغَزا

ِ َفَخَرْجُت مع َرسوى، َسْهمِ  َّ ِْزَل  ِل ا َصىلَّ اُهللا عليه وسلََّم َبْعَد ما ُأ

َْزُل ِفيهِ ى َهْوَدجِ  ُأْمحَُل ىف اِحلَجاُب، َفُكنُْت  َنا حتَّى إَذا َفَرغَ . وُأ َرسوُل  َفِرسْ

ِ َصىلَّ اُهللا عليه وسلََّم ِمن َغْزَوتِِه تِلَك وَقَفَل وَدَنْوَنا ِمَن اَملِدينَِة َقاِفلَِني آَذنَ  َّ  ا

ِحيِل، ِحيِل، َفَمشيُت حتَّى َجاَوْزُت اجلَْيَش، َلْيَلًة بالرَّ  َفُقْمُت ِحَني آَذُنوا بالرَّ

 ِ ِمن َجْزِع  َفِإَذا ِعْقٌد ىلى، َفَلَمْسُت َصْدرِ   َرْحِىل إىلأْقَبْلُت ى َفَلامَّ َقَضْيُت َشْأ

 وَأْقَبَل : قاَلْت . اْبتَِغاُؤهُ ى نِ َفَحَبَس ى َفاْلَتَمْسُت ِعْقدِ  َظَفاِر َقِد اْنَقَطَع، َفَرَجْعُت 

ُلونِّ  ِذيَن َكاُنوا ُيَرحِّ ْهُط الَّ ى الذى َفَرَحُلوُه عَىل َبِعريِ ى َفاْحَتَمُلوا َهْوَدجِ ى، الرَّ

ِّ  ُكنُْت أْرَكُب عليه، وُهْم َحيِْسُبونَ  النَِّساُء إْذ َذاَك ِخَفاًفا َملْ  ِفيِه، وكانَ ى أ

َعاِم، َفَلمْ  َهيُْبْلَن، وَملْ َيْغَشُهنَّ  ام َيْأُكْلَن الُعْلَقَة ِمَن الطَّ ْحُم، إنَّ َيْسَتنِْكِر الَقْوُم  اللَّ

َة اهلَْوَدِج ِحَني َرَفُعوُه وَمحَُلوُه، ، َفَبَعُثوا اجلََمَل  ِخفَّ نِّ وُكنُْت َجاِرَيًة َحِديَثَة السِّ



وليَس هبَا  ِجْئُت َمنَاِزَهلُمْ َبْعَد ما اْسَتَمرَّ اجلَْيُش، فَ ى وَوَجْدُت ِعْقدِ  َفَساُروا،

ْمُت َمنِْزِىل  ُْم َسيَْفِقُدونِّ  ُكنُْت ى الذ منهْم َداٍع وَال ُجمِيٌب، َفَتَيمَّ ى به، وَظَننُْت أهنَّ

ِجُعوَن  َا َجالَِسٌة ىف َفبْينَا.  إىلَفَريْ نُ  َفنِْمُت، وكانَ ى َعْينِ ى َغَلَبْتنِ  َمنِْزِىل  أ  َصْفَوا

ِل السُّ  بنُ  نِ ى َلمِ املَُعطَّ ْكَوا َفَرأَى  ِمن وَراِء اجلَْيِش، فأْصَبَح ِعنَْد َمنِْزِىل ى ُثمَّ الذَّ

َد إْنَساٍن َناِئٍم َفَعَرَفنِ  َفاْسَتْيَقْظُت . َقْبَل اِحلَجاِب ى وكاَن َرآنِ ى، ِحَني َرآنِ ى َسَوا

َجاِعِه ِحَني َعَرَفنِ  ْرُت وْجهِ ى، باْسِرتْ ِ .  ىبِجْلَبابِ ى َفَخمَّ َّ ْمنَا وَوا  ما َتَكلَّ

َاَخ  َجاِعِه، وَهَوى حتَّى أ َراِحَلَتُه،  بَكلَِمٍة وَال َسِمْعُت منه َكلَِمًة غَري اْسِرتْ

َْينَا ى َفاْنَطَلَق َيُقوُد ب َفَوطَِئ عَىل َيِدَها، َفُقْمُت إَلْيَها َفَركِْبُتَها، ِحَلَة حتَّى أ ا الرَّ

 َفَهَلَك َمن َهَلَك، وكانَ : قاَلْت .  وُهْم ُنُزوٌل َنْحِر الظَِّهَريةِ  ىف اجلَْيَش ُموِغِرينَ 

ِ ى الذ َّ َ  بنُ  َتَوىلَّ ِكْربَ اإلْفِك عبُد ا َّه : قاَل ُعْرَوةُ . بُن َسُلوَل ى ُأ ُت أ ُأْخِربْ

ُه وَيْسَتِمُعُه وَيْسَتْوِشيهِ  كاَن ُيَشاعُ  ُث به ِعنَْدُه، فُيِقرُّ ًضا وقاَل . وُيَتَحدَّ : ُعْرَوُة أ

انُ َملْ  ًضا إالَّ َحسَّ َاَثَة وَمحْنَُة  بنُ  َثابٍِت وِمْسَطُح  بنُ  ُيَسمَّ ِمن أْهِل اإلْفِك أ ُأ

ُ  ِهبْم، غريَ  َناٍس آَخِريَن ال ِعْلَم ىل بنُْت َجْحٍش ىف َّ ُْم ُعْصَبٌة كام قاَل ا أهنَّ

ِ : له  وإنَّ الذى توىل كِْربَ ذلَك ُيَقاُل ، تعاىل َّ َ  بنُ  عبُد ا قاَل . َسُلوَل  نُ بى ُأ

اُن، وَتُقوُل  َكاَنْت َعاِئَشُة َتْكَرُه أْن ُيَسبَّ ِعنَْدَها: ُعْرَوةُ    :قاَل ى إنَّه الذ: َحسَّ

  ِ ٍد ِمنُكم ِوَقاُء = وَوالَِدُه وِعْرِيض ى               َفإنَّ أ مَّ   لِِعْرِض ُحمَ

، والنَّاُس   َقِدْمُت َفَقِدْمنَا اَملِدينََة، َفاْشَتَكيُْت ِحنيَ : َعاِئَشةُ  قاَلْت  َشْهًرا

 ىفى ٍء ِمن ذلَك، وهو َيِريُبنِ ىبش َقْوِل أْصَحاِب اإلْفِك، ال أْشُعرُ  ُيِفيُضوَن ىف

ِّ ى وَجعِ  ِ َصىلَّ اُهللا عليه وسلََّم اللُّْطَف الذ ال أْعِرُف ِمن َرسولِ ى أ َّ ى ا

ِ َصىلَّ اُهللا عليهرَ  إنَّام َيْدُخُل َعَىل .  ىأْشَتكِ  ُكنُْت أَرى منه ِحنيَ  َّ  سوُل ا



ُم، ُثمَّ يقوُل  َم فيَُسلِّ ُف : وسلَّ وَال أْشُعُر ى َيِريُبنِ  َفذلَك . كيَف تِيُكْم؟ ُثمَّ َينَْرصِ

، حتَّى َخَرْجُت ِحَني َنَقْهُت، ِّ اَملنَاِصِع،  ِقَبَل  ِمْسَطٍح  َفَخَرْجُت مع ُأمِّ  بالرشَّ

َزَنا، وُكنَّا ال َنْخرُ  َلْيٍل، وذلَك َقْبَل أْن َنتَِّخَذ الُكنَُف  إىلُج إالَّ َلْيًال وكاَن ُمَتَربَّ

ِة ِقَبَل  وَأْمُرَنا أْمُر الَعَرِب األَُوِل ىف: قاَلْت  َقِريًبا ِمن ُبُيوتِنَا، يَّ الَغاِئِط، وُكنَّا  الَربِّ

ى بالُكنُِف أْن َنتَِّخَذَها ِعنْدَ  ِمْسَطٍح،  َا وُأمُّ َفاْنَطَلْقُت أ: قاَلْت . ُبيُوتِنَا َنَتَأذَّ

ِ ى وه لِِب  بنِ  ُرْهمِ ى اْبنَُة أ َها بنُْت َصْخرِ  بنِ  املُطَّ َعاِمٍر،  بنِ  عبِد َمنَاٍف، وُأمُّ

 ِ يِق، وابنَُهاى َخاَلُة أ دِّ َاَثةَ  بنُ  ِمْسَطُح  َبْكٍر الصِّ لِِب،  بنِ  َعبَّادِ  بنِ  ُأ املُطَّ

َا وُأمُّ  ِنَا، َفَعَثَرْت ُأمُّ ى ِقَبَل َبْيت ِمْسَطٍح  فأْقَبْلُت أ  ىف ِمْسَطٍح  ِحَني َفَرْغنَا ِمن َشْأ

َُسبَِّني َرُجًال َشِهَد : َفُقلُت َهلَا ِمْسَطٌح، َتِعَس : ِمْرطَِها َفقاَلْت  بئَْس ما ُقْلِت، أ

قاَل؟  ما: وُقلُت : ما قاَل؟ قاَلْت ى َهنَْتاْه، وَملْ َتْسَمعِ ى أ: َفقاَلْت  َبْدًرا؟

ْتنِ  َفَلامَّ .  عَىل َمَرِىض  َفاْزَدْدُت َمَرًضا: قاَلْت . ْوِل أْهِل اإلْفِك بقَ ى فأْخَربَ

ِ  َدَخَل َعَىل ى  َبْيتإىلَرَجْعُت  َّ َم ُثمَّ قاَل  َرسوُل ا َم َفَسلَّ : َصىلَّ اُهللا عليه وسلَّ

َْأَذُن ىل: له كيَف تِيُكْم؟ َفُقلُت  َوَ ى أْن آتِ  أ  وُأِريُد أْن أْسَتْيِقنَ :  قاَلْت ى؟أ

ِ َصىلَّ اهللاُ  فأِذَن ىل: قاَلْت . اخلََربَ ِمن ِقَبلِِهَام  َّ َفُقلُت . عليه وسلَّمَ  َرسوُل ا

ُث :ىِألُمِّ  َتاُه، َماَذا َيَتَحدَّ نِ : النَّاُس؟ قاَلْت   يا ُأمَّ ِ ى يا ُبنَيَُّة، َهوِّ َّ َعَلْيِك، َفَوا

ٌة َقطُّ وِضيَئًة ِعنَْد َرُج  َلَقلَّام ئُِر إالَّ َكثَّْرَن َعَلْيَها ٍل ُحيِبَُّها َهلَاَكاَنِت اْمَرأَ ا . َرضَ

ِ  ُسْبَحانَ : َفُقلُت : قاَلْت  َّ َث النَّاُس هبذا؟ قاَلْت . ا  َفَبَكيُْت تِلَك : أَولَقْد َحتَدَّ

ْيَلَة حتَّى أْصَبْحُت ال َيْرَقُأ ىل ْكِ  َدْمٌع وَال أْكَتِحُل  اللَّ .  ىبنَْوٍم، ُثمَّ أْصَبْحُت أ

ِ َصىلَّ : قاَلْت  َّ َم َعِىل  وَدَعا َرسوُل ا ِ  بنَ  اُهللا عليه وسلَّ  بنَ  َطالٍِب وُأَساَمةَ ى أ

ُُهام وَيْسَتِشُريُمها ىفى َزْيٍد ِحَني اْسَتْلَبَث الَوْح  ِق أْهلِهِ  َيْسَأ ا : قاَلْت . ِفَرا فأمَّ



 ِ َّ َءِة ى ذِ َصىلَّ اُهللا عليه وسلََّم بالَّ  ُأَساَمُة فأَشاَر عَىل َرسوِل ا َيْعَلُم ِمن َبَرا

ذِ  أْهلِِه، ا  أْهَلَك، وَال : َنْفِسِه، َفقاَل ُأَساَمةُ  َيْعَلُم هلْم ىفى وبِالَّ . َنْعَلُم إالَّ َخْريً

ا َعِىل  ِ، َملْ : َفقاَل  وَأمَّ َّ َها َكثٌِري،  يا َرسوَل ا ُ َعَليَْك، والنَِّساُء ِسَوا َّ ُيَضيِِّق ا

ِ َصىلَّ اُهللا عليه: قاَلْت . ُدْقَك اجلَاِرَيَة َتْص  وَسلِ  َّ َم َبِريَرَة،  َفَدَعا َرسوُل ا وسلَّ

ِْت ِمن ى أ: َفقاَل  َبَعَثَك ى والذ: َيِريُبِك؟ قاَلْت له َبِريَرةُ  شىءَبِريَرُة، هْل َرَأ

ُْت  َا َجاِرَيٌة َحِديَثةُ  باحلَقِّ ما َرَأ نِّ َتنَاُم عن السِّ  َعَلْيَها أْمًرا َقطُّ أْغِمُصُه غَري أهنَّ

اِجُن َفَتْأُكُلهُ ى َعِجِني أْهلَِها، َفَتْأ ِ َصىلَّ اُهللا عليه : قاَلْت  .الدَّ َّ َفَقاَم َرسوُل ا

َم ِمن َيوِمهِ  ِ  وسلَّ َّ َ  بنِ  َفاْسَتْعَذَر ِمن عبِد ا ، َفقاَل ى ُأ يا : وهو عَىل املِنَْربِ

ِ ما؟أْهِىل  عنْه أَذاُه ىفى ُجٍل قْد َبَلَغنِ ِمن رَ ى َيْعِذُرنِ  َمْعَرشَ املُْسلِِمَني، َمن َّ   وا

ا  َعلِْمُت عَىل أْهِىل  ا، وما  ولَقْد َذَكُروا َرُجًال ما َعلِْمُت . إالَّ َخْريً عليه إالَّ َخْريً

عبِد األْشَهِل ى ُمَعاٍذ أُخو َبنِ  بنُ   ََقاَم َسْعدُ :قاَلْت .  ىإالَّ َمعِ  َيْدُخُل عَىل أْهِىل 

َ : َفقاَل  ِ أْعِذُركَ أ َّ ْبُت ُعنَُقُه، وإْن كاَن  فإْن كانَ . ا يا َرسوَل ا ِمَن األْوِس َرضَ

نِنَا ِمنَ  اخلَْزَرِج،  َفَقاَم َرُجٌل ِمنَ : قاَلْت . اخلَْزَرِج أَمْرَتنَا َفَفَعْلنَا أْمَركَ  ِمن إْخَوا

ِه ِمن َفِخِذِه، وهو اَن بنَْت َعمِّ  َباَدَة، وهو َسيِّدُ عُ  بنُ  َسْعدُ  وَكاَنْت ُأمُّ َحسَّ

اْحَتَمَلْتُه احلَِميَُّة، َفقاَل  وكاَن َقْبَل ذلَك َرُجًال َصاِحلًا، وَلِكنِ : اخلَْزَرِج، قاَلْت 

ِ ال. َكَذْبَت : لَِسْعدٍ  َّ  َتْقُتُلُه وَال َتْقِدُر عَىل َقْتلِِه، ولو كاَن ِمن َرْهطَِك ما َلَعْمُر ا

، وهو ابُن َعمِّ َسْعٍد، َفقاَل لَِسْعدِ  بنُ   ُأَسْيدُ َفَقامَ . أْحَبْبَت أْن ُيْقَتَل   بنِ  ُحَضْريٍ

ِ َلنَْقُتَلنَُّه، فإنََّك ُمنَاِفٌق . َكَذْبَت : ُعَباَدةَ  َّ : قاَلْت . ُجتَاِدُل َعِن املُنَاِفِقنيَ  َلَعْمُر ا

، وَرسو األْوُس : َفَثاَر احلَيَّانِ  وا أْن َيْقَتتُِلوا ِ َصىلَّ اهللاُ واخلَْزَرُج حتَّى َمهُّ َّ  ُل ا

َم  َفَلْم َيَزْل َرسوُل : قاَلْت . عليه وسلََّم َقاِئٌم عَىل املِنَْربِ  ِ َصىلَّ اُهللا عليه وسلَّ َّ ا



ُضُهْم حتَّى َسَكُتوا وَسَكَت  ُه ال َيْرَقُأ ىلى َفَبَكْيُت َيومِ : قاَلْت  .ُخيَفِّ  ذلَك ُكلَّ

ََوا : قاَلْت . أْكَتِحُل بنَْومٍ  َدْمٌع وَال  َلْيَلَتْنيِ  وقْد َبَكْيُت ى، ِعندِ ى وَأْصَبَح أ

َألَُظنُّ أنَّ الُبَكاَء َفالٌِق ى حتَّى إنِّ  َدْمٌع وَال أْكَتِحُل بنَْوٍم، وَيْوًما ال َيْرَقُأ ىل

ََوا .  ىَكبِدِ  ْكِ ى َجالَِساِن ِعندِ ى َفبْينَا أ َا أ ٌة ِمنَ  َفاْسَتْأَذَنْت َعَىل ى، وَأ  اْمَرأَ

َْص  َنْحُن عَىل ذلَك َدَخَل  َفبْينَا: قاَلْت .  ىَمعِ ى اِر، فأِذْنُت َهلَا، َفَجَلَسْت َتْبكِ األ

ِ َصىلَّ اُهللا عليه وسلَّمَ  َّ َم ُثمَّ َجَلَس  َرسوُل ا وَملْ َجيْلِْس : قاَلْت . َعَلْينَا َفَسلَّ

ِ  إَلْيِه ىفقيَل ما قيَل َقْبَلَها، وقْد َلبَِث َشْهًرا ال ُيوَحى  ُمنْذُ ى ِعندِ  . شىءبى َشْأ

ِ َصىلَّ اُهللا عليه وسلَّمَ : قاَلْت  َّ َد َرسوُل ا ا َبْعُد : ِحَني َجَلَس، ُثمَّ قاَل  َفَتَشهَّ أمَّ

،. َعنِْك َكَذا وَكَذاى يا َعاِئَشُة، إنَّه َبَلَغنِ  ُ َّ ُئِك ا وإْن  فإْن ُكنِْت َبِريَئًة َفَسيَُربِّ

َمْمِت بَذْنٍب َفا ْ َ وُتوبِ ى ْسَتْغِفرِ ُكنِْت أ َّ َف ُثمَّ  .إَلْيهِ ى ا فإنَّ الَعْبَد إَذا اْعَرتَ

ُ عليه َّ ِ َصىلَّ اُهللا عليه وسلََّم َمقاَلَتهُ : قاَلْت . َتاَب َتاَب ا َّ  َفَلامَّ َقَىض َرسوُل ا

ِ ى َقَلَص َدْمعِ  ِ   أِجْب :ىحتَّى ما ُأِحسُّ منه َقْطَرًة، َفُقلُت أل َّ َصىلَّ َرسوَل ا

َم َعنِّ  ِ . ِفيام قاَل ى اُهللا عليه وسلَّ ِ ما أْدرِ :ىَفقاَل أ َّ ِ ى  وا َّ ما أُقوُل لَِرسوِل ا

ِ َصىلَّ اُهللا عليهى  أِجيبِ :ىَفُقلُت ِألُمِّ . وسلَّمَ  َصىلَّ اُهللا عليه َّ َم  َرسوَل ا وسلَّ

ِ ما أْدرِ :ىقاَلْت ُأمِّ . ِفيام قاَل  َّ ِ َصىلَّ اُهللا عليه  َرسولِ ما أُقوُل لِ ى  وا َّ ا

َا َجاِرَيٌة َحِديَثةُ . وسلَّمَ  ِن َكثًِريا  َفُقلُت وَأ ُ ِمَن الُقْرآ نِّ ال أْقَرأ ِ ى إنِّ : السِّ َّ وا

ُْفِسُكمْ  لَقْد َسِمْعُتْم هذا احلَِديَث حتَّى اْسَتَقرَّ ىف. َعلِْمُت  لَقدْ  ْقُتْم به أ . وَصدَّ

ُقونِ  َبِريئٌَة الى نِّ َفَلئِْن ُقلُت َلُكْم إ ُ َيْعَلمُ ى، ُتَصدِّ َّ ْفُت َلُكْم بَأْمٍر، وا  وَلِئِن اْعَرتَ

 ِّ ُقنِّ ى أ ِ ال أِجُد ىل.  ىمنه َبِريَئٌة، َلُتَصدِّ َّ َا ُيوُسَف ِحَني  وَلُكمْ  َفَوا َمَثًال إالَّ أ

ُ : "قاَل  َّ ْلُت واْضَطَجْعُت . "املُْسَتَعاُن عَىل ما َتِصُفونَ  َفَصْربٌ َمجِيٌل وا ُثمَّ َحتَوَّ



ِش  عَىل  ِّ ى، ِفَرا ُ َيْعَلُم أ َّ َ ى وا َّ ئِ  ِحينَِئٍذ َبِريَئٌة، وأنَّ ا َءتِ ى ُمَربِّ ا وَلِكْن ى، بَربَ

 َ َّ ِ ما ُكنُْت أُظنُّ أنَّ ا َّ ِ  ُمنِْزٌل ىف وا ِ .  ا ُيْتَىل وحيى َشْأ كاَن ى َنْفِس  ىفى  َلَشْأ

ُ ِىف ِمن أْن  أْحَقرَ  َّ َم ا ِ َصىلَّ  بَأْمٍر، وَلِكْن ُكنُْت أْرُجو أنْ  َيَتَكلَّ َّ َيَرى َرسوُل ا

ُئنِ  النَّْوِم ُرْؤَيا اُهللا عليه وسلََّم ىف ُ هبَاى ُيَربِّ َّ ِ َصىلَّ . ا َّ ِ ما َراَم َرسوُل ا َّ  َفَوا

لَِسُه وَال َخَرَج أَحٌد ِمن أْهِل ا َم َجمْ ِْزَل عليه،  لَبيِْت اُهللا عليه وسلَّ حتَّى ُأ

َحاِء حتَّى ُر منه ِمَن الَعَرِق ِمْثُل  فأَخَذُه ما كاَن َيْأُخُذُه ِمَن الُربَ إنَّه َلَيَتَحدَّ

ِْزَل عليهى َشاٍت، ِمن ثَِقِل الَقْوِل الذ َيومٍ  اجلَُامِن، وهو ىف  َى َفُرسِّ : قاَلْت . ُأ

ِ َصىلَّ اُهللا عليه وسلَّمَ  عن َّ َل َرسوِل ا َم   وهو َيْضَحُك، َفَكاَنْت أوَّ َكلَِمٍة َتَكلَّ

ُ فَقدْ : هبَا أْن قاَل  َّ ا ا أَكِ  يا َعاِئَشُة، أمَّ . إَلْيهِ ى  ُقومِ :ىُأمِّ  َفقاَلْت ىل: قاَلْت . َبرَّ

ِ : َفُقلُت  َّ َ عزَّ وجلَّ ى ال أُقوُم إَلْيِه، فإنِّ  وا َّ َْزَل ا: قاَلْت . ال أْمحَُد إالَّ ا ُ وَأ َّ

ِذيَن َجاُؤوا باِإلْفِك ُعْصَبةٌ : "تعاىل َْزَل "... ِمنُكمْ  إنَّ الَّ الَعْرشَ اآلَياِت، ُثمَّ أ

ُ هذا ىف َّ َءتِ  ا يُق، وكاَن ُينِْفُق عَىل .  ىَبَرا دِّ و َبْكٍر الصِّ َاَثةَ  بنِ  ِمْسَطِح  قاَل أ  ُأ

َبتِِه منه وَفْقِرهِ  ِْفُق عَىل : لَِقَرا ِ ال ُأ َّ ًَدا َبْعَد الذ ِمْسَطٍح  وا قاَل لَِعاِئَشَة ى شيئًا أ

 ُ َّ َْزَل ا َِل ُأولو الَفْضِل ِمنُكمْ "ما قاَل، فأ ، "َرِحيمٌ  َغُفورٌ : " َقْولِهِ إىل" َوَال َيْأ

يُق  دِّ و َبْكٍر الصِّ ِ إنِّ : قاَل أ َّ ُ ِىل  َألُِحبُّ ى َبَىل وا َّ  إىلَفَرَجَع ، أْن َيْغِفَر ا

ت ٍح ِمْسطَ  ِْزُعَها: كاَن ُينِْفُق عليه، وقاَل ى النََّفَقَة الَّ ِ ال أ َّ ًَدا وا قاَلْت . منه أ

ِ َصىلَّ اُهللا عليه: َعاِئَشةُ  َّ َم َسَأَل َزْينََب بنَْت َجْحٍش عن  وكاَن َرسوُل ا وسلَّ

ِْت؟ َفقاَلْت : َفقاَل لَِزْينََب ى، أْمرِ  ِ، أْمحِ يا َرسوَل : َماَذا َعلِْمِت أْو َرَأ َّ ى  ا

ا .  ىوَبَرصِ ى َسْمعِ  ِ ما َعلِْمُت إالَّ َخْريً َّ َكاَنْت ى الَّتى وه :قاَلْت َعاِئَشةُ . وا

ُ بالَوَرعِ . وسلَّمَ  َصىلَّ اُهللا عليهى ِمن أْزَواِج النبى ُتَساِمينِ  َّ . َفَعَصَمَها ا



قاَل ابُن . َلَكْت ِفيَمن َهَلَك َمحْنَُة ُحتَاِرُب َهلَا، َفهَ  وَطِفَقْت ُأْخُتَها: قاَلْت 

ْهطِ ى َبَلَغنِ ى َفهذا الذ :ِشَهاٍب  قاَلْت  :ُثمَّ قاَل ُعْرَوةُ . ِمن َحديِث َهُؤَالِء الرَّ

ُجَل الذ: َعاِئَشةُ  ِ إنَّ الرَّ َّ لَّذِ : قيَل له ما قيَل َليقوُل ى وا ِ، َفَوا َّ ى ُسْبَحاَن ا

َْثى َقطُّ  بَيِدِه ما َكَشْفُت ِمن َكنَِف ى َنْفِس  َسبيِل  ُثمَّ ُقتَِل َبْعَد ذلَك ىف: قاَلْت . ُأ

 ِ َّ   ".ا

وبالنسبة حلفصة رىض اهللا عنها نرى الرصاىف قد أورد، لدن احلديث 

 القصة التى تشري إليها اآليات ى، عنها بوصفها زوجة من زوجات النب

ه : ، وفيها روايتان"التحريم"األوىل من سورة  رشب م عليه السالاألوىل أ

عسال عند زوجته زينب، فاتفق بعض زوجاته، من باب الغرية، أن ينّفرنه 

من العسل ورشبه كله، فقيل له إن رائحتة مغافري، وهو مادة حلوة تفرزها 

بعض األشجار، لكن رائحتها غري مستحبة، فحرم النبى العسل عىل نفسه 

وفيها " يمالتحر"أمام من قالت له ذلك من زوجاته، ثم نزلت آيات سورة 

ه صىل اهللا . حكم التكفري ملن حلف ويريد الرجوع عام أقسم عليه والثانية أ

ناء غياهبا فأرسل   مارية إىلعليه وسلم عارش مارية القبطية ىف بيت حفصة أ

 الطالق ثم إىلوقىض منها  حاجته عىل فراش حفصة مما أغضبها وأدى 

ح الرواية الثانية والرصاىف يرج. راجعها النبى صىل اهللا عليه وسلم

ويستميت ىف ترجيحها ويسخر من اآليات التى نزلت تفتح باب الرتاجع 

يريد أن . عام أقسم عليه الشخص، وهو الكفارة، بل ويسخر من اإل نفسه

آزق التى يقع ى، يتهكم عىل النب يفا وينقذ نفسه من ا  الذى يؤلف القرآن تأ

  ).  وما يليها٣٩٦ص( اهللا سبحانه إىلفيها ثم ينسب كل ذلك 



وال شك أن إ املخلوقات وخالق : "وهذا نص كالمه التهكمى

الكائنات األعظم ال يقف صامتا جتاه هذه احلادثة، بل ال بد أن يتكلم بام 

 حممد يقول إىليتدارك أمر هذا التحريم، فلذلك مل يلبث أن أرسل جربيل 

ى مرضاة أزواجك واهللا يا أهياالنبى ِملَ حتّرم ما أحلَّ اهللا لك تبتغ: "له

قد "، وألجل التخلص من ورطة هذا التحريم الذى وقع منك "غفوررحيم

امنكم واهللا موالكم وهو العليم احلكيم أى قد رشع ". فرض اهللا لكم َحتِلَّة أ

ر يا حممد عن هذا التحريم بكفارة  امنكم بالكّفارة، فكفِّ اهللا لكم حتلة أ

إذا كفرت عنه : لتحريم هو بمنزلة اليمنيككفارة اليمني بناء عىل أن هذا ا

 نصابه وانتهى  التحريم وحلت لك مارية إىلبكفارة اليمني فقد عاد األمر 

  ). ٣٩٧ص" (كام كانت من قبل

ثم " التحريم"وقبل أن نناقش الرصاىف نورد أوال آيات صدر سورة 

: وهذه هى اآليات أوال. نحللها ونحلل ما ورد فيها من روايات وتفاسري

َا النَّبِ " ُ َلَك َتْبَتغِ ى َيا َأهيُّ َّ ُم َما َأَحلَّ ا ُ َغُفوٌر ى ِملَ ُحتَرِّ َّ َمْرَضاَة َأْزَواِجَك َوا

ُ َمْوَالُكْم َوُهَو اْلَعلِيُم اْحلَِكيُم * َرِحيٌم  َّ َْامنُِكْم َوا َة َأ لَّ ُ َلُكْم َحتِ َّ * َقْد َفَرَض ا

َف  بَ إىلى َوإِْذ َأَرسَّ النَّبِ  ُ َعَلْيِه َعرَّ َّ ْعِض َأْزَواِجِه َحِديًثا َفَلامَّ َنبََّأْت بِِه َوَأْظَهَرُه ا

 ِ َْبَأَك َهَذا َقاَل َنبََّأ اْلَعلِيُم ى َبْعَضُه َوَأْعَرَض َعْن َبْعٍض َفَلامَّ َنبََّأَها بِِه َقاَلْت َمْن َأ

ِ َفَقْد َصَغْت إىلإِْن َتُتوَبا * اْخلَبُِري  َّ َ ُهَو  ا َّ  ُقُلوُبُكَام َوإِْن َتَظاَهَرا َعَلْيِه َفِإنَّ ا

يُل َوَصالُِح اْملُْؤِمنَِني َواْملََالِئَكُة َبْعَد َذلَِك َظِهٌري  ُه إِْن * َمْوَالُه َوِجْربِ َعَسى َربُّ

ا ِمنُْكنَّ ُمْسلَِامٍت ُمْؤِمنَاٍت َقانِ  َتاٍت َتاِئَباٍت َطلََّقُكنَّ َأْن ُيْبِدَلُه َأْزَواًجا َخْريً

َْكاًرا   "َعابَِداٍت َساِئَحاٍت َثيِّبَاٍت َوَأ



والسبب ىف نزول هذه اآليات هو ما كان بني نساء النبى عليهن 

رضوان اهللا من غرية، وإن كانت غرية بسيطة حمدودة رسعان ما ختبو ألن 

إيامهنن كان يمنعهن من املىض مع تلك الغرية، فضال عن نزول القرآن دائام 

ا يفعلن ويستحثهن عىل االنصياع للحق ولزومه واالبتعاد عن أى ي نبههن 

وجاء ىف بعض الروايات أن رسول اهللا كان حيب الطعام احللو، . شغب

فكان يأكل العسل عند زوجته زينب بنت جحش، فغار بعض نسائه 

األخريات واتفقن مع سائر نسائه أن يقلن له حني يقرتب منهن إنه قد أكل 

 وهو شىء يشبه الصمغ فيه حالوة، ولكن رائحته غري مرحية، مغافري،

ه مل يأكل مغافري بل عسال عند زوجته  ويوجد ىف مراعى اإلبل، فأكد هلن أ

إذن فالنحل التى أفرزْت هذا العسل قد َجَرَست الُعْرُفط، : فالنة، فقيل له

 لن  أنْ فحلف رسول اهللا. ِرز املغافريأى أكلته، والعرفط هو الشجر الذى ُيفْ 

دا، إذ كان حريصا عىل أن تكون رائحة فمه دائام نقية ال  يقربه بعد ذلك أ

فنزلت اآليات تعاتبه عىل هذا القسم باالمتناع عن طعام حالل . شائبة فيها

عاة ملشاعر زوجاته   . متام احلل، فلم يكن ينبغى أن حيرمه عىل نفسه مرا

 الرسول هلا ىف يوم أما أن تكون اآليات عن مارية القبطية ومعارشة

ذلك أن الرسول قد شدد ىف : حفصة وعىل فراشها فهو غري مقبول عندى

التسوية بني الزوجات ىف األمور التى يمكن أن تنضبط كتخصيص يوم لكل 

طف إىلمنهن مثال والعدل بينهن ىف النفقة وما   ذلك بخالف املشاعر والعوا

خيالف النبى ما أمر فكيف .  السيطرة عليهاإىلمما ال سبيل لصاحبها 

ة كهذه؟ ثم  املسلمني به، وهو مل يكن شابا ال يستطيع إمساك نفسه ىف مسأ



ل العمر من حقها  م عىل نفسه مارية رىض اهللا عنها فَيْحِرمها طوا كيف حيرِّ

ىف أمر حيوى وخطري مثل هذا، وهى مل ترتكب ذنبا، بل دعيت فأجابت، 

ن كانت حفصة قد عىل حني لديه هو نساؤه األخريات يغنينه  عنها؟ ثم أ

ذهبت وتركت غرفتها ىف ذلك الوقت، واليوم يومها بام يعنى أن النبى كان 

موجودا ىف غرفتها؟ فلم تركته يا ترى؟ ثم هل يمكن أن يقدم صىل اهللا عليه 

 االعتذار والوقوف هذا املوقف املربك؟ إىلوسلم عىل شىء كهذا يلجئه 

ه يعرف أن حفصة إن كانت أال إنه ألذكى من هذا وأعظم لي اقة، وبخاصة أ

قد خرجت لبعض حاجتها فهى قمينة أن ترجع رسيعا ألن اليوم، كام قلت، 

وال . يومها، فمن الصعب أن ترتك رسول اهللا وحده ىف غرفتها وقتا طويال

وهل كان هذا األمر ليخفى . أظن ربه يدعه يقع ىف مثل ذلك اإلحراج أصال

 عليه وسلم، والغرف متالصقة، فال يعلم به أحد عىل بقية زوجاته صىل اهللا

ى حفصة وتكتشف األمر بنفسها؟ إىل الكتامن ىَّ منهن بل يظل طَ   أن تأ

كذلك فإن دخول إحدى نسائه عليه السالم غرفة زوجة أخرى ىف غياهبا مل 

فلامذا هذه بالذات، وفوق ذلك يقع فيها ما هنى . حيدث طوال حياته

 ى، كام أن الرواية ال تتحدث عن اغتسال النبالرسول املسلمني عنه؟ 

قعة حتام، بل  ودعونا من اغتسال مارية، وهو ما ينبغى أن حيدث بعد الوا

وال أظن حفصة كانت . سكتت متاما عنه، وكأن اجلامع ال يستلزم االغتسال

ن اغتسل ىف ذلك اليوم؟   لرتحب صدرا أن يغتسل النبى ىف غرفتها، فأ

 بيت حفصة، ومارية تسكن بالعالية خارج إىلة ثم ما الذى جاء بامري

 أن إىلاملدينة، ولدهيا خادم يقىض هلا مطالبها ومصاحلها، فليست حتتاج 



ى بنفسها  ى وحدها، إذ إىلتأ  املدينة ألى شأن من شؤوهنا، فضال عن أن تأ

مل يرد ذكر خلادمها ىف الرواية البتة؟ ومعروف أن النبى عليه السالم هو 

بيد أن هناك حديثا . ذهب إليها حيث تسكن ىف املنطقة املذكورةالذى كان ي

قله من  وابن ى روى البغو: "ملحمد عزة دروزة" التفسري احلديث"آخر أ

صىل اهللا عليه ى واخلازن حديثا فيه سبب آخر، وهو أّن النبى كثري والطربس

 بيتها إىلغياهبا استدعى مارية القبطية  وسلم أذن حلفصة أن تزور أهلها، وىف

صىل اهللا ى وتقول للنبى وعرفت حفصة ذلك فأخذت تبك. ووقع عليها

ووقعت ى من أجل هذا، وأدخلَت َأَمَتك بيت إنك أذنت ىل: عليه وسلم

شى يوم عليها ىف أال َتْرَضْنيَ أن أحّرمها فال أقرهبا؟ : فقال هلا.  ىوعىل فرا

زل اهللا فذكرته لعائ. ذلك ألحدى ال تذكر:  فقال هلا.  بىل: قالت شة، فأ

خيل النبى يصنع هذا الذى يرويه احلديث، إذ ما ". اآليات ى ال أ قع أ والوا

ارية بنفسه ويقىض منها وطره براحته دون أن  كان أسهل عليه أن يذهب 

ثم من ذا الذى . يتكلف كل ما تكلف ويضع نفسه ىف هذا املوقف املربك

اذا سكتت الروايات عنه،  فلم يظهر ىف الصورة؟ ذهب فأحرض مارية؟ و

دا أن أقتنع بأن هذا هو ما حدث ى ال أستطيع أ ه عليه الصالة . احلق أ أما أ

 من أجل إسكات حفصة وختفيض غضبها، قد ى، والسالم ىف رواية أخر

ى بكر فهو غريب غري مقنع،  اها سوف يكون خليفة له بعد أ بأها بأن أ أ

ومن . لمني بذلك، وهو ما مل يفعله إال إذا قال هلا إنه سوف يوىص املس

بأها بام سوف حيدث ال بام يريد أو خيطط له أن يقع،  ه أ ثم فليس أمامنا إال أ

ه يرى أن . وهو ما يدخل ىف باب الغيب وهذا ما ال يؤمن به الرصاىف أل



ن ملحمد بمعرفة . النبوة صناعة حممدية خالصة ال دخل للسامء فيها فمن أ

 يعرفه باتصاله بالسامء وتعريف اهللا له به ىف بعض الغيب إذن، وهو إنام

  األحيان لسبب أو آخر؟ 

والغريب أن الرصاىف ال يرى أن النبى قد أوىص باخلالفة ألحد من 

فكيف اختار إذن التفسري الذى يذكر ). ٣٩٩، ٤٢ -٣٦ص(بعده أصال 

ه اختاره لكى يقول  مارية وترك التفسري الذى يذكر العسل؟ الواقع أ

ى "إن حممدا ) ٣٩٩ص( يها بعد أ قد رجع  عام قاله حلفصة عن خالفة أ

ه إنام قاله . بكر، فلذلك أعرض عن ذكره لعائشة وسبب رجوعه عنه أ

أى أن حممدا كان يقول أى كالم، ". اسرتضاء حلفصة ال لبيان احلقيقة

قف املحرجة ثم هو ال  ه يباىلوالسالم، ختلصا من املوا  بعد ذلك بام قال أل

آزقإن أزق فعىل كل ما قاله . ام قاله ليتخلص من ا ومتى ختلص من ا

ه ال يفرتق عن أى بكاش من بكاشى عرصنا، أستغفر . العفاء ومعنى هذا أ

را إن ما قاله الرصاىف ىف بداية الكتاب عن عظمة حممد . اهللا م أقل مرا أ

سلم حتى وعدم وجود مثيل له ىف التاريخ هو كالم أريد به ختدير القارئ امل

يبتلع كل اإلساءات التى حشا هبا الرصاىف كتابه؟ أى أن عشري البغايا 

الفاسق بالغلامن ال يعجبه النبى عليه السالم وجيد نفسه، رغم نجاسته 

  !فيا للعجب العجاب. وفسوقه الشنيع، أهال النتقاده وتشويه صورته

 هو ثم إن هذه الرواية مل ترد ىف الكتب الستة، بل الذى ورد فيها

. عن ذلك املوضوع" صحيح البخارى"وهذا ما جاء ىف . موضوع العسل

 صىل اهللا عليه وسلم كاَن َيْمُكُث ِعنْدَ ى النب"أنَّ  فعن عائشة أم املؤمنني



ََّتنا َجْحشٍ  بنِْت  َزْينََب  ا وَحْفَصُة أنَّ أ َصْيُت أ ُب ِعنَْدها َعَسًال، َفَتوا  وَيْرشَ

َمغافَِري،  أِجُد ِمنَْك ِريَح ى إنِّ :  عليه وسلم َفْلَتُقْل صىل اهللاى َدَخَل َعَلْيها النب

ْبُت : َفقاَل  َفَدَخَل عىل إْحداُمها، َفقاَلْت ذلَك له،. أَكْلَت َمغافِريَ  ال، َبْل َرشِ

ا النب"َفنََزَلْت . وَلْن أُعوَد له َجْحٍش، بنِْت  َزْينََب  َعَسًال ِعنْدَ  ُم ما ى يا أهيُّ ِملَ ُحتَرِّ

ُ َلكأَحلَّ  َّ ِ إىلإْن َتُتوبا ). "١ /التحريم" (ا َّ لِعاِئَشَة ) ٤/ التحريم"( ا

: لَِقْولِهِ ) ٣/ التحريم" ( َبْعِض أْزواِجِه َحِديًثاإىلى وإْذ أَرسَّ النب. "وَحْفَصةَ 

ْبُت َعَسًال  ِهيمُ  وقاَل ىل. َبْل َرشِ وَلْن أُعوَد له، وقْد : بُن ُموَسى عن ِهَشامٍ  إْبرا

 وهناك أمر آخر، ففى هناية اآليات نجد ."بَذلِِك أَحًداى ُت، فال ُختِْربِ َحَلفْ 

وهذا مفهوم ىف قصة العسل، إذ كان هناك . إيامء باحتامل تطليق النبى لنسائه

ه قد أكل مغافري نا، عىل أن تومهاه أ أما . اتفاق بني عائشة وحفصة، كام رأ

ارية القبطية فلم يكن هناك اتفاق كام أن غضب حفصة بسبب . بالنسبة 

مارية هو أمر مفهوم وال يمكن أن هتددها السامء بسببه، إذ هى صاحبة حق، 

من هنا أرانى ال أقبل حكاية . فضال عن أن هتدد زوجاته مجيعا بالتطليق

وقد كان عليه السالم يمتنع عن . مارية وحفصة، وأقبل حكاية العسل

م له مرًة طعام  فكان ينفر من حلم الضب،ى، أطعمة وحيب أخر  وُقدِّ

اء  بَّ مطبوخ كان فيه بصل، فاعتذر عن أكله، ىف حني كان حيب احللوى والدُّ

وىف كل األحوال فإن اآليات دليل عىل أن . وحلم الكتف من الشاة مثال

الرسول وزوجاته كانوا يعيشون حياهتم كام يعيشها سائر البرش، وال ختلو 

ه صىل اهللا عليه بيوته مما يقع ىف بيوت الناس اآلخري ن مع الفارق طبعا ىف أ

وسلم وزوجاته رىض اهللا عنهن كانوا ىف مستوى نفسى وأخالقى جد 



فالرسول، بنص القرآن ىف . رفيع، كل بقدر مكانته عند اهللا وىف املجتمع

  . ، برش"الكهف"أواخر سورة 

وىف قصة زواجه صىل اهللا عليه وسلم من زينب بنت جحش  يقول 

 هلا شيئا، ومن ثم عرض عليها نّ كِ نبى ىف البداية مل يكن يُ الرصاىف إن ال

ت هى وأخوها لكن بعد نزول آية  الزواج من زيد بن حارثة، فأ

ه ال جيوز للمؤمن وال للمؤمنة إذا قىض اهللاُ " األحزاب" ه أمرا أن  ورسولُ بأ

لكن حدث ذات مرة أن ذهب  . يكون هلم اخلرية من أمرهم َقبِال هبذا الزواج

ناء .  ىبى يزور زيدا، فلم جيده، ودعته زينب للدخول، فأالن  وىف هذه األ

ء الستار  فانكشف عن زينب، ورآها الرسول فوقعت ىف نفسه ،حرك اهلوا

يًا وسمعته زينب وحكت لزيد كل تلك ! سبحان مقلب القلوب: وقال ُمَولِّ

ان التفاصيل، فعرض عىل النبى أن يطلقها حتى يتزوجها هو، لكن النبى ك

يوصيه بتقوى اهللا واإلبقاء عليها زوجة له حتى نزلت آية ِحلِّ زوجة االبن  

يه الذى يتبناه والرصاىف يرى أن النبى هو مدبر األمر كله منذ . بالتبنى أل

، وكان يعرف مفعول تلك اجلملة وأهنا !"سبحان مقلب القلوب: "قال

كها لرسول رْ تَ  وة زينب زيد، وأن زيدا سوف يفكر ىف مفارقإىلسوف تصل 

ة ثم اهللا يتزوجها، لكنه متنَّع  تظاهر بأن الوحى نزل عليه جييز له تزوج امرأ

   .  ىزيد ابنه بالتبن

ة مشاعر خاصة فام  لكن ما دام الرسول عليه السالم مل َيُكْن ُيِكّن هلا أ

رى النبى مل يكن يراها قبل ذلك حتى يمكن أن يقال  الذى جد هذه املرة؟ أ

جامهلا؟ لقد تزوجت ومل تكن سعيدة مع زوجها، ومعنى هذا أهنا إنه فوجئ ب



مل  تكن مرشقة وال كانت هتتم بزينتها بل كانت حزينة جترت ضيقها هبذا 

الزواج الذى فرض عليها وقبلته ِدينًا ال عاطفة، وصارت تتعظم عىل 

ها، فلم  زوجها، وكان النبى بطبيعة احلال يدخل عليها هى وزيد ويرا

. ها شىء جديد حني انكشف الستار لو كانت قصة الستار حقيقيةيفاجئه من

ا كان فيها  ومع هذا فلو كانت تلك القصة كلها عىل هذا النحو صحيحة 

إنه مل حياول الضغط .  النبى أو ينال من أخالقه ونفسيته ونبلهإىلما يسىء 

ا،  اتقاء اهللا فيهإىلعه عن تطليق زوجته ودعاه َز عىل زيد بل حاول أن يَ 

وطال ذلك بينهام حتى نزل قرآن يفهمه أن موقفه هذا ليس باملوقف 

  .السليم

لكنى أقف عند زعم الرصاىف أن النبى هو الذى كان خيرتع األوحاء 

ويوهم من حوله أن جربيل قد نزل هبا من عند اهللا سبحانه، إذ نراه ىف ذات 

 شيئا واحدا ال الوقت يقول إن ذات حممد كانت متَّحى ىف اهللا باعتبار الكون

واآلن إذا كان حممد ال وجود له بل الوجود . إ وخملوقات بل وحدة وجود

كله هللا فينبغى أال يكون لزينب وال لزيد وال لسني  من الناس وال شني وال 

لكن الرصاىف مع هذا يصور النبى داهية . إلخ أى وجود... صاد وال ضاد

ويعمل احلساب لكل شىء دهياء يلعب بالبيضة واحلجر وخيطط لكل شىء 

فكيف نجمع  بني األمرين؟  نعم  إذا مل . فيقع كل شىء كام خطط له ورتب

يكن ملحمد كيان مستقل فكيف ينسب إليه الرصاىف التخطيط والرتتيب من 

يس هى  غاية معينة، وإىلأجل الوصول  غاية شخصية ال غاية كونية؟  أ

لتى ال تليق بمحمد من معنى هذا أن الرصاىف ينسب كل تلك األفاعيل ا



ه يوجه العيب إىلوجهة نظره  يس معنى هذا أ  اهللا ضمنا، وإن إىل اهللا؟ أ

   حممد؟  إىلكان ىف الظاهر يوجهه 

ى الذى يقول به الرصاىف ال ينحرص فيام كان  وباملناسبة فإن هذا الرأ

يه صىل اهللا عليه  النبى يصنعه ىف موضوع زينب بل ىف كل شىء آخر يأ

ه مل يشأ ىف البداية أن يطلق زيدٌ وإ. وسلم  ذا كان القرآن قد عاتب النبى ىف أ

 ليتزوجها هو ففى رأى الرصاىف أن هذه حيلة حممدية ُيِرى هبا زينَب 

ه ينقل هلم ما يقوله القرآن ىف ختطئة بعض أحكامه  ه صادق وأ املسلمني أ

راته ال ألن ما يقوله القرآن هو فعال وحى من السامء بل أل ه يريد من وقرا

وراء هذا أن يؤمنوا بصدقه وإخالصه وحرصه عىل أال يكتم شيئا من 

  ). ٤١٥ -٤٠٣ص(الوحى مهام كان موجها ضده وفيه انتقاد له 

ح بطول الكتاب وعرضه عىل  والعجيب أن الرصاىف رغم ذلك قد أ

ه أن جيعل املسلمني  يلتزمون بكل ما  أن حممدا كان يعمل كل ما من شأ

ف حساب بحيث ال يذهبون يمينا أو يسارا إال بإشارة يقول ويعمل ون له أ

منه وال يتحركون حركة إال إذا أذن هلم هبا كام هو احلال مثال ىف توزيع 

فال ىف بدر وىف الثالثة الذين ُخلُِّفوا ىف غزوة الُعْرسة عىل سبيل املثال . األ

با عه ومطاعا لقد قال إنه كان يعمل كل ما ىف وسعه ليكون مقدسا بني أ

فإذا كان األمر كذلك فكيف حيرص رغم هذا ).  وما بعدها٤٢٨ص(منهم 

ه  باعه أ عىل أن يعاتب نفسه ويقّرعها وهيددها ىف القرآن كى يتصور أ

باعه عليه إذ يرونه خيطئ خملص واضح ىف نبوته؟ إن هذا قد جيرّ  ئ أ

ءها ىف القرآ  ومع  . نويترصف ترصفات ال يرضاها اهللا سبحانه ويعنفه جرا



 ويلمزه ههذا نرى الرصاىف ىف آخرالفصل اخلاص بزوجات الرسول هيمز

فقا لرغباته وهو ما حيري القارئ مع . عليه السالم بأن القرآن دائام ما ينزل موا

ه ال يرسو عىل بر بل يظل يتنطط من هذا اجلانب   ذاك دون إىلالكاتب إذ يرا

 ادٍ عَ لفه هذا وهو مُ وواضح أن الرصاىف قد دخل مؤ. أن يثبت عىل حال

ا  يتمشى مع الرسول قال إن : ر لهللنبى ومتنمِّ  فقا  فإذا جاء الوحى موا

ى خمالفا قال إن حممدا يعمل  حممدا يسريِّ كل شىء ىف الدين عىل هواه، وإن أ

عىل أن يبدو خملصا فلهذا يوجه لنفسه العتاب والتعنيف حتى يقول الناس 

له وأفعاله إنه صادق، إذ لو كان كاذبا لكا ن حريصا عىل أن تبدو أقوا

وهكذا فإن . وترصفاته وأخالقه أمام اآلخرين نقية من  األخطاء متام النقاء

 ما يقبله املنطق والعقل املستقيم إىلالرصاىف حمريِّ وغري خملص للوصول 

ءَخ  من الدَّ اىلاخل   .ل واألهوا

سا، ال يمكنه أن  خيطط لكل ثم إن حممدا، مهام كان داهية أريبا مرضَّ

اء بخالف ما يصوره لنا الرصاىف ىف كتا ه . بهشىء ختطيطا ال خيّر منه ا كام أ

َء ومعادين  بني َأْظُهِر قومِ يش حممٌد كرسولٍ من غري املمكن أن يع ا ه ُنَرصَ

ل تلك املدة ال من  ثالثا وعرشين سنة ثم ال يكتشف حقيقته أحد طوا

اديني وال من خصومه، وكان زوجاته وال من صحابته األقربني منهم والع

رعون  منهم الرجال والنساء، والصغار والكبار، والتجار واحلرفيون والزا

ء  واملحاربون والرعاة، واألميون، والقارئون والكاتبون، ومنهم الفقرا

ترى هل هذا مما يعقله عاقل؟ ولقد . واألغنياء، ومنهم العرب وغري العرب

ا  ل مسلمقاله حممد باموقع كل شىء طبقا  ى عرصنا، الذين  ىف ذلك أحوا



ه مل يقل إهنم سيكونون تنبأ حممد بأهنم  غثاء كغثاء السيل، واحلمد هللا أ

رعنا، وأكد أهنم سوف يتبعون سنن  سيكونون أسوأ من الزبالة التى متأل شوا

 قبلهم شربا بشرب وذراعا بذراع بحيث لو دخلوا ُجْحَر َضبٍّ لدخلوه نْ مَ 

هو ما ينطبق عىل املسلمني منذ وقت طويل ىف كل تقليدا أعمى هلم، و

 احلضيض إىلمكان، وعىل رأسهم العرب، الذين انحطوا نفسيا وفكريا 

يال التى تتالت عىل جأوكل تلك األ. وصاروا يدفعون اجلزية عينى عينك

صارهم وُأْغلِقت قلوهبم  اضية قد انطمست أ مدى األربعة عرش قرنا ا

ْت آذاهنم، ومل يب رص منهم ويسمع ويستمع وَيِع ويعقل سوى معروف وَصمَّ

  الرصاىف؟

ئه، وإن  ه لو كان حممد كذابا خمادعا كام حياول الرصاىف إهيام قرا احلق أ

ا استطاع عليه السالم أن حيتفظ  ه يقدر عبقرية الرسول،  تظاهر كذبا بأ

باعه بعد وفاته ونحن نرى . بأصدقائه طوال حياته وباحلب اجلارف له من أ

ه ما من حاكم إال وانقلب عليه ىف حياته أو بعد مماته كثري ممن كانوا عىل  أ

عالقة طيبة معه، إال حممدا، فلم حيدث أن انقلب عليه ممن يعرفونه أحد ال 

ه؟ ولنرتك احلكام .  ا وال بعد حلوقه بالرفيق األعىلي َح   أفليس هلذا مغزا

ت التى متدحه شاعرا  فعىل رغم الكتب والدراسا،  الرصاىفإىلولننظر 

وتضخم دوره ىف ميدان اإلبداع األدبى إن حقا وإن باطال فقد كتب 

الكاتبون الذين يعرفونه والذين ال توجد بينهم وبينه إَِحٌن وال بغضاُء عن 

اجلانب املظلم الدنس ىف  حياته وشخصيته، فعرفنا حقيقة خلقه وسلوكه، 

عارف الرصاىف رغم ما بني أما حممد فلم يفعل أحد من معارفه ما فعله م



الساموات العال واحلضيض من فروق هائلة، لكننا إنام نرضب األمثال ليس 

  . غري

إن الرصاىف يؤكد وحدة الوجود فال أحد موجود سوى اهللا، وأن 

فهذا ما . حممدا قد متثل فيه هذا االعتقاد حتى كان كل ما يفعله إنام يفعله اهللا

  وهو ما فعله ىف الصفحات التى نحن يقوله الرصاىف ويكرره كل حني،

ولو كان الرصاىف صادقا فيام يقول لكان موقفه هو . واقفون إزاءها اآلن

التصديق بكل ما يفعله أو يقوله حممد، لكننا ننظر فنجده حريصا عىل إثبات 

ه يكذب كذبا  ه ال ينخدع بإعالنه النبوة بل يعرف أ ه أذكى من حممد وأ أ

لق، ومن ثم صار كل  هو فضح دوافع حممد وإزاحة احلاىل مهه ىف الكتاب أ

ز حقيقته املضللة فانظر، يا رعاك اهللا، أهيا القارئ . السرت عن أعامقه وإبرا

يقول إن حممدا ال يتحدث من عقله بل يرتجم .  موقف الرصاىف الشاذإىل

عن اهللا، الذى هو كل شىء، ثم  ينقلب للتو هدًما وتدمًريا لكل ما قاله 

ه لو كان الرصاىف صادقا فيام . َصنَعه وتشوهيا لشخصيتهحممد و والواقع أ

ا اكتفى بالدفاع عن حممد، وهو ما مل يفعله إال ىف البداية ليس إال، بل  يقول 

كان ينبغى أن يمىض فيدافع عن أعداء حممد بنفس الطريقة التى يدافع هبا 

صاره باعتبار أهنم مجيعا يمثلون اهللا، إذ ليس هنا لكن عقل . ك إال اهللاعن أ

ب  صور أن . كالم وهلوسة الالفكرالرصاىف هو مثال واضح عىل اضطرا وأ

تزم به قبل اإلسالمالدافع له وراء كل ذلك هو أن يقول إن   الذى كنت أ

ذلك وكنت أستعّف نزوال عىل ما يقوله كتابه ونبيه والناس من حوىل قد 

ه دين كاذب وأن نبيه ال نبى وال حيزن نى قد ضيعت وقتى اتضح أ ون،  وأ



ه من اآلن فصاعدا ينبغى أن أعيش حياتى كام أريد  فيام ال حقيقة له وأ

وأمارس الزنا مع البغايا، كام أستطيع أن أعشق الغلامن وأعارشهم وأرشب 

عب امليرس دون أن يؤودنى ضمري  عالوة عىل إثبات ذاتى ى، اخلمر وأ

نى أفضل من حممد ا قادر عىل كشف وتفهيم الدنيا مجيعا أ  عقال وفهام، فأ

  .هذا  هو الرصاىف عىل حقيقته. حقيقته وحل لغزه غري املقدس

 مرور بالل هبا إىلق الرصاىف وعند احلديث عن صفية أم املؤمنني تطرَّ 

ما "هى وبنت عمتها عىل قتىل قومها من اليهود بعد هزيمة قومها، فقال إن 

ني ع ىل قتىل رجاهلام ىف ساحة املعركة يدلنا فعله بالل من مروره هباتني املرأ

طف النبيلة ومن اخلصال العربية  عىل أن هذا الرجل احلبشى خال من العوا

وقد ذكرنا لك فيام تقدم كيف محله حب االنتقام الشخىص عىل أن . العالية

يفعل يوم بدر تلك الفعلة املنكرة مع عبد الرمحن بن عوف إذ فجعه 

نه، فكان سببا لقتلهام عىل وجه يناىف اإلخالص  أمية بن خلف واب:بأسرييه

. ىف القتال إلعالء كلمة اهللا كام يناىف الشهامة والعادات العربية الرشيفة

نا نرى املسلمني جلهلهم أخذوا يشيدون  وأغرب من بالل وِمْن ِفْعله هذا أ

بذكر بالل حتى إهنم جعلوا اسمه مقرونا باسم حممد يذكرونه عىل مآذهنم 

يوم مخس مرات، فكان هبذا الذكر اخلالد الذى ال يستحقه أعظم ىف كل 

ه ال يستحق أن ُيْذَكر إال ىف الرعيل األخري  حظا من اخللفاء الراشدين مع أ

  ). ٤١٨ -٤١٧ص" (من أصحاب حممد

 إذ انطلق من جمرد غلطة ، وهذه جرأة جاهلة ومحاقة من الرصاىف

ه ق خال من العواطف النبيلة صغرية من بالل فتطاول عليه واهتمه بأن قلب



ولو اتبع الناس هذا املقياس ىف حكم بعضهم عىل . ومن اخلصال العالية

بعض ما بقى أحد من البرش صاحلا ألى شىء ال من املتِهمني وال من 

والرصاىف بالطريقة التى ينتهجها يذكرنى بقول املسيح عليه . املتََّهمني

يعمى عن اخلشبة بل عن دكان السالم إنه يبرص القشة ىف عني جاره، و

ا عذبه ىف . اخلشب ىف عينيه كلتيهام ه طا أما قتل بالل أمية بن خلف فأل

ه اعتنق  ى اإلسالممكة تعذيبا رهيبا ال لشىء إال أل ، وها هو ذا أمية قد أ

باعه، فاهنزم قومه هزيمة مذلة، وكان  مع قومه ملحاربة الرسول ودينه وأ

لمون فلم يستطيعوا الفرار مع من فر من من بني من أمسك هبم املس

فجاء الرصاىف يتظاهر بالرمحة والرقة الكاذبة،  ويقف . جيشهم، فقتله بالل

ن كانت تلك . مع الظامل ويدين املظلوم متحككا ىف الشهامة العربية وأ

الشهامة يا رصاىف حني كان أمية يعذب بالال وال يرق لرصخاته ىف جحيم 

ِقَى  ْ ء وقد ُأ  عىل الرمل املتلظِّى وُوِضَعْت صخرة عىل صدره فال الصحرا

وأغلب الظن أن الرصاىف قد .  السامءإىليرصخ هبا " دٌ َح  أَ دٌ َح أَ "يقول إال 

ت أصال يا رصاىف .  ىد احلقيقوحيحقنها ىف قلبه كراهية منه للت  ثم من أ

ف الوقح عىل أحد من صحابة رسول اهللا  حتى تلقى هبذا احلكم اجلزا

ك تكره اإلسالم ورائد التأذين للصلوات ىف املقربني ؟ مل أكن أحسب أ

 هذا احلد حتى لتحاول ىف سخف وتنطع أن تنال من قامة بالل إىلالصالة 

  .السامقة عىل هذا النحو البغيض

ردة ىف بالل، وفيها تكريم له  كذلك جتاهل الرصاىف األحاديث الوا

بِري قال: "وتقدير أى تقدير ُمجََح، ى جلاريٍة من بن بالٌل   كان:عن عروَة بِن الزُّ



ةَ  بونه برمضاِء مكَّ مْ   ُيلِصقون ظهَره:وكانوا ُيعذِّ : ُيِرشَك فيقوُل ى ضاِء لكبالرَّ

. بالُل  أَحٌد أَحٌد يا: تلك احلاِل فيقوُل  ، فيُمرُّ به وَرقُة وهو عىل"أَحٌد أَحدٌ "

َِّخذنَّه حناًنا ة باللعن هند اخلوالنية"، "واهللاِ لئن قتلتموه أل ى أنَّ النب  امرأ

اها فسلََّم فقال َم أ ِه وسلَّ َمَّ : صّىل اُهللا عليِه وآ : فقال. ال: بالٌل؟ فقالت َأ

هُ : فقالت. باللٍ  لعلَِّك َغْضَبى عىل قال رسوُل اهللاِ :  فيقولكثًريا ى  جييُئنإنَّ

ِه وسلَّمَ  َثِك : فقال. صّىل اُهللا عليِه وآ  بالٌل  .َقِك دَ فقد َص ى عن بالٌل  ما حدَّ

، "بالٌل  بالًال فال ُيْقَبُل منِك عمٌل ما غِضب عليكى بِض ال ُتغْ . ال يكذُب 

ى ا ُأْرسِ : أن رسوَل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم قال بن حربى عن وحش"

: يا جربيل، ما هذه اخلشخشة؟ قال: اجلنِة سمعُت خشخشًة فقلت ىفى ب

و بكرٍ  .بالٌل  هذا وى تنولد باللٍ  ليَت أمَّ : قال أ ا مثُل  بالٍل، وأ ، "باللٍ  وأ

، فنظرُت، فإذا هو:ىعن سهل بن سعد الساعد"   دخلُت اجلنََّة، فإذا ِحسٌّ

 أصبَح رسوُل اهللاِ يوًما فَدعا :ىعن بريدة بن احلصيب األسلم"، "بالٌل 

دَخلُت البارحَة اجلنََّة ى  اجلنَِّة؟ إننإىلى بم َسبْقَتنِ  بِالُل، يا: بالًال فقال

ْنُت قطُّ إّال : بالٌل  فقال.  ىُت َخشخَشَتك أمامفسِمع يا رسوَل اهللاِ، ما َأذَّ

، وال أصاَبن أُت ِعنَدهى صلَّيُت ركَعتْنيِ فقاَل رسوُل . َحَدٌث قطُّ إّال توضَّ

النداَء، فقاَل رسوُل اهللاِ صىل اهللا ى إْذ ُأرِ  عن عبدالله بن زيد"، "هبذا: اهللاِ 

ْ  ،ٍبالل ِقِه عىلْ أَ : عليه وسلم عن صهر "، "ففَعل. ى منك َصْوًتادَ فإنه َأ

الةِ  ُقْم يا: حممد بن احلنفية نِْعَم : عن زيد بن أرقم"، "بالُل، فَأِرْحنا بالصَّ

ُجُل  نوَن أطَوُل النّاِس أعناًقا .بِالٌل  الرَّ  باللٍ  َمَثُل : هريرةى عن أ"، "واملُؤذِّ

عن عبدالرمحن "، " ثمَّ هو ُحْلٌو كلُّهكَمَثِل نحلٍة غَدْت تأُكُل ِمن احلُْلِو واملُرِّ 



وم َبْدٍر، َفَذَكَر َقْتَلُه وَقْتَل اْبنِِه، َة بَن َخَلٍف، َفَلّام كاَن يكاَتْبُت ُأَميَّ  :بن عوف

َحياَة  بِالٌل  أذَّن :عن بالل بن رباح"، "ال َنَجْوُت إْن َنجا ُأَميَّةُ : بالٌل  َفقاَل 

ن ألَرسوِل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم،  نْ ى ثمَّ أذَّ َزماَن  َبكٍر َحياَته، ثمَّ مل يؤذِّ

َن؟ قال: ُعَمَر، فقال له ُعَمرُ  نْ ى إنِّ : ما َيمنَُعك أن تؤذِّ ُت لَرسوِل اهللاِ حتى أذَّ

نْ  َّهى ُت ألُقبَِض وأذَّ وقد َسِمعُت .  ىنِْعمت كان َوِىلَّ  بكٍر حتى ُقبَِض أل

 أفَضَل ِمن شىءبِالُل، ليس  يا: َرسوَل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم يقوُل 

 عن سعيد بن املسيب عن"، "فَخَرج ُجماِهًدا. َسبيِل اهللاِ  َعَملِك إّال اِجلهاُد ىف

ى النَّب باللٍ  َّه أ الِة، فقيلى أ . إنَّه ناِئمٌ : صىل اهللا عليه وسلم ُيْؤِذُنه بالصَّ

الُة َخٌري ِمن النَّومِ : فنادى ت ىف. الصَّ  عن زيد بن أسلم"، "جرصالِة الفَ  فُأِقرَّ

ْج أخَتنا ِمْن : ا رسوَل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم فقالوا َوْ ُبَكْريٍ أَ ى أنَّ َبنِ  َزوِّ

تم عنْ : فقال. فالنٍ  َن أ جوه أ ى عن أ"، "بالٍل؟ فعاُدوا، فأعاد ثالًثا، فزوَّ

ِ صىل اهللا عليه وسلم، فقامَ  :هريرة َّ فلّام .  ىُيناد بالٌل  كنّا مَع رسوِل ا

ِ صىل اهللا عليه وسلم َّ َمن قاَل مثَل هذا يقينًا دخَل : َسَكَت قاَل رسوُل ا

  ".اجلنَّةَ 

 الذى أورده التاىلوعىل نفس الشاكلة أريد أن أقف لدن احلديث 

رسوُل اهللاِ صىل اهللا  دخل عىل: "الرصاىف ىف كتابه عن صفية أم املؤمنني

: لُه، فقال  كالٌم، فذكرُت ذلَك عن حفصَة وعائشةَ ى عليه وسلم، وقد بلغنِ 

ِ ى وزوجى، وكيف تكوناِن خريا منِّ : أال قلِت  ى وعمّ  هاروُن،ى حممٌد، وأ

نحُن أكرُم عىل رسوِل اهللاِ صىل اهللا : بلغها أهنن قلنى موسى؟ وكان الذ

صىل اهللا عليه وسلم وبناِت ى نحُن أزواُج النب: وقلن. عليه وسلم ِمنْها



هِ  احلديث التى أرجو أن أكون أول من تنبه إليها هى أن وأمهية هذا ". عمِّ

ن صفية من .  ىالرسول قد جعلها بنت هارون، وجعل عمها موس  وأ

م، وهو فارق تارخيى أطول  موسى وهارون، وبينها وبينهام مئات األعوا

ا بني مريم أم عيسى وهارون؟ ومل تعرتض صفية وال من سمعوا ممكثريا 

 هارون إىلسلمني عىل نسبة أم املؤمنني احلديث من مسلمني وغري م

اها، والثانى عمها رغم ما يفصل بني الطرفني من  وموسى باعتبار األول أ

ه قد . الدهر الشاسع الطويل ومن ثم فليس ألى أحد التعلل عىل القرآن بأ

، "مريم"وصف مريم عليها السالم بأهنا أخت هارون كام جاء ىف آية سورة 

س هو الذى وصفها بذلك بل اليهود املعارصون هلا وبخاصة أن القرآن لي

حني َرَأْوها حتمل طفال رغم أهنا مل تتزوج، فسخروا منها بأهنا أخت هارون، 

فكيف تزنى وتنجب من احلرام؟ وقد تعرضُت هلذا املوضوع ىف عدد من 

د ى، كتب ما يدل داللة قاطعة عىل أن ..." أخ وأخت وأب" وأوردت من موا

يستعمل عىل نطاق واسع تلك الكلامت استعامال جمازيا الكتاب املقدس 

التى " أخت هارون"بحيث تدخل ىف عدد من هذه االستعامالت كلمة 

ه أن يقطع األلسنة املغرمة  أطلقها اليهود عىل مريم دخوال سلسا من شأ

ثم ها هو ذا الرسول عليه السالم يسمى . اإلسالمبالشغب عىل القرآن و

ه "ابنة هارون: "ل اليهودىصفية زوجته ذات األص ، ويصف موسى بأ

عمها، ومل جتد هى وال أحد آخر من العرب أو من اليهود أو من النصارى 

. أو من املنافقني من يومئذ حتى اآلن من يستغرب هذا جمرد استغراب

ت ى قرأ م ىف لندن كتابا ملريم ١٩٨٢ىف صيف عام  وهبذه املناسبة أذكر أ



ية اليهودية التى أسلمت األمريك الكاتبة )Maryam Jameelah(مجيلة 

ى األعىل  وعاشت شطرا من حياهتا ىف الباكستان، وكانت عىل صلة بأ

 Islam versus Ahl al Kitab Past and " بعنوان ى، املودود

Present" قعة التى رويت عىل نحو خمتلف ، وقد تعرضْت فيه هلذه الوا

يا هيودية بنت : "عن كلتهيامبعض الشىء، إذ قالت حفصة لصفية رىض اهللا 

ِى املؤمنني لصالح صفية ضد حفصة، "هيوديني ، فتدخلت مريم مجيلة بني ُأمَّ

، "noted for quick temper and sharp tongue" التى وصفتها بأهنا 

وكنت أحب أال تتدخل هذا . أى معروفة بطبيعتها االنفعالية ولساهنا احلاد

وتصف حفصة عىل ذلك النحو املتجاوز، التدخل بني السيدتني الكريمتني 

ولتدع السيدتني تسويان أمرمها فيام بينهام، وقد تكفل الرسول عليه السالم 

، يةَ األمريك  املؤلفةَ  هذا احللُّ ِىضَ رْ فحل األمر خري حل، وكان ينبغى أن يُ 

ت إال أن تكتب هذه العبارة التى ال يليق وصف السيدة حفصة  لكنها أ

دارىض اهللا عنها هب  .ا أ

  

  

  

  

  

  

  



  

هناك رأى شائع بني كثري من املسترشقني واملبرشين حول شخصية 

قفه ىف ميِّزحممد عليه السالم، وهو الرأى الذى ي  بني أخالقه وترصفاته وموا

ففى رأى هؤالء أن حممدا ىف .  يثربإىلاملرحلة املكية ونظائرها بعد اهلجرة 

 كان خملصا صادقا يتضح صدقه وإخالصه ىف حتمسه الشديد املرحلة األوىل

لتبليغ دعوته وحتمله املشاّق، أما بعد اهلجرة فقد أعامه نجاحه حتى لقد أخذ 

ته وتسويغ انتهازيته وهذا هو . خيرتع الوحى تلو الوحى  لتحقيق شهوا

عم الكاذبة حسب كالمهم . السبب ىف أن القرآن مىلء باملتناقضات واملزا

ام جاء ىف حسب) Edmon Power(بني القائلني هبذا الرأى إدمون باور ومن 

 Christus- Manuel d’Histoire des: "كتاب جوزيف َهبِى

Religions, Beauchenese et Ses Fils, Paris, 1946 , PP. 795- 

 Mahomet"ى واشنطن إرفنج األمريك، وكتاب املسترشق "800 ,797

and His Successors, The University of Wisconsin Press, 

Milwaukee, London, 1970, PP. 195- 196 ." ،ومع هذا فإن إرفنج

بعد صفحتني اثنتني ليس غري، يعود فيقر بأن حممدا رغم نجاحاته الساحقة 

وانتصاراته املتعددة مل يصبه الغرور أو الغطرسة ألن هذه النجاحات 

ة أهواء أو مصالح شخصية بل واالنتصارات مل تكن وراءها، كام يقول، أ

  . كانت لنرش الدين



بع من  ضا بني املسترشقني وليم موير ىف اجلزء الرا وممن قال هبذا أ

 The Life of Mahomet from Original: "كتابه عن حياة حممد

Sources "وهذا نص . ىف آخر الفصل الذى عقده ملحمد وشخصيته

ل احلرية واإلقناع، وأصبح إن التعصب والقوة قد حال رسيعا حم: "كالمه

وقاتلوهم ... حيث ثقفتموهم) أى املرشكني(اقتلوهم  "اإلسالمشعار 

واملالحظ أن وليم موير "...". حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا

يستشهد هنا بجزء من النص القرآنى اخلاص بذلك املوضوع، ولو كان 

 كلها حتى يعرف القارئ منصفا يريد بلوغ احلق وإظهاره الستشهد باآليات

ه سياق رد العدوان بمثله ليس غري  إىلو. السياق الذى قيل فيه ويتضح له أ

 من سورة ١٩٤ -١٩٠القارئ اآليات املقصودة كاملة، وهى اآليات 

َ َال ُحيِ  َوَقاتُِلوا ِىف ": "البقرة" َّ ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدوا إِنَّ ا ِ الَّ َّ بُّ َسبِيِل ا

َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم * اْملُْعَتِديَن 

ِم َحتَّى ُيَقاتُِلوُكْم ِفيِه  َواْلِفْتنَُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوَال ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَْد اْملَْسِجِد اْحلََرا

ُء اْلَكاِفِريَن َفِإْن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم كَ  َ َغُفوٌر * َذلَِك َجَزا َّ َفِإِن اْنَتَهْوا َفِإنَّ ا

ِ َفِإِن اْنَتَهْوا َفَال * َرِحيٌم  َّ ِ يُن  َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

اِملَِني  ْهِر اْحلََر * ُعْدَواَن إِالَّ َعَىل الظَّ ُم بِالشَّ ْهُر اْحلََرا ِم َواْحلُُرَماُت ِقَصاٌص الشَّ ا

 َ َّ ُقوا ا َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَّ

َ َمَع اْملُتَِّقنيَ  َّ ج عىل ىف كتابه". َواْعَلُموا َأنَّ ا اجلهاد ىف : "وقد َبنيَّ رسا

فمرة يقول :  املوضوعاضطراب رأى موير ىف هذا"  عرض نقدى-اإلسالم

ه  بام ذكرناه آنفا، ومرة يقول إن حممدا كان يتبع سياسة التسامح وعدم إكرا



غ (أحد عىل الدخول ىف دينه  ج(رشا   عرض -اإلسالماجلهاد ىف / عىل) رسا

هيم عوض. ترمجة د/ نقدى ء الرشق/ إبرا / القاهرة/ مكتبة زهرا

  ).٥٦ - ٤٨/ م١٩٩٧ -١٤١٨

ول إن كالمه الذى نناقشه هنا متاح ىف البحث  الرصاىف نقإىل وعودا 

 بالسيف، إذ يقول إن املسلمني ىف اإلسالم إىلالذى عقده القرتان الدعوة 

 هلم بمناجزة املرشكني، فلهذا كان الرسول َبلمكة كانوا مستضَعفني ال قِ 

أى أهنم كانوا .  وجيادلون فيه بالتى هى أحسناإلسالم إىلوأصحابه يدعون 

بل إنه ليقول إن الرد عىل عدوان املرشكني كان .  املساملة إجباراجمَربين عىل

ما ما، بل أقول . حمرَّ ولست معه ىف أن الرد عىل العدوان بمثله كان حرا

وًىص به، وإال فقْد َردَّ سعد بن وقاص عىل عدوان باألحرى إنه كان غري مُ 

نه من املسلمني حني كانوا يصلون  بعض املرشكني عليه هو وإخوا

ك املرشكون، فأمسك سعٌد هامجهم ستخفني ىف أحد شعاب مكة، فم أو

و بكر ذات مرة عدوان  بَلْحِى بعٍري وَشجَّ به رأَس أحدهم، كام دافع أ

ى  املرشكني عىل النبى صىل اهللا عليه وسلم، وباملثل رضب محزة رأس أ

ه أساء ِرب ْخ جهل بقوسه حني أُ  أن عمر  ابن أخيه حممد عليه السالم، كام إىل أ

ه من أراد أن َتْثَكله إىلحني كان يغادر مكة مهاجرا   يثرب أعلن بكل قوة أ

ل زوجُته أو َيْيَتم َوَلُده فليحاول منعه من اهلجرة وإذن فإن . أمه أو ترتمَّ

مع " معركة"ية ىف ذلك الوقت هو عدم الدخول ىف اإلسالمالسياسة 

فهذه نقرة، . لذى يقع عليهاملرشكني ال حتريم رد املسلم لالعتداء الفردى ا

   .  ىوتلك نقرة أخر



ر القتال تدرجا  ثم أضاف الرصاىف أن النبى عليه السالم تدرج ىف قرا

ه كان مصمام منذ اتفاق  منطقيا يتسق مع ما كان عنده من قوة حربية، وأ

وقد تطور . دعوةالعقبة مع اليثربيني عىل احلرب وإعامل السيف ىف نرش ال

فصار  القتال  مأذونا به، ثم تطور األمر ثانية  فصار القتالاألمر عند اهلجرة

بعمأمورا به ملن بدأ املسلمني  فصار القتال  بالقتال، ثم كان التطور الرا

فرضا عىل املسلمني ضد املرشكني حتى لو مل يبادئوهم بالقتال، ولكن ىف 

بع بسورة . غري األشهر احلرم . "التوبة"وهو يستشهد عىل هذا التطورالرا

 وهو بدء املرشكني ى، وقد أورد تطورا خامسا أشار إليه اإلمام األسنو

  . بالقتال حتى ىف األشهر احلرم دون أن يعتدى املرشكون عىل املسلمني

ا منذ العقبة عىل استعامل ان عازموهو يستدل عىل أن الرسول ك

قوله وهو ىف قباء قبل أن يدخل املدينة ، وظهر هذا من السيف ىف الدعوة

". رية تأكل القرىإنى ُأِمْرت بق": ني عرض عليه مضيفوه أن يبقى عندهمح

ُبِعْثت بني َيَدِى الساعة ": ستشهد عىل ذلك بقول الرسولكام ا. يقصد يثرب

، "بالسيف حتى ُيْعَبد اهللا وحده ال رشيك له، وُجِعل رزقى حتت ظل رحمى

ال إ إال : ى يقولوا ُأِمْرُت أن أقاتل الناس حت": وقوله صىل اهللا عليه وسلم

ثم يقول إنه حني اقرتنت الدعوة بالسيف وقويت شوكة املسلمني . "اهللا

 الرصاىف وقد خلص). ٢٨٦ - ٢٨٤ص (اإلسالمكثر عدد معتنقى 

آراء الرصاىف ىف السياسة والدين : "كتابههذاالكالم ىف فصل صغري من 

بعة مط/ مجع وترتيب سعيد البدرى"/  املجموعة األوىل-واالجتامع

  ). ٦١ -٦٠/ بغداد/ املعارف



واحلق أن هناك مرحلتني اثنتني ال غري ىف املوضوع اخلاص بقتال 

ففى مكة مل يكن ُينَْصح بالدخول مع املرشكني ىف : املسلمني للمرشكني

معركة، وإن مل يمنع هذا من  رد املسلم الفرد عىل املرشك املعتِدى عليه 

ا ومتثَّ . بمثل ما اعتدى عليه كام قلنا ْلنا آنفا بام حدث من محزة حني سمع أن أ

جهل تطاول عىل ابن أخيه، فام كان منه سوى أن َقِدم عليه وهو ىف جملس مع 

به بالقوس عىل رأسه وحتداه ضا ما حتكيه الروايات . قومه وَرضَ ومن ذلك أ

من أن عمر هدد من يريد أن حيول بينه وبني اهلجرة بأن يتبعه، ولسوف يريه 

وكان املسلمون ذات مرة . ْيتِم ولده وُيْثِكل أمه ويرمل زوجتهحجمه ويُ 

يصلون ىف أحد الشعاب املكية حني اطلع عليهم بعض املرشكني 

ى وقاص إال أن رد العدوان  ، فام كان من سعد بن أ فناوشوهم واقتتلوا

وكان أصحاب " :ابن إسحاق قال. بمثله ورضب أحدهم بلحى بعري

َعاِب، َفاْسَتْخَفْوا ِمْن  إىلرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إَِذا َصلَّْوا َذَهُبوا  الشِّ

ِ   َقْوِمِهْم، َفَبْينَا َسْعدُ  صىل اهللا عليه ى َنَفٍر ِمْن َأْصَحاِب النَّبِ  َوقَّاٍص ِىف ى ْبُن َأ

َة إِْذ َظَهَر َعَلْيِهْم َنَفٌر ِمنَ  وسلم ِىف  كَِني َوُهْم  ِشْعٍب ِمْن ِشَعاِب َمكَّ اْملُْرشِ

،  َما َيْصنَُعوَن َحتَّى َقاَتُلوُهمْ ُبوا َعَليِْهمْ ُيَصلُّوَن، َفنَاَكُروُهْم َوَعا  َفاْقَتَتُلوا

َب  ِ   َسْعدُ  َفَرضَ كِنيَ ى ْبُن َأ ُه، ى بَِلحْ  َوقَّاٍص َيْوَمِئٍذ َرُجًال ِمَن اْملُْرشِ َمجٍَل َفَشجَّ

َل َدٍم ُأْهِريَق ِىف  حجر الكعبة،  مرة ىف يصىلى وكان النب". اإلسالم َفَكاَن َأوَّ

ى عقب و اعنقه فخنقه خنقً  ىف معيط فوضع ثوبهى ة بن أفأ  شديًدا، فأقبل أ

َْقُتُلوَن َرُجال َأن َيُقوَل َربِّ : "وقالى النب بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن ى َأ

ت رسول اهللا وأخذته قريش: "وعن عىل ".اُهللا؟ ه،: لقد رأ ادَّ وهذا  فهذا ُحيَ



ً : يتلتله ويقولون ت جعلت اآلهلة  هللا ما دنا منه أحد واأ إال  حًدا؟ فوا

و بكر يرضب وجياهد هذا، ويتلتل هذا، وهو يقول قتلون ! ويلكم: أ أ

  ". اهللا؟ى رب: أن يقول رجال

ع بني   والرشك، وكانت ىف اإلسالمفهذه هى املرحلة األوىل ىف الرصا

تأذن للمسلمني أن يردوا عدوان الرشك " احلج"مكة، ثم نزلت سورة 

، كام ُأْخِرجوا من ديارهم وُأوُذوا ىف سبيل رهبم بمثله، فقد طا ا ُظلِموا

ودينهم، وصربوا حتى مل يعد ىف قوس الصرب منزع، فسمح اهللا سبحانه هلم 

 أن قتاهلم إنام هو ملن قاتلهم إىلونبههم . بالرد عىل كل عدوان يقع عليهم

ه سبحانه ال حيب املعتدين وأما . ولكن ال ينبغى أن يعتدوا عىل أحد أل

وما يزعمه الرصاىف بشأهنا من أهنا نزلت بترشيع قتال " التوبة"سورة 

املرشكني دون أن يكون َفَرَط منهم عدوان عىل املسلمني حتى لو كان ذلك 

 دين عدوانى يضع نصب عينيه اإلسالمهل : ىف األشهر احلرم فالسؤال هو

ح أدياهنم السابقة مستخدما ح ه الناس عىل اعتناقه واطرا   د السيف؟ إكرا

وأهنا تبيح للمسلمني " التوبة"نسمع كثريا عن آية السيف ىف سورة 

فإذا : "ونصها هو. االعتداء عىل اآلخرين وإجبارهم عىل الدخول ىف دينهم

انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املرشكني حيث وجدمتوهم، وخذوهم 

 بعدما والواقع أهنا مل تنزل إال...". واحُرصوهم واقعدوا هلم كل َمْرَصد

عمل الرسول مع مرشكى مكة كل ما ىف وسعه من لزوم السلم واحرتام 

املعاهدات التى كانت بينه وبينهم فلم يرعووا وظلوا يضطهدون دينه 

باعه، وانتهى هبم األمر   خيانة بنود املعاهدة التى ُوقَِّعت ىف احلديبية إىلوأ



نها عدة أشهر وأسست للسلم بني الفريقني ملدة عرش سنوات ما إن مر م

  . حتى انقض املرشكون فمزقوها بعدواهنم عىل املسلمني وحلفائهم

فاظها وأسباب نزوهلا وسياقها من  واملتأمل ىف اآلية املذكورة وىف أ

اآليات التى حوهلا ومن القرآن كله سوف يتحقق أن ما يقوله الرصاىف 

اطيل وتدليسات متهافتة ون ىف اآلية كيف؟ أوال املرشك. وأمثاله ليس إال أ

ىف الكلمة " أل"ليسوا كل املرشكني بإطالق بل طائفة منهم فحسب، إذ إن 

أمور بقتلهم هم . هى للعهد وليست للجنس وال للامهية أى أن املرشكني ا

فأى طائفة من . مرشكون معينون ال يستغرقون املرشكني كلهم مجيعا

هم وبني املسلمني املرشكني إذن هؤالء؟ إهنم هم املرشكون الذين كانت بين

وحلفائهم معاهدة فلم حيرتموها وغدروا هبم واعتَدْوا عليهم وقتلوا فريقا 

كيف يكون : " عقب هذاتعاىلوالدليل عىل ذلك قوله . منهم خيانًة وِغيَلةً 

للمرشكني عهٌد عند اهللا وعند رسوله إال الذين عاهدتم عند املسجد 

كيف وإن * إن اهللا حيب املتقني . احلرام؟ فام استقاموا لكم فاستقيموا هلم

ى َيْظَهروا عليكم ال َيْرُقبوا فيكم إًِال  ههم، وتأ  وال ذمًة؟ ُيْرُضونكم بأفوا

ات اهللا ثمنًا قليًال * قلوُهبم، وأكثُرهم فاسقون  ْوا بآ وا عن اْشَرتَ  فَصدُّ

فاملرشكون الذين أمر القرآن املسلمني ". إهنم ساَء ما كانوا يعملون. سبيله

هم إنام هم املرشكون اخلائنون الغادرون الذين أخذوا فريقا من حلفاء بقتل

لقد . املسلمني غيلة فقتلوهم رغم ما كان بني الطائفتني من اتفاقيات مغلظة

كان األمر أمر عالقة بني دولتني ال أمر أشخاص من هنا وأشخاص من 

 أن وال يصلح أن ترتك الدول حقها وكرامتها ىف هذه الظروف دون. هناك



تعاقب الغادرين اخلائنني، وإال انتقض أمرها وطمع فيها كل من هب 

وثالثا مل حيدث ىف الواقع أْن وضع املسلمون هذا األمر موضع . ودب

التنفيذ، إذ قد آتى ثمرته بمجرد إعالنه عىل املإل، فكف املرشكون رشهم 

ليس ذلك فقط، بل إن .  من دخلاإلسالمعن املسلمني ودخل منهم ىف 

قرآن قد أعطى املرشكني املعتدين فرتَة سامٍح أربعَة أشهٍر قبل أن تدخل ال

اآلية حيز التطبيق يستطيع فيها كل مرشك أن يسيح ىف البالد خالهلا دون أن 

 بل إن أى مرشك لو استجار باملسلمني .  ىيتعرض له املسلمون بأى أذ

 إىلسورة ذاهتا حينئذ لوجب عىل املسلمني أن جيريوه بأمر القرآن ىف هذه ال

عوه جمرد  ينة وسالم دون أن ُيَروِّ أن يسمع كالم اهللا ثم يبلغوه مأمنه ىف طمأ

  . ترويع، فضال عن أن ُينِْزلوا به أى رضر

عىل أْن ليس هذا كل شىء، إذ القرآن يوجب عىل املسلم أن يعاِمل، 

د عليه أو بمنتهى الرب واإلقساط، غري املسلم ما دام مل يقاتله ىف الدين ومل يعت

 حيّرم عىل املسلمني االعتداء عىل أّى اإلسالمبل إن . خيرجه ظلام من وطنه

 ال حيب املعتدين،  إال إذا ُبِدئوا بالعدوان تعاىلأحد ألن اهللا سبحانه و

وهذا مما ال يمكن أن يشاّح . من حقهم رد العدوان بمثلهفالغشوم، فعندئذ 

، التى "التوبة"ة اخلامسة من سورة فهذا هو تفسري اآلي. فيه عاقل منصف

رياهم التشنيَع هبا عىل اإلسالمجعل أعداُء   واهتاَمه تدليًسا اإلسالم ِهجِّ

ه ه دين عدوان وإكرا ًء بأ نا، عىل التحليل . وافرتا وهو تفسري يرتكز، كام رأ

ولوال . اللغوى والسياق القرآنى واملناسبة التارخيية التى ظهر فيها النص



 ىف اإلسالمل والتفسري َلَظنَّ َمْن ال ِعْلم هلم أن ما يردده أعداء هذا التحلي

َء امتالِخ اآلية من سياقها هو كالم صحيح ا   .هذا املضامر َجرَّ

اته " التوبة"وىف ضوء هذا التحليل ينبغى أن نقرأ صدر سورة  بآ

: تعاىليقول . اخلمس عرشة كلها ال اآلية اخلامسة وحدها بعيدا عن سياقها

ِ َوَرُسولِِه َبرَ " َّ َءٌة ِمَن ا كَِني إىلا ِذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن اْملُْرشِ  َفِسيُحوا ِىف *  الَّ

َُّكْم َغْريُ ُمْعِجزِ  َ ُخمْزِ ى األَْرِض َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا َأ َّ ِ َوَأنَّ ا َّ ى ا

ِ َوَرُسولِِه * اْلَكافِِريَن  َّ َ َبِريٌء  النَّاسِ إىلَوَأَذاٌن ِمَن ا َّ  َيْوَم اْحلَجِّ اَألْكَربِ َأنَّ ا

َُّكْم َغْريُ  يُْتْم َفاْعَلُموا َأ ِكَني َوَرُسوُلُه َفِإْن ُتْبُتْم َفُهَو َخْريٌ َلُكْم َوإِْن َتَولَّ ِمَن اْملُْرشِ

ِيٍم ى ُمْعِجزِ  ِذيَن َكَفُروا بَِعَذاٍب َأ ِ الَّ ِ َوَبرشِّ َّ ِذيَن عَ * ا اَهْدُتْم ِمَن إِالَّ الَّ

ُّوا إَِلْيِهْم َعْهَدُهْم  كَِني ُثمَّ َملْ َينُْقُصوُكْم َشيًْئا َوَملْ ُيَظاِهُروا َعَليُْكْم َأَحًدا َفَأِمت اْملُْرشِ

َ ُحيِبُّ اْملُتَِّقَني إىل َّ ِهتِْم إِنَّ ا كَِني *  ُمدَّ َفِإَذا اْنَسَلَخ األَْشُهُر اْحلُُرُم َفاْقُتُلوا اْملُْرشِ

وُهْم َواْقُعُدوا َهلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإْن َتاُبوا َح  ْيُث َوَجْدُمتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُرصُ

َ َغُفوٌر َرِحيٌم  َّ َكاَة َفَخلُّوا َسبِيَلُهْم إِنَّ ا الَة َوآَتُوا الزَّ َوإِْن َأَحٌد * َوَأَقاُموا الصَّ

كَِني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّ  ْلِْغُه َمْأَمنَُه َذلَِك ِمَن اْملُْرشِ ِ ُثمَّ َأ َّ ى َيْسَمَع َكالَم ا

ُْم َقْوٌم ال َيْعَلُموَن  ِ َوِعنَْد َرُسولِِه * بَِأهنَّ َّ ِكَني َعْهٌد ِعنَْد ا َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْرشِ

ِم َفَام اْسَتَقاُموا َلُكْم فَ  ِذيَن َعاَهْدُتْم ِعنَْد اْملَْسِجِد اْحلََرا اْسَتِقيُموا َهلُْم إِنَّ إِالَّ الَّ

َ ُحيِبُّ اْملُتَِّقَني  َّ ًة * ا َكيَْف َوإِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ال َيْرُقُبوا ِفيُكْم إِال َوال ِذمَّ

َى ُقُلوُهبُْم َوَأْكَثُرُهْم َفاِسُقوَن  ِهِهْم َوَتْأ ِ * ُيْرُضوَنُكْم بَِأْفَوا َّ َاِت ا ْوا بَِآ اْشَرتَ

ُْم َساَء َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن َثَمنًا قَ  وا َعْن َسبِيلِِه إِهنَّ  ال َيْرُقُبوَن ِىف * لِيًال َفَصدُّ

َِك ُهُم اْملُْعَتُدوَن  َ ًة َوُأو الَة َوآَتُوا * ُمْؤِمٍن إِال َوال ِذمَّ َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ



ُنُكْم ِىف  َكاَة َفِإْخَوا ُل اآلَ  الزَّ يِن َوُنَفصِّ َوإِْن َنَكُثوا * َياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن الدِّ

َْامَهنُْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعنُوا ِىف  َْامَن  َأ ُْم ال َأ َة اْلُكْفِر إِهنَّ ِدينُِكْم َفَقاتُِلوا َأِئمَّ

ُهْم َينَْتُهوَن  وا * َهلُْم َلَعلَّ َْامَهنُْم َوَمهُّ ُسوِل َأال ُتَقاتُِلوَن َقْوًما َنَكُثوا َأ ِج الرَّ بِِإْخَرا

َشْوُه إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنَِني  ُ َأَحقُّ َأْن َختْ َّ َْخَشْوَهنُْم َفا ٍة َأ َل َمرَّ * َوُهْم َبَدُءوُكْم َأوَّ

ُكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم  ِزِهْم َوَينُْرصْ ِْديُكْم َوُخيْ ُ بَِأ َّ ْهبُُم ا َقاتُِلوُهْم ُيَعذِّ

ُ َعلِيٌم * َني ُمْؤِمنِ  َّ ُ َعَىل َمْن َيَشاُء َوا َّ َوُيْذِهْب َغيَْظ ُقُلوِهبِْم َوَيُتوُب ا

  ".َحِكيمٌ 

:  أن األشهر احلرم هنا ليست هى األشهر احلرم املعروفةإىلولنتنبه 

رجب وذو القعدة وذو احلجة واملحرم بل أربعة أشهر من لدن نزول هذه 

سا عىل األشهر احلرم األصلية للمامثلة التى أشهرا حرما قيا: اآلية، وسميت

ناءها ن األمر هنا بقتال املرشكني لنرش . بينهام، وهى توقف القتال أ فأ

ى لنا الرصاىف أو غريه بغزوات اإلسالم ؟ ومتى تم هذا يا ترى؟ أرجو أن يأ

قام النبى هبا ابتداء دون أن يعتدى املرشكون أو اليهود أو الروم عىل دينه 

باع م يتنبه . هوأ  لدن فتح مكة، مل جيرب أحدا عىل الدخول ىف ى،  أن النبإىلأ

؟ أما زعمه أن القرآن نزل بقتال املرشكني حتى ىف األشهر احلرم اإلسالم

ن هذا ىف القرآن؟ إن ما ىف القرآن ىف  وبدون أن يبدأوا املسلمني بالعدوان فأ

م بالشهر احل: "تعاىلهذا الصدد هو قوله  م واحلُُرماُت ِقصاٌص الشهر احلرا را

 إذن اإلسالمف". فمن اعتَدى عليكم فاعتُدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم

ال جييز البدء بقتال املرشكني دون سبب، فضال عن أن يكون ذلك ىف 

م إنام يكون ردا عىل . األشهر احلرام بل إن قتالنا هلم ىف األشهر احلرا



 إذا قاتل املرشكون املسلمني عند وباملثل. اعتدائهم علينا ىف تلك األشهر

م  م كان من واجب املسلمني أن يقاتلوهم عند املسجد احلرا املسجد احلرا

 هو عدم االعتداء، بل رد العدوان اإلسالمواملبدأ العام ىف . دون أى حترج

م أما أى كالم غري . واآليات واضحة ىف هذا. بمثله بام ىف ذلك األشهر احلرا

ه يضاد اآليات الكريمة املتعددة واملتضافرة ىف هذا هذا فهو غري مقبول أل

املعنى حتى لو كان قائله ابن اجلوزى أو األسنوى مع احرتامنا بل تبجيلنا 

بَت أن كل قتال نشب بني . التام هلام وهناك كتاب كامل عن هذه القضية أ

. املسلمني ىف املدينة وبني غري املسلمني إنام هو لرد العدوان عىل املسلمني

للكاتب اهلندى املسلم "  عرض نقدى-اإلسالماجلهاد ىف "والكتاب هو 

ج عىل   .  ى ومن ترمجت، رسا

ه ديٌن عدوانىٌّ اإلسالم كذلك فمن اآليات التى ُيتََّهم  ءها بأ ا  دائام َجرَّ

": التوبة" مثال ىف سورة تعاىل قتلهم قوله إىل قتال أعدائه بل إىليسارع 

م اُهللا قاتِلوا الذين ال يؤمنون" مون ما حرَّ  باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرِّ

ورسوُله وال َيِدينون ديَن احلق من الذين ُأوُتوا الكتاَب حتى يعُطوا اجلزيَة 

وَقاتُِلوا : "تعاىل هذه اآلية قوله إىلوفات من يشري ". عن يٍد وهم صاغرون

وإن "، "ملعتدينإن اهللا ال حيب ا. ىف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم، وال تعتدوا

ْن صربتم َهلَُو خٌري للصابرين. عاقبتم فَعاِقبوا بِمْثل ما ُعوِقْبتم به وإْن "، "وَإلِ

ْلم فاجنح هلا وتوكل عىل اهللا ِذيَن : "تعاىلكام أن قوله ". َجنَُحوا للسَّ َقاتُِلوا الَّ

ُموَن  رِّ ِ َوَال بِاْلَيْوِم اْآلِخِر َوَال ُحيَ َّ ُ َوَرُسوُلُه َوَال َال ُيْؤِمنُوَن بِا َّ َم ا َما َحرَّ

ْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم  ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اْجلِ َيِدينُوَن ِديَن اْحلَقِّ ِمَن الَّ



اخلاص بقتال أهل الكتاب ليس ىف األمر بقتاهلم مجيعا من الباب " َصاِغُرونَ 

ون العدة للهجوم عىل املسلمني للطاق، بل ىف قتال الروم، الذين كانوا ُيِعدّ 

َفِإَذا اْنَسَلَخ : "أما اآلية اخلامسة من ذات السورة. والقضاء عىل دينهم

وُهْم  كَِني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُرصُ اْألَْشُهُر اْحلُُرُم َفاْقُتُلوا اْملُْرشِ

َكاَة َفَخلُّوا َواْقُعُدوا َهلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإْن َتاُبوا َوَأَقا َالَة َوَآَتُوا الزَّ ُموا الصَّ

َ َغُفوٌر َرِحيمٌ  َّ فقد وضحنا أهنا ىف املرشكني الذين كانت " َسبِيَلُهْم إِنَّ ا

بينهم وبني املسلمني وحلفائهم معاهدات سياسية باملوادعة ملدة معلومة 

ائفة غدروا باملسلمني وحلفائهم بعد توقيعها بقليل وقتلوا منهم طلكنهم 

ومع هذا فإن . دون أن يكون املسلمون ومن حالفوهم قد أساؤوا هلم قط

أعطوهم : بل قال. هيا اهجموا  عليهم ىف احلال: القرآن مل يقل للمسلمني

مهلة أربعة أشهر يتنقلون فيها بطول البالد وعرضها حسبام حيلو هلم دون أن 

ه متى. تتعرضوا هلم بشىء اهم آٍت من بل زاد فأوجب عىل املسلمني أ  أ

الكفار يستجري هبم َفْلُيِجريوه حتى يسمع كالم اهللا ثم فْليُْبلِغوه املكان الذى 

ثم بعد ذلك كله حني تنتهى مهلة األشهر . يأمن فيه عىل نفسه متام األمان

نكم  األربعة فعاِقبوهم وأذيقوهم من نفس الكأس التى أذاقوا منها إخوا

 مل يقتلوا أحدا من املرشكني عندئذ، ومعروف أن املسلمني. املغدور هبم

. وكأن اآليات قد نزلت للرتهيب وحتطيم الروح املعنوية لدهيم ليس إال

وعىل كل حال فقد تسارعت وترية األحداث، وتم فتح مكة، ثم دخل 

 بعدها بإيقاع أرسع حتى عم ضياؤه بالد اإلسالمأهلها ىف دين اهللا، لينترش 

ن العدوانية . العرب مجعاء هنا؟ ولن نتكلم عن راية السلم التى ظل فأ



ام كان االضطهاد واألذى حييق هبم  املسلمون يرفعوهنا طوال الفرتة املكية أ

  .من كل جانب وىف كل حلظة

الَتَتَمنَّْوا : "ويؤيد كالَمنا ما ذكره رسول اهللا ىف بعض أحاديثه كقوله

ري املسلمني واجبا من ، إذ لو كان قتال غ"فإذا لقيتموهم فاْثُبتوا . لقاء العدو

الباب للطاق لكان َمتَنِّى لقاء العدو مكرمًة ال يمكن أن َينَْهى عنها النبى عليه 

وىف واقعة احلديبية قال صىل اهللا عليه وسلم عن املرشكني وتعنتهم . السالم

باعه ًة ُيعظِّمون فيها  والذى نفسى بيِده ال: "معه هو وأ ونِّى ُخطَّ يسأ

ه سوف " الَّ أعَطْيُتهم إيَّاهاُحُرماِت اهللاِ إ دا بعدوان وأ ه لن يبدأ أ مؤكدا أ

عد مدإىليصابر املرشكني   بل إنه، حني بلغه أن قريشا قد أقبلت تريد .  ى أ

م بالقوة الغشوم، أعلن قائال إنَّا مل : "مقاتلته وصده عن زيارة البيت احلرا

 قريًشا قد هنََكْتهم احلرُب فإنَّ . ِجْئ لقتاِل َأحٍد، ولكنَّا ِجْئنا معتمريننَ 

ت هبم لُّوا بينى وبْنيَ النَّاسِ . وأرضَّ ًة وُخيَ فإْن ظَهْرنا : فإْن شاؤوا ماَدْدُهتم مدَّ

َْوا . وشاؤوا أْن يدُخلوا فيام دَخل فيه النَّاُس َفَعُلوا وقد َمجُّوا  وإْن هم َأ

لَّذى نفسى بيِده ألُقاتَِلنَّهم عىل أمرى هذا حتَّى تنفرِ  َد سالفتى أو َليُْبِدَينَّ فوا

 ى،  آخر املدإىلفكام ترى كان عليه السالم حريصا عىل السلم ". اُهللا أمَره

وقد جتىل حرصه عىل السالم . أما احلرب فعندما ال يكون من احلرب مناص

ىف املعاهدة التى ُكتَِبْت بينه وبينهم، إذ َقِبل الرشوط املجحفة التى أمالها 

مني، وساءت كثريا من الصحابة، ومع هذا ظل املرشكون عىل املسل

  .الرسول عىل موقفه



ثم إذا كانت سياسة القرآن هى العدوان عىل املخالفني مهام كانوا له 

 يثرب مهاجرا إىلمن املساملني فلَِم كتب النبى عليه السالم لدن وصوله 

صحيفة املدينة إرساًء ألسس التعايش السلمى بني فئات سكاهنا من أوس 

رج ومهاجرين وهيود؟ لقد كان األحرى به أن ينقضَّ عىل اليهود فور وخز

اذا مل يقتل . هجرته قبل أن يستفيقوا فيقىض عليهم بكل سهولة وسالسة و

مرشكى مكة لدن الفتح منتهزا ما كانوا عليه عقيب ذلك من ضعف 

ء التى حلت هبم؟ لقد كانت كلمته هلم ، : "وهتافت بعد اهلزيمة النكرا اذهبوا

تم الطَُّلقاء ، تلك الكلمة التى سكنت مسامع التاريخ ومل تغادرها منذ "فأ

وقد رفض صىل اهللا عليه وسلم ما ردده أحد الصحابة . ذلك اليوم اخلالد

اليثربيني حني قال ىف ذلك اليوم تعبريا عن نيته ىف تطيري رؤوس املكيني عند 

، وهناه "َم ُتْسَتَحّل احلرمةاليو. اليوَم يوُم امللحمة: "دخوله املدينة املقدسة

ة قتال . عن ذلك، ونحاه عن القيادة فورا ه ىف مسأ نخلص من هذا كله بأ

ر : املرشكني ليس هناك سوى مرحلتني اثنتني فقط  إىلعدم االنجرا

استفزازات املرشكني  ىف املرحلة املكية والدخول معهم ىف قتال، ثم املرحلة 

هى رد العدوان بمثله بغض النظر عن التى تلت ذلك وبدأت مع اهلجزة، و

م، إذ ال  املكان أو الزمان حتى لو تم االعتداء عىل املسلمني ىف األشهر احلرا

ينبغى أن تتحول تلك األشهر عائقا للمسلمني عن أخذ حقهم ومحاية 

فسهم  مل  يكن ناويا منذ ،  عىل عكس ما يقول الرصاىفى، وعىل هذا فالنب. أ

، بل إن ترصفاهتم ومواقفهم اإلسالمرشكني كى يدخلوا البداية عىل قتال امل

  . تلك النتيجةإىلالعدوانية هى التى أدت 



فز التى إىلوينتقل الرصاىف   الغنائم والسبابا واجلنة بوصفها احلوا

وليس ىف .  اجلهاد، واستشهد بالنصوص عىل ما يقولإىلدفعت العرب دفعا 

دا، فاإلنسان جسم وروح، و هو جيوع ويعطش ويشتهى األمر ما يعاب أ

قا ر ضا أشوا ال، ولكن له أ وباملناسبة فقد ُطلِب من . ةوحيالنساء وحيب ا

شطة الدعائية ألحد رجال العراق، فأكد  الرصاىف أن يرشف عىل بعض األ

را أن مثل هذا األمر حيتاج  ال واستعامل القوةإىلمرا حة:  ا . هكذا رصا

، اإلسالمالوقت املبكر من تاريخ وعىل كل حال فأغلب املسلمني ىف ذلك 

وقد وقف كاتبنا عند .  الشهادةإىلإن مل نقل كلهم تقريبا، كانوا يتشوقون 

بل لقد ركز متام . تقسيم السبابا وصوره ىف بعض عباراته تصويرا غري مريح

ولكنه لو وضع األمر ىف .  حتى يبدو األمر غريبا ومنفرا اإلسالمالرتكيز عىل 

باسياقه التارخيى لك إن كالمه ىف هذا املوضوع يوحى بأن الغنائم . ان صوا

 فهل األمر .  ىى ال تعرفه األديان وال األمم األخرإسالموالسبايا ترشيع 

": دائرة املعارف الكتابية"ىف "  غنيمة- غنم" معا مادة أ كذلك فعال؟  لنقر

س  من نفائا ما يؤخذ ىف احلرب قهرً : والغنيمة. فاز به: غنم الشئ َغنَْام "

ه درلعومر وخلفاؤه ملك سدوم وحلفاءوعندما هزم ك. وهبائم ونفوس

، وأخذوا لوطً "  اأخذوا مجيع أمالك سدوم وعمورة ومجيع أطعمتهم وَمَضْوا

م وأمالكه ومضوا  را م وغلامنه اسرتجع كل ". ابن أخى أ را ا كرسهم أ و

ًض ااألمالك واسرتجع لوطً  ًض ا أخاه أ تك ( والشعب ا وأمالكه والنساء أ

م مللك)١٦و١١: ١٤ را من رأس ...  ا ُعًرش "صادق ى ، وقد أعطى أ

وعندما رجع اجلواسيس الذين أرسلهم موسى ). ٤: ٧عب " (الغنائم



تصري  ":الستكشاف أرض كنعان أذاعوا األخبار الرديئة عن األرض وقالوا 

ًض ، ا١٤:٣عد " (نساؤنا وأطفالنا غنيمة   . )٣٩: ١ تث ،٣١: ١٤ عد انظر أ

ئيل املديانيني أخذوا وعندما نساء مديان وأطفاهلم " هزم بنو إرسا

وأخذوا الغنيمة ... وهنبوا مجيع هبائمهم ومجيع مواشيهم وكل أمالكهم

وا باجلميع " وكل النهب من الناس والبهائم  املحلة أمام موسى إىلوأ

عازار الكاهن  ف الغنيمة بني ،)١٢و١١: ٣١عد (وأ  فأمر الرب أن تنصَّ

وأن ترفع منها "  احلرب وبني كل اجلامعةإىلوا القتال اخلارجني الذين بارش

 – ٣٠ -٢٥: ٣١عد " ( للربأللعازر الكاهن رفيعةً "زكاة للرب وُتْعَطى 

ًض    ). ٢٥ - ٢: ٣٠ صم ١، ٣٥: ٢ تث اانظر أ

وقد أمرت الرشيعة أن املدينة التى ال تقبل الصلح واملساملة من املدن 

وأما النساء واألطفال . ع ذكورها بحد السيفارضب مجي: "البعيدة بالقول

والبهائم وكل ما ىف املدينة، كل غنيمتها فتغنمها لنفسك، وتأكل غنيمة 

ك  بجميع املدن البعيدة منك هكذا تفعل. أعدائك التى أعطاك الرب إ

وأما مدن هؤالء ). الكنعانيني( التى ليست من مدن هؤالء األمم هنا جدا

مها حتريًام الشعوب  فال تستبق من ، )١٨  –١٠: ٢٠تث " (ها نسمة بل حترِّ

كان ى  وعندما عصاه عخان بن كرم،)١٧: ٦يش(وهو ما حدث ىف أرحيا 

ضا شاول امللك ىف حربه )٢٦ -٢١: ٧يش (اعقابه املوت رمجً  ، وعصاه أ

اذا مل تسمع لصوت الرب بل : "مع عامليق حتى قال له صموئيل النبى

   .)١٥: ١٩ صم ١" (الرب؟ى لرش ىف عينثرت عىل الغنيمة وعملت ا



من احلروب " ما أخذوه س داود ورؤساء اآلباء والشعب كلَّ وقد قدّ 

ضا ٢٧و٢٦: ٢٦ أخ ١" (ومن الغنائم، قدسوه لتشييد بيت الرب  ١، انظر أ

ا بكالمك كمن وجد غنيمة وافرة: "مويقول املرنِّ ).  ٢: ٢٩أخ  تهج أ " أ

ض١٦٢: ١١٩مز ( امرأة فاضلة : "ويقول احلكيم). ١٩: ١٦ أم ا، انظر أ

"  غنيمةإىلهبا يثق قلب زوجها فال حيتاج . من جيدها ألن ثمنها يفوق الاللئ

هل ُتْسَلب من : "ياء النبىعْ َش ويقول الرب عىل فم إِ ).  ١١و١٠: ٣١أم (

حتى سبى : ى املنصور؟ فإنه هكذا قال الرببْ ت َس اجلبار غنيمة؟ وهل ُيْفلِ 

 إىلىف إشارة ) ٢٥ و٢٤: ٤٩إش " (  وغنيمة العاتى تفلتاجلبار ُيْسَلب،

   . )"٢٢: ١١، انظر لو ٢٦: ٢تى ٢(إنقاذ الرب القدير لنا من فخ إبليس 

ى  القارئ؟ وباملناسبة فإذا كان هذا هو ما تقوله رشيعة أواآلن ما ر

اجيل املوجودة حاليا  اليهود فال ينبغى أن ننسى ما قاله السيد املسيح ىف األ

 العهد اجلديد والتى ال تعرتف الكنيسة بغريها، إذ وضح موقفه من ىف

قض الناموس بل ألكمل: "الرشيعة اليهودية بقوله ، وهو ما "ما جئت أل

ئيل هى رشيعته دون أى فرق ة مقارنة بني . يعنى أن رشيعة بنى إرسا وأ

 ونظريهتا ىف الكتاب املقدس ترينا الفرق بني اإلسالمأحكام القتال ىف 

 ال يعرف االستئصال، ذلك األسلوب الذى اإلسالمف. لسامء واألرضا

 - غنم"قننته رشيعة الكتاب املقدس كام ىف النصني املستشهد هبام ىف مادة 

والذى اتبعه األوربيون ىف أمريكا " دائرة املعارف الكتابية"من " غنيمة

لبالد حتى وأسرتاليا ونيوزيلندا عند اكتشافهم هلا،  فقَضْوا عىل سكان هذه ا

را من بعد عني  اإلسالموليس ىف . خلصت هلم وأصبح سكاهنا األصليون أ



 بل ىف القرآن ى،  القضاء عىل كل شىء حإىل ِىضّ رَ هذا النزوع الوحشى املَ 

ممنوع عىل املحاربني املسلمني التعرض، جمرد التعرض، بأى أذى لألطفال 

كام حيرم . ك ىف القتالوالشيوخ والرهبان والنساء واملرىض وكل من ال يشار

ومل يكن املسلمون يعرفون . عىل املسلم اقتالع األشجار أو حرق البيوت

كذلك كان كفار قريش يأخذون الغنائم واألرسى . التمثيل باجلثث

متتد للمسلمني كانت ويعاملوهنم معاملة بشعة، بل إن هذه املعاملة البشعة 

  .   يسيئوا قط هلم ىف مكة ومل هياجروا رغم أهنم ملالذين بُقوا 

": املوسوعة العربية العاملية"ىف " رق" القارئ ما تقوله مادة إىلو

ق"  هو كون اإلنسان مستعبًدا لغريه مملوًكا له، فاقد الترصف بذاته الرِّ

: ويقال للواحد وللجمع. الرق أما االسرتقاق فهو اإلدخال ىف. ومكاسبه

 ."أرّقاء: "فقط ، وللجمع"رقيق"

ق ىف ه ىف نشأ الرِّ  إىلالغالب  أوقات مبكرة من التاريخ، وتعود نشأ

عات الت منترشة بني األمم والشعوب من بدايات  كانتى احلروب والرصا

ق بسبب احلروب فقد كان من األساليب املعهودة  وفضًال .اخلليقة  عن الرِّ

 الرق رسقة األطفال، أو خطف النساء والرجال ىف أحداث واملنترشة ىف

كانت تشنها القبائل ى املتبادلة الت طرق والغارات املحليةحوادث قطع ال

املذنبني كاسرتقاق  البدائية بعضها عىل بعض، وكذا استعباد األشخاص

: قصة يوسف السارق املعمول به عند العربانيني وغريهم واملذكور ىف

ؤه إن كنتم كاذبني " ؤه من ُوِجد ىف* قالوا فام جزا  َرْحلِه فهو قالوا جزا

ؤه  القديمة ىف وكانت أحوال الرق عند األمم). ٧٥ - ٧٤/ يوسف ("جزا



 أسوإ صورة وأفظعها، فقد اتصفت معاملة السيد لرقيقه بالقسوة واجلربوت

واملشاعر اآلدمية حيث كان يتعامل معهم كام ى وجمافاة اإلحساس اإلنسان

اث واألدوات واآلالت اجلامدة يتعامل مع ومل يكن للرقيق وقتئذ أدنى . األ

الكه متام احلرية ىفى، حق إنسان قيد احلياة أو جتويعه  إبقائه عىل بل كان 

نني الزواج بالرقيق، وكثًريا ما .وتعذيبه والتنكيل به  وقد منعت أكثر القوا

حني كانت  النار مًعا وهم أحياء ىف باحلرق ىف عاقبت الطرفني املتزوجني

هتم ا تسمح للرجال، وبخاصة العسكر، أن يقضوا  جلنسية مع من شهوا

ًضا ىف.يشاؤون من النساء الرقيق إجبار الرقيق عىل أداء   وقد بالغ القدماء أ

امللهبة، وكان جزاء من يمتنع عن ذلك  أشق األعامل حتت رضبات السياط

مواضع ى يديه، ورضبه أو ك تعليقه من رجليه، ووضع األجسام الثقيلة ىف

أو ، املغىل نيه بالزيت ملء فمه وأذإىلوقد يعمدون . حساسة من جسمه

 .قطع لسانه وأعضائه والتمثيل به، أو قتله بأفظع الصور

نية عىل اختالف  وأما عند النصارى فقد أقّرت مجيع الكنائس النرصا

ق، ومل تر ما يمنع من استمراره حتى إن القسيس الفرنس مذاهبها فكرة ى الرِّ

قهور، فإن من حق املحارب املنترص قتل امل إن: املشهور بوسويت قال

ق أمًرا مرشوًعا لدى ى بق. ورمحة استعبده واسرتقَّه فذلك ِمنٌّة منه وفضٌل  الرِّ

 دائرة معارف" ىف حيث جاءى  القرن التاسع عرش امليالدإىلالنصارى 

ق "الروس وسّلموا  أن رجال الدين الرسميني وقتئٍذ أقّروا بصحة الرِّ

ًضا عند األ. برشعيته ق شائًعا أ ى مم والشعوب والدول التواستمر الرِّ

وحتى ى امليالد عايشت النهضة األوروبية منذ أواسط القرن اخلامس عرش



غري أن كل دولة من هذه الدول .  ىمنتصف القرن التاسع عرش امليالد

ى وضعت، ىف ى  قانوًنا خاًصا يرتق"عرص املدنية والنهضة ":زمن ما ُيَسمَّ

القانون "بـ ِرف هذا القانونويفّصل حدود معاملتهم، وعُ  بأحوال الرقيق

بمعاجلة أحوال األرقاء السود وبيان األحكام  لكونه خمتصا" األسود

نني مل. املتعلقة هبم ى الطريقة الت حتدث تغريات جذرية ىف إال أن تلك القوا

مقتىض القانون األسود  فعىل سبيل املثال كان من. يعامل هبا الرقيق

ر أو ارتكب جريمةإذا اعتدى عىل أى أن الزنجى الفرنس الرسقة  حد األحرا

ق، أ. آخر شديدى عوقب بالقتل أو بعقاب بدن قيق من ى أما إذا أ هرب، الرَّ

رقيقه وكّيه ى بقطع أذن سيده مرة أو مرتني فإن القانون يسمح للسيد

ق الثالثة ُقتِل ىفى باحلديد املحم قيق اآلبق .النار، فإذا أ  وكان قتل الرَّ

ًضا ىفمعموًال  ق  إنجلرتا حيث نّص القانون األسود  به أ فيها عىل أن من أ

قيق ومتادى ىف   .إباقه ُقتِل من الرَّ

فرنسا لطلب العلم  وكان غري مسموح للملونني أن حيرضوا ىف

فرنسا عىل الوصف السابق حتى قيام الثورة   وظل احلال ىف.والثقافة

 منحت صفة مل جترؤ عىل إلغاء الرق، بل م حيث١٧٨٩سنة  الفرنسية ىف

طنة لكل مقيم عىل أرضها مهام كان لونه أو م ١٧٩١عام  وىف. عرقه املوا

ًرا بإلغاء الرق ىفى أصدر جملس الثورة الفرنس املستعمرات  مجيع قرا

 احلقوق والواجبات مع متتعهم باجلنسية الفرنسية، ومساواة مجيع من فيها ىف

 صادرات  لكن حني توىل نابليون احلكم الحظ انخفاض.الفرنسية

ًرا  تعتمدى املستعمرات الفرنسية الت عىل اليد العاملة الزنجية، فأصدر قرا



املستعمرات  فثار الزنوج ىف  اسرتقاق الزنوج،إىلم بالعودة ١٨٠٢عام 

 . الرقإىل وقاوموا مدة ثالث سنوات، فقىض نابليون عىل ثورهتم وأعادهم

ملستعمرات الفرنسية ا فرنسا بإلغاء الرق ىف م صدر قرار ىف١٨٨٤عام  وىف

مرة أخرى متاشًيا مع قرارات مشاهبة اختذهتا قبل فرتة وجيزة كل من 

 .م١٨٦٠فتبعتها هولندا والدنامرك عام  بريطانيا ثم الربتغال،

املتحدة  العرص األول من تاريخ الوالياتى أمريكا فف أما ىف

يق، إذ ية كان كثري من سكاهنا، وبخاصة أهل اجلنوب، يملكون الرقاألمريك

 إىلجتار الرقيق من أهل اجلنوب يقومون بحمالت منظمة ومسلحة  كان

مدامهات وغارات مفاجئة  وخيتطفون الرجال والنساء ىف القارة اإلفريقية

ية، وبخاصة األمريكاملدن  إىلقًرسا  عىل قراهم ومساكنهم، وجيلبوهنم

ختَطفني  وكانت معاملة هؤالء امل.أسواق الرقيق اجلنوبية، ليبيعوهم ىف

وكان من مقتىض القانون  منتهى الفظاعة والقسوة واهلمجية، املغصوبني ىف

بل . أو إماتته اإلبقاء عىل رقيقه حيا أن للسيد كل احلق ىفى األمريكاألسود 

ه ليس للرقيق روح وال عقل وأن حياته حمصورة ىف  ّرصح قانوهنم بأ

ه ليس له حق اخلروج  قت شدة احلّر إال بترصيح  الشوارع وإىلذراعيه، كام أ

شارع واحد كان لكل  وإذا شوهد أكثر من سبعة أرقاء جمتمعني ىفى، قانون

يض احلق ىف  إىلإلقاء القبض عليهم وجلدهم، ولو كان خروجهم  رجل أ

ًضا جييز للسيد رهن رقيقه  وكان القانون.  ىالشارع بترصيح قانون أ

ر عىل هذا احلال حتى شهر يناير  وظل األم.وإجارته وبيعه بل واملقامرة عليه

هام لنكولن١٨٦٣من عام  را رئيس الواليات املتحدة  م حني أصدر أ



قيق ىفاألمريك وكان هذا ى، األمريك واليات اجلنوب ية إعالًنا بتحرير الرَّ

ر من أسباب اغتياله عام   .م١٨٦٥القرا

 عصبة وبعد انتهاء احلرب العاملية األوىل وّقعت الدول املشرتكة ىف

بمالحقة جتارة الرق واملعاقبة عليها،  م اتفاقية تقىض١٩٢٦األمم عام 

م أصدرت هيئة ١٩٤٨عام  وىف. بجميع صوره والعمل عىل إلغاء الرقيق

ق وجتارة الرقيق، وقد التزمت  األمم املتحدة إعالًنا عامليا تضمن حظر الرِّ

 .هبذا اإلعالن أكثر دول العامل

العامل،  والرق منترش ىفى لسابع امليالدالقرن ا  ىفاإلسالموقد جاء 

، "العتاقة ىلا العتق أو مو ىلا مو"بـ متفشٍّ بني العرب، وكان الرقيق ُيْعَرفون

ُتَفّك رقاهبم بعتقهم مقابل عمل يعينه هلم من يشرتهيم  وهم الرقيق الذين

 وهناك. خيتار غري سّيده موًىل له بعد عتقه وجيوز للرقيق أن. من الرجال

اه  ملكاتبة، وهو أن يكاتِبا ىلا مو قيق عىل نفسه بثمنه، فإذا سعى وأدَّ الرَّ

الّرجل رقيَقه أو َأَمَته عىل  وهناك شكل آخر للمكاتبة هو أن يكاتِب. ُعتِق

املكاتبة أّن من أعتق  واألصل عن والء. شهرى حال يؤديه إليه عند بداية أ

ًاكانوا أق ىلا واملو. رقيًقا كان والؤه له، فينسب إليه جمتمعهم من  ىف ل شأ

ر ىفظِ غريهم، إذ نُ  قلام  وهلذا. املكانة ر إليهم عىل أهنم دون العرب األحرا

ر بناهتم للموزوَّ  قيقى أ ،ىلا ج األحرا ب هبم املثل ىف،الرَّ القلة   حتى ُرضِ

ق بأساليبه الترشيعية اإلسالموعندما جاء  .والذلة  عمل عىل إبطال الرِّ

ألن الرق أمر متعارف عليه عند مجيع األمم وقتئٍذ، بل اهلادئة املتدرجة نظًرا 

االقتصادية واالجتامعية حيث كان الرقيق يقومون  حياهتا هو متمكن ىف



وأراد . وآالت التصنيع املعارصة تقوم به أدوات اإلنتاجى بالدور الذ

ى نظام إنسان حتريم الرق ترويض الناس عىل  من التدرج ىفاإلسالم

 عىل تصوراهتم القديمة، فَمَثُلهم َمَثُل من خيرج من كان غريًباى إسالم

 . النور، إذ البد أن يفرك عينيه قبل أن يسرتد برصه متاًماإىل الظالم

وقت مبكر جدا من تارخيه   قام ىفاإلسالمومما يدل عىل هذا أن 

قيق، قال اهللا   حتريرإىلبالدعوة  وما أدراك ما * فال اقتحم العقبة  ":تعاىلالرَّ

ومن املعلوم أن هذه اآليات نزلت ). ١٣ -١١/ البلد" (فّك رقبة * بةالعق

ا .  ى قبل أن يصبح له دولة وكيان سياساإلسالمبداية دعوة  مكة مع ىف و

ر،  وكيان، وقام يدافع عن حقه ىف  دولةسالمصار لإل الوجود واالستمرا

. قهم أرس بعض املسلمني واسرتقاإىل حروهبم معه كان األعداء يعمدون ىف

ق من جانب واحد،  اإلسالموليس من املنطق، واحلال هكذا، أن حيّرم  الرِّ

أعدائهم  فتكون النتيجة أن يصبح املسلمون مهددين باالسرتقاق من ِقَبل

ق عليهم من  املخالفني هلم ىف الدين دون أن يتمكنوا من تطبيق نظام الرِّ

 .املعاملة باملثل باب

ق عىل سبيل اجلواز، ال  ماإلسالموملجموع ما تقدم أقر  بدأ الرِّ

والوجوب، للحاجة إليه من غري حّض عىل تنفيذه وال  االستحباب

حكميا مؤقًتا نتيجة حرب مرشوعة اتباًعا  استحسان لفعله، واعتربه عجًزا 

أرسى املسلمني جاز للمسلمني أن  إذا اسرتق العدو: ملبدإ املعاملة باملثل

هم بأحكام وتوصيات   هذا املبدأ وأحاطهاإلسالموطبَّق . يسرتقوا أرسا

سلكتها ى الت النهاية تصحيح املسرية اخلاطئة إنسانية وأخالقية يقصد هبا ىف



 تعاملها مع موضوع الرقيق تصحيًحا مل يامرسه واضعو األمم والشعوب ىف

نني السوداء الذين جاءوا بعد  ف عاماإلسالمالقوا  ومل تفعل . بأكثر من أ

ى رد االعتبار اإلنسان  ىفاإلسالم قانون ما فعله رشيعة وال نظام وال

 قبل عدة قرون، من بني كل اإلسالمبل لقد انفرد .  الرقيقإىلى واالجتامع

 إىلل مع الرقيق والدعوة االرتقاء بالتعام السابقة واملعارصة له، ىف النظم

 .ليامرسوا حياهتم اخلاصة والعامة بحسب ما يشاؤونحتريرهم 

: ثالثة أمور تعامله مع الرقيق ىف  ىفاإلسالمج ويمكن تلخيص منه

ق وتضييقها األمر األول حرص امط من ى األمر الثان. مصادر الرِّ فرض أ

التعامل مع الرقيق، ومنحهم حقوًقا مل تكن  العالقات اإلنسانية املهذبة ىف

واب حترير. هلم من قبل إما عىل : الرقيق عىل مصاريعها األمر الثالث فتح أ

 .لوجوب وإما عىل سبيل الندب واحلفزسبيل ا

ق: أوال ق ىفاإلسالمحرص . تضييق مصادر الرِّ ى بْ  وَس ْرسِ أَ   مصادر الرِّ

احلاكم   هلم باملثل إن رأى الكافرين الذين حياربون املسلمني معاملةً األعداءِ 

طل مرشوعية أ. ذلك مصلحة ىف مصدر آخر ى وهو هبذا احلرص يكون قد أ

ق مما كاستعباد األشخاص املذنبني، ورسقة األطفال،  ًعا وقتئذ،كان شائ للرِّ

عات واحلروب املحلية وحوادث قطع  ىف وخطف النساء والرجال النزا

 اسرتقاق األحرار بغري طريق احلرب اإلسالم وقد حّرم .الطرق ونحوها

. وعّده من أشنع وأفظع الترصفات اخلاطئة املرشوعة، وحّذر من فعل ذلك

ا خصمهم يوم القيامة: تعاىل اهللاقال  ":ىقال النب ى رجل أعطى ب: ثالثة أ



حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجًريا  ثم غدر، ورجل باع) عهًداى يعن(

 ".فاستوىف منه ومل يعطه أجره

حقوًقا مل تكن   األرقاءاإلسالممنح  .اإلسالم حقوق األرقَّاء ىف: ثانيا

 إىلاالرتفاع بمعاملتهم  حتسني وضع الرقيق وإىلهلم من قبل حيث دعا 

زم املسلمني عامة، بمن فيهم مالكو الرقيق، ى املستوى اإلنسان الكريم، وأ

امط من  .معاملتهم مع الرقيق العالقات اإلنسانية واالجتامعية املهذبة ىف بأ

حة متناهية أن النَّاس مجيًعا ُخلِقوا من   ىفاإلسالمفقد أعلنت تعاليم  رصا

اإلنسانية، ليس ألحد فضل عىل اآلخر إال  واحد، وهم إخوة ىف أصل

يا أهيا الناس إنا  ":تعاىلقال اهللا . وينفع الناس اخلالق بمقدار ما يرىض

ثى وجعلناكم شعوًبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند  خلقناكم من ذكر وأ

قاكم إن اهللا عليم و ذر، وحي). ١٣/ احلجرات" (خبري اهللا أ نام تنازع أ

و ذروكان عربيا، م  بأمه، وعّري بالًال  ع بالل، وكان حبشًيا أسود، احتّد أ

ا بلغه اخلرب،ى فغضب النب. يا ابن السوداء: وقال له ا  لذلك  واستدعى أ

 ىف فيك صفات أهل اجلاهليةى أ. إنك امرؤ فيك جاهلية: ذر وقال له

 إخوانكم، )العبيدى أ( هم: وتابع يقول.  ىوالعرقى التمييز العنرص

ديكم جعلهم  فمن كان أخوه حتت يده فلُيْطِعْمه  ).خلدمتكمى أ(اهللا حتت أ

و ذر بكالم النب). متفق عليه(طعامه، ولُيْلبِْسه من لباسه  من ر أ  وقصدى فتأ

قى بجسمه عىل األرض، ووضع خّده رّد اعتبار له، بالًال   يعتذر إليه، وأ

ى هذا، وأخذ بيد أخيه أ لكن بالًال   .انقا وتساحماذر وتصافحا وتعى أ



قيق اإلسالموقد حض  الكني واألحرار عىل دعوة الرَّ  جمالستهم إىل ا

ى أحَدكم خادُمه  :ىقال النب .واألكل معهم  بطعامه قد) رقيقهى أ(إذا أ

فإن مل ُجيْلِْسه معه فليناوله أكلة أو . كفاه عالجه ودخانه فليجلْسه معه

ا ذر وقال له ىفى ه أرشد النب هذا املعنى ونحوإىلو). متفق عليه( "أكلتني  أ

 ".فليطعمه من طعامه، وليلبسه من لباسه: "احلديث السابق

ع فكرة االستعالء والتجّرب هنائيًا من اإلسالمكام حرص   عىل انتزا

الكني ولو كانت غري مقصودة، فنهاهم عن مناداةِ  نفوس ومشاعر  ا

قيق ببعض األلقابوخماطبةِ  فاظهم واأللفاظ، وأمرهم بض  الرَّ بط أ

قاب مهّذبة َتْرَشح قبتها ومناداة األرّقاء بأ اإلنسانية والرمحة ى بمعان ومرا

ولكن ى، وال أمتى عبد: أحُدكم ال يقولنّ " :ىوحسن الصلة، قال النب

ينوا " :عىل هذا فقال بل إنه صىل اهللا عليه وسّلم زاد. "ىوفتاتى فتا: ليقل أ

 ".القول هلم

متنع تعذيب الرقيق واإلساءة ى أحكامه الت واإلسالم تعاليم تتواىلو

كنت : قالى مسعود البدرى وعن أ. عليهم ورضهبم ظلًام  إليهم والقسوة

ا مسعود" :ىصوتا من خلف بالسوط، فسمعت أرضب غالًما ىل . "اعلم أ

هو رسول اهللا، فإذا هو  إذاى فلم أفهم الصوت من الغضب، فلام دنا من

ا مسعود أن اهللا: يقول . وجل أقدر عليك منك عىل هذا الغالم  عّز اعلم أ

ًدا ال أرضب مملوًكا بعده: فقلت  .أ

 عىل العفو عن الرقيق حني إساءهتم، اإلسالمهذا، وقد حّث 

الكني الذين يضنّون ببذل اخلري  والتجاوز عن ذنوهبم وأخطائهم، وأرشد ا



ئموهنم استبعادً   بيعإىلويبخلون بعتق رقيقهم  ا لظلمهم رقيقهم الذين ال يوا

أما املسؤولية اجلنائية امللقاة عىل الرقيق فقد تسامح  .إياهم وجتنيهم عليهم

معاملة الرقيق عند غري املسلمني حيث  تقدم ىفى  بعكس الذاإلسالمهبا 

. بنصف العقوبة املقررة عىل األحرار رشع معاقبة األرّقاء الذكور واإلناث

نات من َص حْ  ما عىل املُ  نصُف فعليهنّ   بفاحشةٍ ْنيَ َ  أَ فإنْ : "تعاىلقال اهللا 

 ).٢٥/ النساء " (العذاب

الكني اإلسالمكام دعا   ىفى  تعليم الرقيق وتأديبهم والسعإىل ا

هم تزوجيهم بل سمح لألحرار ى، واالجتامع الثقاىف واالرتقاء بمستوا

ومن مل يستطع منكم َطْوًال : "تعاىلقال اهللا . إمائهم وللاملكني بالزواج من

امنكم من فتياتكم املؤمنات  ينكح املحصناتأن  املؤمنات فِمْن ما ملكت أ

 اإلسالمكام حث ).٢٥/ النساء" (بعض كم منُض عْ واهللا أعلم بإيامنكم بَ 

َاَمى منكم والصاحلني من كِ ْ وأَ : "تعاىلقال . عىل تزويج الرقيق حوا األَ

ًضا عىل حترير اإلماء). ٣٢/ النور" (عبادكم وإمائكم   والزواج وحث أ

رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن : هلم أجران ثالثة ":ىقال النب. هبنّ 

اهللا وحق مواليه، ورجل كانت له َأَمٌة  بمحمد، والعبد اململوك إذا أدى حق

ثم أعتقها فتزوجها، فله  فأّدهبا فأحسن تأديبها، وعّلمها فأحسن تعليمها،

 ).متفق عليه" (أجران

نبوية، فعّلموا أرقاءهم هذه التوجيهات الضوء  سار املسلمون ىف

نوهموأّدبوهم من أسباب الثقافة واملعرفة، وتبوأ كثري منهم مكانة   ومكَّ

املراتب العلمية واالجتامعية، وَغَدْوا مشاعل  عالية، بل بلغ كثري منهم أعىل



 األول، اإلسالمرباح مؤذن  نور وهداية وتوجيه للناس، مثل بالل بن

ه عن أ روى مسلم ىفى الذ، ىوسلامن الفارس  هريرة رىضى صحيحه بشأ

: قرأ  فلام" اجلمعة"إذ نزلت عليه سورة ى كنا جلوًسا عند النب: اهللا عنه قال

َّا يلحقوا هبم" َ رسول اهللا؟ فلم   هؤالء يانْ مَ : قال رجل" وآخرين منهم 

ه مرة أو مرتني أو ثالًثاى يراجعه النب .  ىارسالف وفينا سلامن: قال. حتى سأ

اإليامن عند الثَُّرّيا لناله  لو كان: "يده عىل سلامن ثم قالى فوضع النب: قال

اخلطاب أحد فقهاء  اهللا بن عمر بن ، ونافع موىل عبد"رجال من هؤالء

دلس، ومكحول اهلَُذىلاإلسالم املتوىف   وعلامئه، وطارق بن زياد فاتح األ

المرأة من ى لعاص، فوهبنكنت عبًدا لسعيد بن ا": قالى  الذ،١١٢سنة 

يت ى، بمرص، فلم أدع بمرص ِعْلًام إال حويته فيام أر هذيل  ثم ُأْعتِْقُت فأ

يت  العراق، فلم أدع هبا يت املدينة فكذلك، ثم أ علًام إال حويته، ثم أ

 حتى صار "...ىصدر إال استودعته ىف الشام فغربلُتها، وما سمعت شيئا

 .مهم املقدَّ ِمل مكحول هذا إمام أهل الشام وعا

 ما ُذكِر من أن اإلسالم ولعل من أروع ما وصل إليه حال الرقيق ىف

بينه وبني عبده ى اخلطاب كان يتبادل ركوب الناقة بالتساو اخلليفة عمر بن

ناء سفره من املدينة  . بيت املقدس ليعقد مع صاحبها معاهدة الصلح إىلأ

كب، وأمري اشاملؤمن فلام وصل كان العبد هو الرا و ى فخشى، ني هو ا أ

أمري املؤمنني عمر، فكشف  الشام أن حيتقر املستقبلون عبيدة قائد اجليش ىف

ف منه أهل هذه البالد، ورغب إليه له عام ىف أن ُينِْزل العبد ليجر  نفسه مما يأ

ى اخلليفة هذا وقال ا  ليت غريك قاهلا: الناقة وهو راكب عليها، فأ يا أ



. اهللا غريه أذلنا ، ومهام ابتغينا العزة ىفاإلسالما اهللا بنحن قوم أعزن! عبيدة

متى : قال لعامله عىل مرص عمرو بن العاصى وعمر بن اخلطاب هو الذ

ًرا؟ استعبدتم  الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرا

ى الت احلقوق واألساليب اإلنسانية وجتدر املقارنة واملوازنة بني

  به ىفما كان مقرًرا ومعموًال قضية الرقيق وبني   ىفاإلسالم رشعها

عصور النهضة، حيث كان الرقيق  احلديثة ىف املجتمعات القديمة، بل

 عن كانت متنع امللونني، فضًال  يعيشون حالة مزرية منحطة حتى إن فرنسا

قيق، من القدوم  والثقافة واملعرفة، ومثل ذلك   أراضيها لطلب العلمإىلالرَّ

ى ختطّ  بعض دول العامل اليوم عنعجزت ى الذى التمييز العنرص ىف

د شعبها الذين يعيشون مًعا : كتابه ىف غوستاف لوبون قال. حواجزه بني أفرا

 َوَرَد عىل.. .ىإذا ذكرت أمام األوروب" الرق"إن لفظة ": "متّدن العرب"

ك املساكني املثقلني بالسالسل، املكبلني باألغالل،  خاطره استعامل أو

لسد رمقهم، ى الذين ال يكاد غذاؤهم يكفالسياط،  املسوقني برضب

أما احلق اليقني فهو أن الرق عند ... وليس هلم من املساكن إال حبٌس مظلمٌ 

 ".املخالفة املسلمني خيالف ما كان عليه النصارى متام

واب   عىل فتحاإلسالمحرص .  ىإسالمحترير الرقيق هدف : ثالًثا أ

 إما عىل سبيل: ية هادئة ومتدرجةحترير الرقيق عىل مصاريعها بطريقة ترشيع

تنفيذه، وإما عىل سبيل  ف ىفال خيار للمكلَّ ى الفرض والوجوب الذ

الصادق من اخلالق ملن يعتق عبًدا بعظيم املنزلة  احلّض والندب، والوعد

واع العتق اإلسالم وقد حّول .واآلخرة الدنيا وكريم التعويض ىف  بعض أ



به ما دام صاحبه قد بارش  م جيب الوفاء فرض الزإىلكان اختياريا ى الذ

هو حترير الرقيق عىل سبيل الوجوب ما ى  ومن النوع األول الذ.أسبابه

اليمني والقتل اخلطإ  ث ىفنْ ه كاحلِ ف نفِس املكلَّ  تعّلق بسبٍب صادٍر عن

ومن قتل : "تعاىلقال . احلرمة بأمه ىف تشبيه الزوج هلاى وظَِهار الزوجة، أ

اليمني  وجاء نحو هذا ىف). ٩٢/ النساء" (ر رقبه مؤمنةمؤمنًا خطأ فتحري

َهار ًضا َنْذر اإلنسان أن يعتق عبًدا تقرًبا .والظِّ  اهللا إىل ومن هذا النوع أ

ًما بام صدر منه مع أن أصل النذر   إذ جيب، تعاىل عليه الوفاء بالنذر التزا

ًضا املكاتبة، وه.  ىمباح واختيار رقيقه قبول السيد من ى ومن ذلك أ

الك  حترير نفسه مقابل مبلغ من ال يدفعه إليه عىل أقساط، فيجب عىل ا ا

م هبا وعتق رقيقه قال . األصل مباحة واختيارية بموجبها مع أهنا ىف االلتزا

ًضا ). ٣٣/ النور" (فكاتِبوهم إن علمتم فيهم خًريا : "تعاىلاهللا  ومن ذلك أ

مات السيد  فإذا.  احلرية بعد وفاتهالتدبري، وهو وعد السيد رقيقه بأن ُيْمنَح

قيق حرا عىل سبيل الوجوب الرشع ليس له رّد مع أن ى الذى صار الرَّ

ًضا ما كان سببه احرتاما حلكم .التدبري اإلباحة واالختيار ىف األصل  ومنه أ

، "االستيالد"مثل ما يعرف بـ للفطرة البرشية السوية، منى الرشع املراع

سيدها،  ا من سيدها، حيث تصبح حرة بعد موتوهو والدة األَمة ولدً 

، وهو حترر الرقيق بمجرد أن يملكه "ملك املحارم"ما يعرف بـ: ومن مثل

َرُمه، كَمنْ  تني بمجرد متلكه هلام َحمْ  .َمَلك خالته أو عمته، فإهنام تصبحان حرَّ

ًضا العتق بإساءة املعاملة حيث حيق للمحاكم إجبار  ومن هذا النوع األول أ

 .عىل حترير رقيقه إذا جّوعه أو عّذبه أو أّرض به يدالس



 للتخّلص من الرق فهو دعوته اإلسالمتبناه ى الذى أما النوع الثان

 بعتق الرقيق استحباًبا وإنسانية ورفًقا تعاىل اهللا إىلالتقرب  إىلاملسلمني 

ًرا كبقية  هبم، ومتكينًا هلم من فسهم كام يشاؤون ليعيشوا أحرا الترصف بأ

ّام رجل أعتق امرً  :ىقال النب. ناسال  مسلًام استنقذ اهللا بكل عضو منه ا أ

ني مسلمتني .النار عضًوا منه من ام امرئ مسلم أعتق امرأ كانتا فَكاكه  وأ

احلسني، وكان  بن فسمع هبذا احلديث عىل: قال سعيد بن مرجانة. من النار

ف دينار، وكاى فيه، أى له عبد ُأْعطِ  ذهب،  نت الدنانري منُدفِع له فيه، أ

عتق الرقيق   بذل أموال الزكاة ىفإىل اإلسالم كام دعا .فأعتقه ومل يبعه

إنام الصدقات : "تعاىلقال اهللا . الكريمة وحتريرهم ومنحهم حق احلياة

ء واملساكني والعاملني " الرقاب عليها واملؤلَّفة قلوهبم وىف للفقرا

قيق اعتذاًرا هلم عام ىلإى مواقف أخرى دعا النب وىف). ٦٠/التوبة(  حترير الرَّ

من لطم مملوًكا له أو رضبه  :ىقال النب. سوء معاملة يقع عليهم من

 .أن ُيْعتِقه فكفارته

احرتام حياة الرقيق ومنحهم  ، وهذه تعاليمه ىفاإلسالمهذا منهج 

وقد اهتم الرسول حممد بحال األرّقاء . حتريرهم ىفى والسع حقوق اإلنسان

مرضه  كان آخر كالمه وهو يوّدع الدنيا ىف ت املوت، فقدغمرا  وهو ىف

امنكم :فيه توىفى الذ فام زال يقوهلا حتى ما يفيض  .الصالة، وما ملكت أ

  ".حتى توقف لسانه عن احلركةى أ لسانه،

ادة ىف  ضا ما كتبه حمرر نفس ا قل هنا أ املوسوعة "وأحب أن أ

ادة املذكورة. السورية" العربية مفهوم ) slavery(الرق ": تقول ا



ز امتالك بعض الناس لبعضهم اآلخر ى اجتامعى اقتصاد يدل عىل جوا

 وقد شهد .  ىتارة أخر ىلابحكم القوة تارة، وبحكم الثراء والتحكم ا

عً ى التاريخ البرش وا   . عدة خمتلفةاله أ

ادية مرحلة أساسية من مراحل التطور  ويعد الرق من وجهة النظر ا

املرحلة   اقتصادية تىل- اجتامعية) formation(فهو تشكيلة ى، اإلنسان

 mode of(وهو نمط إنتاج . املشاعية، وتسبق املرحلة اإلقطاعية

production ( يقوم عىل امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج، وُيَعّد فيه العبيد

جيوز امتالكها وبيعها، شأهنم ى  ال يتجزأ من أدوات اإلنتاج التا أساسيً اجزءً 

نات واألشياء التى ذلك شأن املواش ىف قها  تباع وترشى ىفى واحليوا أسوا

 إىلللمجتمع ينقسم فيه الناس ى وهو أول تقسيم طبق. التجارية اخلاصة هبا

ر الت: طبقتني أساسيتني طنة، ى طبقة األحرا تتمتع بحقوق امللكية واملوا

  .وطبقة العبيد املحرومة من هذه احلقوق االجتامعية

ع عدة له باحثون ىفويميز ال وا ه بني أ منها : تاريخ الرق وعوامل نشأ

انترش فيها الربا، فحني ى املجتمعات الت وقد ظهر ىفى، وِ بَ االسرتقاق الرِّ 

يعجز املستدين عن تسديد ما عليه من ديون يتحول، بموجب االتفاق 

 عبد تابع لسيده صاحب الديون، وال تسقط العبودية عنه ما مل إىلاملسبق، 

ماته نحو السيد  عن الوفاء ا غري أن عبوديته جتعله أكثر عجزً . يسدد التزا

ى، االسرتقاق العسكر. أقل قدرة عىل التحرر التاىلبتلك االلتزامات، وب

كانت جتيز ى وهو االسرتقاق الناجم عن احلروب والغزو بني الشعوب الت

دإىل عبيد، إضافة إىلحتويل أرسى احلرب  ة ى  ما يمكن أن يقع بأ الغزا



املنترصين من غنائم، إن صح التعبري، كاألطفال والنساء والشيوخ، الذين 

االسرتقاق باخلطف، وهو اسرتقاق .  لدى املنترصايصبحون عبيدً 

العصابات، وينجم عن قيام جمموعة من األشخاص بتتبع فرد منعزل أو 

 ة بيعه ىف بالد أخرى بغيإىلأكثر وإجباره عىل االمتثال ألوامر العصابة ونقله 

ع ى، االسرتقاق التجار. سوق النخاسة وا وهو االسرتقاق الناجم عن األ

السابقة كلها حيث يقوم مالك العبيد ببيعهم لغريه من املالك، فتصبح 

أو ى وليس من باب التملك العسكرى، امللكية اجلديدة من التملك التجار

  .أو خالفهى الربو

القدم،   عصور موغلة ىفإىل ويعيد بعض الباحثني انتشار ظاهرة الرق

فدين يعود   أن ظهوره ىفإىلفتشري الوثائق التارخيية  مرص القديمة وبالد الرا

بعة قبل امليالد، وىفإىل . القرن السادس ق روسيا ظهر ىف  هناية األلف الرا

بع ق اليونان القديمة ىف م، وىف روما القديمة  م، وىف. القرنني اخلامس والرا

غري أن أساليبه كانت خمتلفة ى، امليالدى قبل امليالد والثانى نبني القرنني الثا

احلضارتني اليونانية والرومانية ال  فقد كان الرقيق ىف: بني هذه احلضارات

. معاملتهم عىل أهنم قوة عملى حقوق اجتامعية، وجترى يتمتعون بأ

 وانطوت الترشيعات القانونية آنذاك عىل أحكام قاسية ودموية بحق العبيد

ف الرشق القديم  ويالحظ ىف. الذين هيربون من أسيادهم كعقوبة قطع األ

 أن العبيد كانوا إىلتشري .) م.ق١٦٨٦ -١٧٢٨(ى أن ترشيعات محوراب

ر، وذلك ىف قضايا املرياث واألحوال  يتمتعون بنصف حقوق األحرا

  .الشخصية واملهور



انية  أخذت تتأكد احلقوق االجتامعية واإلنساإلسالمومع انتشار 

للعبيد بطرق أفضل، فقد شجع بقوة عىل حترير الرقيق، وجعل ذلك من 

م دِ قْ يُ ى التكفري عن اآلثام والذنوب واألخطاء الت تساعد ىفى األعامل الت

وجعل من .  اهللا عز وجلإىلعليها الفرد، كام أهنا وسيلة من وسائل التقرب 

سول صىل اهللا وكان لصحابة ر. حق العبد عىل سيده تأمني طعامه وكسائه

حترير العبيد الذين كانوا يعانون من التعذيب  ىفى عليه وسلم دور أساس

عداد الصحابة املقربني لرسول  عىل يد املرشكني، وأصبح عدد كبري منهم ىف

ية، ونرش اإلسالمبناء احلضارة  ىفى اهللا، وكان هلم فيام بعد دور أساس

  .مساحات واسعة من األرض العقيدة ىف

 ية، وخاصة ىفاإلسالمحل التالية من تطور احلضارة العربية املرا  وىف

يد دور العبيد ىف املشاركة االجتامعية  عهد اخللفاء العباسني وما تالهم، تزا

أوضح صورة له بني العبيد الذين كانوا  والسياسية واالقتصادية، وكان ىف

ء بالط السالطني أو لدى التجار ورجال الدولة، فكانت هلؤال خيدمون ىف

ئح األخرى بل متيزهم عن بقية  مكانة اجتامعية متيزهم عن أقراهنم ىف الرشا

غري أن اتساع رقعة الدولة ومساحة . الناس حتى لو كانوا من السادة

رياء  األراىض أعامل   استخدام الزنوج ىفإىلاملعدة للزراعة دفع باملالك واأل

هلم مل لك. الفالحة حتى كثر عددهم، وأصبحوا قوة عمل أساسية ن أحوا

ّفوا تنظيامت اجتامعية  حتسن مماثل بل كانت ىف تكن ىف تدهور مستمر حتى أ

 ثورة حقيقية عرفت إىلآنذاك حتى حتولت ى قوية قاومت النظام السياس

اتصفت خالهلا بالتنظيم والقدرة عىل ) م٨٨٣ -٨٦٩" (ثورة الزنج"باسم 



صاحب "دها باسم اجتذاب أعداد كبرية من العبيد الثائرين، وعرف قائ

ل الطبقات الفقرية، وخاصة الزنوج منهم إىلدعا ى ، الذ"الزنج  حتسني أحوا

 تطبيق أحكام الرشيعة إىلالذين كانوا خيضعون لنظام العبودية، فدعا 

 كام انترشت ظاهرة استخدام العبيد ىف. ا بالرقيق خريً  توىصى ية التاإلسالم

ئهم وتدريبهم وتأهيل هم خلوض املعارك اجليوش، وذلك بعد رشا

ء اجليش، فكان كافور  واحلروب، وظهر منهم القادة والسالطني وأمرا

، وكذلك كان حال سالطني ازعيُم الدولة اإلخشيدية مملوكً ى اإلخشيد

  ).م١٥١٧ -١٢٤٩(دولة املامليك وأمرائهم 

العصور  يشهده العامل ىفى الذى وعىل الرغم من التطور احلضار

 ما زالت قائمة، وإن كانت بأشكال خمتلفة احلديثة فإن مشكلة الرق

كثري من األحيان، إذ تنعدم فيها القيم  ودرجات أقل، لكنها أكثر خطورة ىف

ا يرتتب عىل ى األخالقية واإلنسانية، وال يأخذ الفاعلون فيها أ اعتبار 

مصاحلهم من رضر يلحق باألشخاص اآلخرين الذين يصبحون أرقاء 

  .  ى أخراأحيانً ى بحكم القهر االجتامع، أو ابحكم القوة أحيانً 

ية مل األمريكالقارة  فبعد أن تم القضاء عىل املاليني من اهلنود احلمر ىف

ا تبقى منهم أ حقوق سياسية أو اجتامعية أو اقتصادية، ومل تعد ى يكن 

 اقتالع إىلللعمل لدى املستعمرين األوربيني، فلجأ هؤالء ى أعدادهم تكف

فارقة من ديارهم وأراضيهم بطرق خمتلفة أمهها استخدام ماليني الزنوج األ

العامل اجلديد وتشغيلهم   بيعهم ىفإىلالقوة وإجبارهم عىل االنصياع ليصار 

وكان من نتائج ترويج هذه التجارة . يرتفع عنها الغزاة اجلددى باألعامل الت



يدت أعداد الزنوج ىف  القارة اجلديدة خالل القرنني السادس عرش أن تزا

ر عدد الذين تم نقلهم بنحو عرشين مليون زنج. والسابع عرش   .  ىويقدَّ

مه خطف االوقت احلارض تأخذ مشكلة الرق منًحى جديدً  وىف  قوا

جمال الدعارة، وأعامل السخرة،  النساء واألطفال والعمل عىل توظيفهم ىف

يض"وهو ما يسمى بـ .  ىوالزواج القهرى  التبنإىل، إضافة "الرقيق األ

ف امرأة وطفل و بة سبعامئة أ تفيد تقارير خاصة هبذا املوضوع بأن هناك قرا

وتقدر منظمة اليونيسيف عدد ضحايا .  هلذه األغراضاخيتطفون سنويً 

ف طفل سنويى إفريقيا فقط بأكثر من مائتى غرب االسرتقاق ىف آسيا  ، وىفاأ

ف شخص معظمهم من النساء  ى نحو مائتني ومخسني أ يباع وُيْرشَ

  .البيوت الدعارة أو اخلدمة ىف الفتيات وُيْرَغْمن عىل العمل ىفو

-Aix-La(معاهدة أكس ال شابيل   ىفارسميً ى غِ ْ ومع أن الرق أُ 

Chapelle(إىل لكنه حتول ١٨١٦وقعت عليها مجيع دول العامل عام ى ، الت 

اىض أشكال جديدة مل تكن معروفة ىف وأخذت املنظامت الدولية هتتم ، ا

، ثم ١٩٢٦ضوح، فظهرت أول اتفاقية دولية ملكافحة الرق عام هبا بو

لت عام  ، واتفاقية قمع االجتار ١٩٥٦، واالتفاقية التكميلية عام ١٩٥٣ُعدِّ

إطار  ، كام متت جمموعة من االتفاقيات الدولية ىف١٩٤٩باألشخاص عام 

 ، واتفاقية إلغاء١٩٣٠منها اتفاقية السخرة لعام " منظمة العمل الدولية"

ومازالت املنظامت الدولية تقيم بني حني وآخر . ١٩٥٧السخرة لعام 

  ".املؤمترات اخلاصة بالظاهرة هبدف تقويضها واحلد من انتشارها



ومما مر من نصوص نقلناها يتبني لنا بكل وضوح أن ما قاله الرصاىف 

 هو كالم فيه هتويل شديد، اإلسالمعن األرسى والغنائم واألسالب ىف 

ه ركز عىل هذه املسائل ىف وزاده هتوي  وحده عىل نحو يوهم أن اإلسالمال أ

احلضارات واألديان واملؤسسات األخرى ختلو من املعايب التى ذكرها 

صقها بدين حممد عليه السالم ويقول املسترشق . وهذا تدليس رخيص. وأ

فتوُح العرب األوىل ى كان يمكن أن ُتْعمِ : "الفرنسى جوستاف لوبون

صاَرهم،  وأن يقرتفوا من املظامل ما يقرتفه الفاحتون عادة، ويسيئوا معاملة أ

 نرشه ىف كانوا يرغبون ىفى  الذ،املغلوبني، وُيْكِرهوهم عىل اعتناق دينهم

بت عليهم مجيع األمم الت. العامل كانت غَري خاضعة هلم ى ولو فعلوا هذا لتأ

. ا الد سورية مؤخرً َبعُد، وألصاهبم مثُل ما أصاب الصليبيني عندما دخلوا ب

ولكن العرب اجتنبوا ذلك، فقد أدرك اخللفاء السابقون الذين كان عندهم 

م ظُ دعاة الديانات اجلديدة أن النُّ  من العبقرية السياسية ما َنَدر وجوده ىف

نا، أهل سورية ومرص ا واألديان ليست مما ُيْفَرض قًرس  ، كام رأ ، فعاملوا

نينَهم  وكل قطر استوَلْوا عليهأسبانياو  بلطف عظيم تاركني هلم قوا

الغالب إذا ما قيست  ومعتقداِهتم غَري فارضني عليهم سوى جزية زهيدة ىف

فاحلق أن األمم مل . مقابل حفظ األمن بينهم ، ىفابام كانوا يدفعونه سابقً 

  . مثل دينهماتعرف فاحتني متساحمني مثل العرب وال دينً 

الفاحتني وتساحمهم كان من وما َجِهله املؤرخون من ِحْلم العرب 

سهولة اعتناق كثري من األمم  اتساع فتوحهم، وىف األسباب الرسيعة ىف

رسخت وقاومت مجيع الغارات، وبقيت ى لدينهم وُنُظمهم ولغتهم الت



ضح . سلطان العرب عن مرسح العاملى قائمًة حتى بعد توار ونعدُّ من الوا

الفرس واألغارقة والرومان أن مل يوفَّق فاحتوها من ى خاصًة أمَر مرص الت

  .يقلبوا احلضارة الفرعونية القديمة فيها وأن يقيموا حضارهتم مقامها

 غُري تسامح العرب وِحْلِمهم ساعدت عىل ى أخروهنالك أسباٌب 

انتشار دينهم ونظمهم املشتقة منه، وذلك أن هذه النظم كانت من البساطة 

األهلني الوسطى البسيطة احلقيقة ما الَءمت معه احتياجات طبقات  ىف

ًض   أْن كانت هذه النظم غَري مالئمة هلذه االحتياجات اوإذا حدث اتفاقً . اأ

هلا العرب كام تقىض َّ ىف. به الرضورة عدَّ اختالف نظم  وهبذا نفرس الرسِّ

 ابالد اهلند وفارس وجزيرة العرب وإفريقية ومرص اختالفً  املسلمني ىف

ترمجة عادل / حضارة العرب" (القرآن واحدبعض األحيان مع أن   ىفا كبريً 

  ).٦٣١ -٦٢٩/ م٢٠١٣/ والثقافة للتعليمى هنداو مؤسسة/ زعيرت

دليل " اإلسالم إىلالدعوة "وىف كتاب السري توماس أرنولد عن 

 غزوات إىل بالنسبة ية، عىل األقلاإلسالمصادق عىل ما اتسمت به الفتوح 

ديد رغم كل ما يمكن أن يقال   من رمحة كبرية وتسامح شى، الدول األخر

فيها، فهى ىف هناية املطاف أعامل من أعامل  البرش، وال بد أن يقع فيها أخطاء 

ولقد .  فنحن ىف األرض، ولسنا مالئكة وال يمكن أن نكون.وجتاوزات

ه لو اتبع اخللفاء املسلمون سياسة إكراه  كتب السري توماس أرنولد أ

بيال غداة انتصارهم  كاماإلسالمالنصارى عىل اعتناق   صنع فرديناند وإيزا

بع عرش حني  حرَّ  دلس وكام صنع لويس الرا م  املذهب عىل املسلمني ىف األ

عدوا اليهود عن  الربوتستانتى ىف بالده وكام صنع حكام إنجلرتا حني أ



ا بقى شخص غري مسلم ىف ديار ٣٥٠بالدهم مدة   اإلسالم عاما، 

حسن إبراهيم حسن . ترمجة د/ توماس أرنولدالسري / اإلسالم إىلالدعوة (

/ مكتبة النهضة املرصية/ عبد املجيد عابدين وإسامعيل النحراوى. ود

 :وهذا هو نص األصل اإلنجليزى). ٩٩ - ٩٨/ م١٩٧١/ القاهرة

 "Had the caliphs chosen to adopt either course of action, 
they might have swept away Christianity as easily as 
Ferdinand and Isabella drove Islam out of Spain, or Louis 
XIV made Protestantism penal in France, or the Jews were 
kept out of England for 350 years". (Thomas Walker 
Arnold, The Preaching Of Islam; A History Of The 
Propagation Of The Muslim Faith, Constable & Company 
Ltd, Londom, 1913, P. 79) 

ن  انية سيجريد هونكه حتت عنوا شعار "كام كتبت املسترشقة األ

َه ِىف ": "املنترص ين ال إِْكَرا . ن الكريمهكذا يقول القرآ ): ٢٥٦/ البقرة ("الدِّ

خاطر العرب أن يكرهوا الشعوب اخلاضعة هلم عىل اعتناق  فلن جيول ىف

فاملسيحيون والصابئون والبارس واليهود الذين عاشوا قبل . اإلسالم

شعها اإلسالم  بامئة عام حتت حكم ملكهم يوسف رضبوا أقىص األمثلة وأ

 قد  ومجيع هؤالء.  ىفيام يتعلق بموقفهم من أصحاب العقائد األخر

لقد احتفظوا بُِدور عباداهتم .  حق ممارسة عباداهتماإلسالممنحهم 

إن مثل هذا مل يقع من . هذا عجيب حًقا. وأديرهتم وأساقفتهم وربانّييهم

ى ال يستنشق نسيم احلرية بعد احلكم البيزنطى من هو اإلنسان الذ. قبل

انيا سبأ جرت ىفى وبعد هذه االضطهادات الشنيعة التى، اجلائر القاس

هلا؟ إن ى واالضطهادات املتواصلة الت قاسى اليهود الكثري من أهوا

مسائل رعاياهم  املسلمني السادة اجلدد محاَة البالد وحكاَمها مل يتدخلوا ىف



 إىلالقرن التاسع  هكذا كتب بطريرك القدس ىف. إهنم عادلون. الداخلية

هنم يمنحون إ. واملسلمون ال يظلموننا أو يضطهدوننا: بطريرك إستنبول

د رعاياهم من أصحاب العقائد األخرى كل حرية ىف تأدية  خمتلف أفرا

. األمر ِىل وفرائضهم الدينية أو حقوقهم املدنية متى دفعوا اجلزية وأطاعوا أُ 

خيرجوهم من عقائدهم ى فاملسلمون جاءوا ليحكموا ال ليبّرشوا لك

، اإلسالم سلمني ىفإن املنترصين قد َشَكْوا من كثرة دخول غري امل. األصلية

كان يدفعها غري املسلمني ى وذلك بسبب اجلزية ونقصاهنا، هذه اجلزية الت

  .فقط

لذلك . ا باملسلمني اقتصاديا واجتامعياوْ لكن هؤالء أرادوا أن يتساوَ 

ًجا  الدخول ىفإىلسارعوا  وهكذا بدون استخدام قوة أو . دين اهللا أفوا

العصور  وىف. الشمس يد ىفاملسيحيون اختفاء اجللى ضغط أخذ خيتف

خمتلف الشعوب  ية املتأخرة حيث كان املسلمون مزًجيا غريًبا ىفاإلسالم

ت الدينية التعصبية ص فقد كانوا لَّ أما العرب اخلُ . أخذت تظهر بعض النعرا

ى اإلسالموهنا نجد التسامح . مثل هذه اخلصومات بعيدين عن اخلوض ىف

صورة ختالف كل املخالفة  لنا ىفهو مرضب األمثال يتجىل ى الذى العرب

يتجىل لنا فيها تعدد اآلهلة عند الرومان املتأخرين الذين ى هذه الصورة الت

هتهم لكل إ مهام كان أصله ونوعه وجدوا مكاًنا ىف إن صرب . جممع آ

واحتامله وموقفه النبيل من خصومه دينًا وعقيدًة له أصوله وجذوره ى العرب

 :اجلاهىلى القديم، الفتى العربى الفتى العرب  ىفتتجىل لناى البعيدة الت

وكانت هذه املعاملة . تضحية حتى املوت، تضحية ال تعرف حدا أو تردًدا



ه . الكريمة يتمتع هبا الضيف كام يتمتع هبا أقرب املقربني إليهم فنحن نعلم أ

قد يكون عدوا للقبيلة فإنه رسعان ما ى والذى إذا ما أقبل الضيف األجنب

ه عضو منها ترسحت تكون ى عليها عهودها ووعودها التى تضنه القبيلة وكأ

القبيلة قد قطعتها عىل نفسها وتعمل بمقتضاها وحترتم نصوصها، وقد 

د أعدائها شمس اهللا ترشق / سيجريد هونكه. د" (يكون هذا الضيف أ

فؤاد . ترمجة وحتقيق وتعليق د/  فضل العرب عىل أوربا-عىل الغرب

 -٢٦٨/ م٢٠١١ - ١٤٣٢/ القاهرة/  دار العامل العربى/حسنني عىل

٢٦٩(.  

ت  ولقد قتل الصليبيون من املسلمني لدن دخوهلم بيت املقدس عرشا

ومقارنة رسيعة بني ما . خوضااآلالف وخاضوا ىف الدماء التى أسالوها 

بريية  من احرتامهم حلرية  صنعه املسلمون حني فتحوا شبه اجلزيرة األ

ا كان دينهم املعتقدات وحر صهم عىل املعاملة الواحدة جلميع السكان أ

وِعْرقهم وبني ما فعله األسبان حني انترصوا عىل املسلمني، فسحقوا احلرية 

الدينية سحقا ومل يسمحوا بأن يبقى مسلم واحد ىف البالد رغم أن األغلبية 

ل َنَفٍس سبانا ال عربا، وقَضْوا عىل كقة من املسلمني هناك آنئذ كانوا أالساح

ىٍّ حتى مل يعد هناك ىف آخر املطاف َنْفٌس واحدٌة توّحد اهللا، مع إسالم

، مقارنة رسيعة بني هاتني الطريقتني ترينا الفرق مصادرة أموال املسلمني

الذى طبع فتوح ى اهلائل بينهام وتطلعنا عىل الرقى السياسى والعقيد

وفة حماكم التفتيش ومعر. فتحوهاى املسلمني ومعاملتهم ألهل البالد الت

وما صنعته مع املسلمني من تقتيل واعتقال وتنصري وحرق ونفى وتغريق 



 غزا وحني.  واملسلمني متاما ىف تلك البالداإلسالمحتى تم القضاء عىل 

الفرنسيون مرص أواخر القرن الثامن عرش وأوائل  التاسع عرش قضوا عىل 

ئر قتلوا مليون شهيد اآلالف املؤلفة من املسلمني، وخالل احتالهلم ل لجزا

ومشهورة طبيعة الغزوات املغولية التى قام هبا جنكيز خان وابنه . عىل األقل

 إذ كانت تلك الغزوات ى، أوقتاى خان ىف القرن الثالث عرش امليالد

اجتياحا وحشيا يستأصل سكان املدن التى تقاومه حتى لقد كان الراكب 

ر للحياة ىف  البالد التى ترشفت يسري ملسافات طويلة دون أن يشاهد أى أ

م املغوىل  تستوى ىف ذلك البالد اآلسيوية واألوربية التى غزاها .  باإلجرا

 .وقد نال املسلمني من هذا احلب جانب بل جوانب. هذان الوحشان

ان للعراق إثر حرب اخلليج الثانية دمروا كل األمريكوىف احتالل 

هتموا هم وحلفاؤهم املجرمون  الذى اى، شىء واستخدموا السالح النوو

ه ال يملك من  َق بأن عنده منه ترسانة كاملة، وهم يعلمون متام العلم أ العرا

ذلك السالح شيئا، لكنها الدعاية اخلبيثة التى أريد هبا التمهيد الحتالل 

ت  ه عرشا العراق وتدمريه، وهو ما ترتب عليه موت األلوف اهلائلة وتشوُّ

وفضال عن ذلك . اقيني بأسلحة الغرب النوويةبل مئات األلوف من العر

قيون يعانون أشد املعاناة  ق  نفطه، وصار العرا ُكِسَحْت ثروات العراق وُرسِ

قيني قبل  رغم غنى بالدهم بام حتوزه من برتول غزير كان يوفر للعرا

ى املذكورة حياة اقتصادية أكثر من رائعة رغم كل ما األمريكاالحتالل 

ستبداد صدام حسني والفساد الذى يالزم عادًة الطغيان يمكن أن يقال عن ا

   .  ىالسياس



لقد كان االستعامر الغربى يكسح اقتصاد الدول التى حيتلها، أما 

ل إال من اإلسالم  فقد كان يأخذ اجلزية، وهو مبلغ صغري، وال ُحيَصَّ

القادرين، وُيْعَفى منه النساء واألطفال والشيوخ والرهبان ومن إليهم، 

فى دافعوه من االشرتاك ىف دفع الزكاة التى جيب عىل املسلم إخراجها ويع

ى عىل عكس اإلسالممن ماله، كام كان يعفى من االنخراط ىف اجليش 

م الغربيني الوحشى إشعاهلم حربني كونيتني شنها . املسلم ومن إجرا

ت املاليني العناء االقتصادى  وانترش ،بعضهم عىل بعض، فأفنت عرشا

  .   وعم الدمار كل مكانواالنحراف األخالقى نسى الفساد اجلو

فة هو اخلرافةاإلسالمالقول بأن "وىف مقال بعنوان  "  املعتدل خرا

ىف مقال : " وهو من ترمجتى عن اإلنجليزية، لفنسينزو أوليفيتى نقرأ ما يىل

بِْكتِيَرتْ "ُنِرش مؤخًرا ىف جملة  جليكانى " السِّ الربيطانية هياجم الزعيم األ

ترى هل َيْثُبت ما كتبه . تريك سوْكِديو املسلمني ودينهم هجوما عنيفابا

املؤلف ىف ذلك املقال عىل حمك التمحيص؟ الواقع أن مقالة باتريك 

فة : "سوكديو  ٣٠اللندنية بتاريخ " السبكتيرت"ىف "  املعتدلاإلسالمخرا

 م تعكس اجتاها خطريا ىف احلرب عىل اإلرهاب، إذ حتت ستار٢٠٠٥يونيه 

 نجده ينرش نفس التضليل الذى تقوم اإلسالمالرغبة ىف تعريف الغربيني ب

ف عام، وهذا من  عليه الكتابات العدائية لذلك الدين عىل مدار أكثر من أ

و مصعب الزرقاوى  ه أن يكون أداة مبارشة ىف يد أسامة بن الدن وأ شأ

ه يشجع فكرة  ع احلضارات"وغريمها، أل امها عىل التى يرغبون ىف دو" رصا

 عىل نحو أفضل مما اإلسالموإنه ملن املهم جدا أن نعرف . نحٍو ِجدِّ َمِقيت



دينا من إمكانات بيد أن . نعرفه اآلن وأن نكافح وباء التطرف بكل ما ىف أ

 إىلسوْكِديو وأمثاله يفسدون القضية بطريقتهم التى َيْسَعْون من ورائها 

 إىلرب عىل اإلرهاب خدمة أغراضهم هم، وذلك من خالل حتويل احل

 . ذاتهاإلسالمإشعال حرب دينية عىل 

ويتضح انحياز سوْكِديو منذ البداية، فهو يزعم أن اإلرهابيني يمثلون 

ينبغى علينا أن نصدقهم إذا قالوا إهنم يفعلون : " حقا، إذ يقولاإلسالم

يس من الغطرسة الشديدة والتنكر التام لليربالية أن . اإلسالمذلك باسم  أ

فسهم؟ن فسهم بأ أما ىف باقى املقالة فهو ". نكر عليهم احلق ىف تعريف أ

يبذل جهدا مكثفا إلنكار حق التعريف الذاتى عىل سائر املسلمني اآلخرين 

% ٥واحلقيقة أن . سالمالذين يقولون إهنم يرفضون التفاسري املتطرفة لإل

 وأن فحسب من املسلمني هم الذين يمكن تصنيفهم عىل أهنم أصوليون،

ائة  ُيْبُدون قدرا من امليل نحو ممارسة  % .,.١ فقط من هؤالء اخلمسة ىف ا

لية"إهنا إذن ". العنف الدينى"اإلرهاب أو  أن نعّرف نحو " قمة التنكر لّليربا

املليار وثلث املليار من املسلمني بأهنم إرهابيون رغم أهنم ال صلة بينهم 

خطاء يرتكبها هامش ضئيل ال بأى حال، ملجرد أ" العنف الدينى"وبني 

 ٢٠٠٠٠٠وعىل أكثر تقدير فإن واحدا فقط من كل . %. ,٠١يزيد عن 

أى أن كل ما هنالك من إرهابيني ىف العامل ال . مسلم يمكن اهتامه باإلرهاب

فا ليس إال، وهو تقريبا نفس عدد القتلة الطَُّلقاء ىف ٦٥يزيدون عن   أ

ف قاتل أمريكى ىف ٢٠٠ثر من الواليات املتحدة وحدها، فضال عن أك  أ

  .  مليون نسمة٣٠٠العام الواحد ىف أمة تعدادها ال يتجاوز 



ر بالعنف "ويدعى سوْكِديو أن عىل املسلمني  م بالصدق واإلقرا االلتزا

ومع ذلك فحني نأخذ ىف االعتبار أن معظم الكتب ". الذى يصبغ تارخيهم

قالٍم مسلمٍة كان من التى تتحدث عن اعتداءات املسلمني قد ُكتِبت بأ

الصعب القول بأن املسلمني بوجه عام قد اختاروا جتاهل الفظائع التى 

اىض وبطبيعة احلال هناك مسلمون ينكرون بعضا من ذلك .  ارتكبوها ىف ا

اىض لون ينكرون فظائع احلقبة ، ا  بالضبط مثلام أن هناك بريطانيني ال يزا

 ينكرون املجازر التى اجرتحوها ىف االستعامرية، ومثلام أن  هناك أمريكيني

امًنا ينكرون املحرقة التى  حق سكان أمريكا األصليني، ومثلام أن هناك أ

 إال أن احلقيقة املرة مع ذلك كله تقول إن .  ىقضت عىل ستة ماليني هيود

نية قد ارتكبت من الفظائع ما يزيد كثريا جدا عىل ما ارتكبته  احلضارة النرصا

ية، حتى لو وضعنا ىف احلسبان التعداد األكرب الذى بلغه ماإلسالاحلضارة 

  .  أصحاهبا والعمر األطول الذى استغرقه تارخيها

ه ال وجود ىف أى مرحلة من مراحل التاريخ  ى ملثل اإلسالماحلق أ

عليكم أن : "ذلك املبدإ الذى كان ينادى به القديس أوغسطني، وهو

ًها ا وإكرا وهم َقْرسً لقرآن ليقول العكس من ذلك متاما كام ىف بل إن ا". تنرصِّ

ائتني من سورة  ه : "، ونصها"البقرة"اآلية السادسة واخلمسني بعد ا ال إكرا

ه اجلميع عىل ". ىف الدين لقد أدت فكرة أوغسطني املرعبة التى توجب إكرا

نية الصحيحة"مع " التطابق"  قرون من سفك الدماء إىل" العقيدة النرصا

ناء سلطان . اريخ البرشية نظريالذى ليس له ىف ت أجل، لقد عانى النصارى أ

نية  نية أكثر مما عاَنْوا حتت سلطان الرومان قبل جمىء النرصا احلضارة النرصا



لقد جترع املاليني غصص التعذيب . أو أى سلطان آخر طوال التاريخ

ناء البدع اآلريوسية والدوناتية  نية أ وُذبِحوا ذبحا باسم النرصا

نية، ودعنا من حماكم التفتيش املختلفة أو احلروب الصليبية التى واأللبيجي

كانت اجليوش األوربية تقول فيها وهى جتزر رقاب املسلمني والنصارى 

يهم، ولسوف يميز اهللا من خيّصونه ممن ال : "معا اقتلوهم عن َبْكرة أ

 بل  ى،وَغنِىٌّ عن القول أن هذه االعتداءات التى قام هبا النصار". خيّصونه

نية عىل مدار التاريخ، ال صلة بينها عىل اإلطالق  كل االعتداءات النرصا

اجيل كام نعرفها أجل ال يوجد . وبني السيد املسيح أو حتى بينها وبني األ

الكلمة التى صارت جسدا (مسلم واحد يمكن أن يؤاخذ السيد املسيح 

تى سوْكدِ )بالنسبة للنصارى واملسلمني مجيعا يو نفُسه عىل ، فكيف إذن توا

عىل ) كلمة اهللا التى صارت كتابا بالنسبة للمسلمني(حماسبة  القرآن 

نية(ية اإلسالماالعتداءات    ؟ )التى تقّل كثريا جدا عن نظريهتا النرصا

والواقع أن ذلك العنف األعمى الذى ال يعرف التمييز ال يقترص البتة 

نى ىف أوربا أو عىل فرتة  واحدة من " عصور الظالم"عىل  التاريخ النرصا

ها، فحركات اإلصالح الدينى واحلركات املضادة هلا قد دفعت  دون سوا

 آماٍد إىلكلتامها باملجازر التى ارتكبها النصارى بعضهم ىف حق بعضهم 

. قياسيٍة غري مسبوقة، إذ متت إبادة ثلثى النصارى ىف أوربا خالل تلك الفرتة

م، وال جتارة ١٨١٥ إىل ١٧٩٢من ثم ال ينبغى أن ننسى احلروب النابليونية 

الرقيق األفريقى التى حصدت أرواح عرشة ماليني إنسان، أو الغزو 

االستعامرى املتالحق، فضال عن احلروب والربامج والثورات واإلبادات 



يدوا ىف شامل أمريكا .  ىاألخر  إن أعداد السكان األصليني الذين أ

يونا ىف خالل ثالثة أجيال ال  رقم العرشين ملإىلووسطها وجنوهبا لرتتفع 

  . غري

اىضإىلوباإلضافة  وان التخريب والعنف األوربى ىف ا  أخذت   أ

 مسافاٍت مل تعرفها البرشية من قبل إىلاحلضارة الغربية احلروب مرة أخرى 

حتى إن أحد اإلحصاءات املتحفظة ليصل بعدد املقتولني قتال وحشيا ىف 

ني ومخسني مليونا يتحمل املسلمون منها  أكثر من مائتإىلالقرن العرشين 

ِوْزر أقل من عرشة ماليني ليس إال، عىل حني ُيْسَأل النصارى أو املنتمون 

نية عن مائتى مليون من ذلك العددإىل و يعود معظم أعداد هؤالء .  النرصا

منها عىل األقل متت عىل  % ٩٠ مليونا، ٢٠( احلرب العاملية األوىل إىلالقتىل 

دى  منها عىل األقل  % ٥٠ مليونا، ٩٠(واحلرب العاملية الثانية ") رىنصا"أ

دى  ). ، أما الباقى فقد وقع أغلبه ىف الرشق األقىص"نصارى"متت عىل أ

وبالتأمل ىف ذلك التاريخ املرعب جيب علينا نحن األوربيني مجيعا أن نعى 

 يقاس من ية أقل بام الاإلسالممتاما احلقيقة الساطعة التى تؤكد أن احلضارة 

نية ترى هل كانت املحرقة . ناحية القسوة والوحشية من احلضارة النرصا

  ماليني هيودى من صنع حضارة املسلمني؟٦التى راح ضحيتها 

وىف القرن العرشين وحده نجد أن الغربيني والنصارى قد ارتكبوا من 

ية عرشين مرة عىل أقل اإلسالمجرائم القتل أضعاف ما وقع من الدول 

ولقد تسببنا نحن الغربيني ىف هذا القرن الذى مل يشهد التاريخ مثله . رتقدي

دموية ىف إيقاع اإلصابات بني املدنيني بام ال يقاس به ما صنعه املسلمون 



 رواندى عامى ٩٠٠٠٠٠ إزهاق أرواح إىلانظر : عىل مدار تارخيهم مجيعا

 إىلظر  أو انى، من سكانه نصار% ٩٠م  ىف بلٍد أكثر من ١٩٩٥م و١٩٩٢

 مسلم، وكذلك االغتصاب املنظم ألكثر من ٣٠٠٠٠٠إبادة أكثر من 

ة مسلمة ىف البوسنة، عىل يد نصارى الرصب١٠٠٠٠٠ فهذه احلقائق .  امرأ

البشعة تقول بلغة األرقام واإلحصاءات التى ال تعرف الكذب إن احلضارة 

نية هى أشد حضارات التاريخ عنفا ودموية، وإهنا مسؤولة عن  النرصا

 . إزهاق مئات املاليني من األرواح

لقد كان إنتاج األسلحة النووية واستعامهلا كفيال ىف حد ذاته بأن جيعل 

رى خجال أمام باقى شعوب العامل فأمريكا هى التى صنعت : الغرب يتوا

دة التى استخدمت األسلحة وحياألسلحة النووية، وأمريكا هى الدولة ال

 احلفاظ عىل احتكار األسلحة إىلى تسعى النووية، والدول الغربية هى الت

وعىل هذا األساس فليس لنا احلق بتاتا ىف االعرتاض عىل حيازة .  النووية

نا متجهون  بتنا أ  التخلص منها إىلالدول األخرى هلذه األسلحة إال إذا أ

  . متاما

، رغم اشتامله عىل مفهوم احلرب اإلسالموال بد من القول بأن 

نية، وكذلك البوذية( النفس املرشوعة دفاعا عن ، )كام هو احلال ىف النرصا

ة ثقافة أخرى من الثقافات املوجودة اآلن(ال مكان ىف ثقافته  ) أو ىف أ

 مثٍل أعىل أو جعله وثنا معبودا كام فعلت الثقافة إىلإلمكانية حتويل العنف 

فسهم عىل أهنم ناس مساملون، بيد أإىلإن الغربيني ينظرون . الغربية ن  أ

اجيل بطابعهام، وكذلك الطبيعة املحبة  الرقة والسمّو اللذين يطبعان األ



للسالم التى تتسم هبا الديموقراطية، ليس هلا ىف احلقيقة أى انعكاس ىف 

بل عىل العكس نرى االجتاه . الثقافة الغربية الشعبية إال عىل سبيل الندرة

عاب التام لتلك الثقافة، متمثال ىف أفالم هوليوود وبرام ج التلفاز الغربية وأ

الفيديو واملوسيقى الشعبية واملسابقات الرياضية، ينحو منحى متجيد 

ئم القتل . العنف وتزيينه وبخاصة القتل (ومن ثم فإن املعدالت النسبية جلرا

ئى والقتل املسلسل وبالذات ىف الواليات املتحدة (ىف العامل الغربى ) العشوا

أعىل من مثيالهتا ىف العامل ) كلها بصفة عامةية، بل حتى ىف أوربا األمريك

ى ىف البالد التى ال يوجد فيها حروب طائفية، وذلك عىل الرغم اإلسالم

َع سوْكِديو مْ ترى هل قرعت َس . من أن الغرب يتمتع بثروة أضخم كثريا 

 : من إنجيل متى؟يوًما الكلامُت التاليةُ 

َّ ٢َال ُتَداُنوا،ى  الَ َتِدينُوا لِكَ ١ -٧" تِ ألَ ْينُوَنِة الَّ ِهبَا َتِدينُوَن ى ُكْم بِالدَّ

ذِ ٣. بِِه َتِكيُلوَن ُيَكاُل َلُكمْ ى ُتَداُنوَن، َوبِاْلَكْيِل الَّذِ  اَذا َتنُْظُر اْلَقَذى الَّ َ ِ  ِىف ى َو

تِ  ا اْخلََشَبُة الَّ  َأْم َكيَْف َتُقوُل ٤َعْينَِك َفَال َتْفَطُن َهلَا؟  ِىف ى َعْنيِ َأِخيَك، َوَأمَّ

ئِ ٥َعْينَِك؟  ُأْخِرِج اْلَقَذى ِمْن َعْينَِك، َوَها اْخلََشَبُة ِىف ى َدْعنِ : ألَِخيَك  ى، َيا ُمَرا

ًال  ِرَج اْلَقَذى ِمْن َعْنيِ انَِئٍذ ُتْبِرصُ َجيِّدً وحي اْخلََشبََة ِمْن َعْينَِك، َأْخِرْج َأوَّ  َأْن ُختْ

 !".َأِخيَك 

 يشكل باقى مقالة سالمإلومثل معظم الكتابات اجلدلية املعادية ل

فعىل سبيل املثال يزعم سوْكِديو أن . سوْكِديو خليطا من احلقائق واألوهام

نية التى تدعو   السلم قد نسختها  اآليات التى إىلكثريا من اآليات القرآ

صحيح أن كثريا من علامء املسلمني يقولون إن اآليات . نزلت بعدها



 آَخَر إىلن نطاق النسخ خيتلف من عاِملٍ الالحقة تنسخ اآليات السابقة، غري أ

فبعض العلامء يرى أن اآليات املنسوخة ال تتجاوز مخس : اختالفا بعيدا

وعىل .  آية١٥٠آيات، عىل حني يرى علامء آخرون أن عدد املنسوخ يتجاوز 

ه  نية كان الالحق "ذلك فَزْعم سوْكِديو بأ متى ُوِجد تعارض ىف اآليات القرآ

 اآليات الداعية قدمذلك أن االدعاء بت. هو تبسيٌط ُخمِّل " ابقمنها ناسخا للس

 اآليات املحّبذة للحرب وانتساخها هبا هو، بكل ىل السلم مجيعها عإىل

فمثال هناك آيات نزلت ىف العامني األخريين من حياة . بساطٍة، ادعاء زائف

: هتمتنهى املسلمني عن االنتقام ممن أخرجوهم من بيو) عليه السالم(حممد 

ِم َأْن َتْعَتُدوا َوَتَعاَوُنوا " وُكْم َعِن اْملَْسِجِد اْحلََرا ِرَمنَُّكْم َشنََآُن َقْوٍم َأْن َصدُّ َوال َجيْ

ائدة" (َعَىل اْلِربِّ َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَىل اِإلْثِم َواْلُعْدَوانِ  َا "، )٢/ ا َيا َأهيُّ

مِ  ا ِذيَن َآَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ ِرَمنَُّكْم َشنََآُن َقْوٍم َعَىل َأالَّ الَّ ِ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوال َجيْ َّ ِ َني 

ائدة" (َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى   ).٨/ ا

ومن الصعوبة بمكان أن يتخيل الواحد منا رسالة أقوى من هذه 

ذلك فكثري من وفضال عن .  العدل والعفو والتصالحإىلالرسالة ىف الدعوة 

علامء املسلمني يستشهدون باآليات املبكرة التى حتض عىل السالم ىف 

 نبذ تطرف املتطرفني، فهل ُيْؤثِر سوْكِديو أن إىلدعوهتم للشباب املسلم 

ك الذين يفرسون له تلك اآليات عىل  ُيِصيخ الشباب املسلم السمَع ألو

  أهنا قد تم نسخها كام يقول؟ 

ه شأن من يفرسون القرآن من ومن الالفت للنظر  أن سوْكِديو، شأ

نية باقتطاعها عن سياقها الذى  املتطرفني، يسىء االستشهاد باآليات القرآ



وردت فيه، قائال إن اآليتني التاسعة واخلمسني والستني من سورة 

فال" حتضان عىل اإلرهاب، رغم أن اآلية األخرية ال تدعو ىف واقع " األ

: ، بل تشكل مع اآلية التى تعقبها كال واحدا، ونصها شىء من هذاإىلاألمر 

ْلِم َفاْجنَْح َهلَا" ضا من اآليات ". َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ وباملناسبة فهذه اآلية هى أ

وىف هذا السياق نجد اآلية الستني تأمر املسلمني بأال . املتأخرة ىف النزول

ى اآلي ة احلادية والستون يقفوا موقفا سلبيا جتاه هتديدات عدوهم، ثم تأ

 وعىل هذا فليس ىف اآلية عىل .  لرسم حدود هذا األمر ىف الواقع العمىل

ة دعوة  اًما .  اإلرهابإىلاإلطالق أ ولربام لو كان سوْكِديو يلّم بالعربية إ

ام املطلوب، إىلجيًدا لكان فهمه للقرآن أفضل، لكنه يفتقر   مثل هذا اإل

 وتعاليمه مهام اإلسالماالقتناع بام يقوله عن وهو ما جيعل من الصعب علينا 

  . يكن املنصب الذى يشغله أو اللقب الذى يتحىل به

ويمىض سوْكِديو قائال إن اإلنسان يمكنه االختيار بني اآليات التى 

ه سيكون ىف .  السالمإىلحتّبذ العنف وتلك التى تدعو  وهذا صحيح، إال أ

قول بأن القرآن يرحب بالعنف أكثر هذه احلالة مترسعا ترسعا شديدا ىف ال

أو سفر " الالويني"كام هو احلال مثال ىف  سفر (مما يرحب العهد القديم 

فإذا قلنا إن القرآن حيبذ العنف، فام القول إذن ىف نصوص العهد "). يوشع"

 من ١٧برش؟ ففى الفقرة رقم القديم  التى تأمر أمرا رصحيا بالقتل وإبادة ال

يقول موسى بشأن األرسى " العدد"لثالثني من سفر صحاح احلادى وااإل

ئيل أقارهبم َفاآلَن اْقتُُلوا ُكلَّ َذَكٍر ِمَن : "املديانيني الذين قتل بنو إرسا

ٍة َعَرَفْت َرُجًال . األَْطَفالِ  كام أن الفقرات ".  بُِمَضاَجَعِة َذَكٍر اْقُتُلوَهاَوُكلَّ اْمَرأَ



 صموئيل األول حتكى لنا قصة  من األصحاح اخلامس عرش من سفر٩  - ١

النبى صموئيل حني أمر امللَك شاول بمحو العاملقة من الوجود عىل النحو 

ُموا ُكلَّ َما َلُه َوالَ َتْعُف َعنُْهْم ٣: "التاىل ْب َعَاملِيَق، َوَحرِّ َفاآلَن اْذَهْب َواْرضِ

ًة، طِْفًال َبِل اْقُتْل َرُجًال  أما النبى ".  َوِمحَاًرانًَام، َمجًَال  َوَرِضيًعا، َبَقًرا َوغَ  َواْمَرأَ

باعه عن مثل هذا التطرف قائال كام جاء ىف تفسري ابن كثري  حممد فقد هنى أ

 نْ قاتلوا مَ . اغزوا ىف سبيل اهللا: " البقرة" من سورة ١٩٣ -١٩٠لآليات 

، وال تقتلوا الوليد والمتثِّ  وا وال تغدروا واللُّ غُ اغزوا وال تَ .  باهللارَ فَ كَ   لوا

قدى " املغازى"، ومثله ما ورد ىف "أصحاب الصوامع  - ١١٧/ ٣(للوا

ة، وال متنَّْوا لقاء ): "١١٨ اغزوا وال تغدروا، وال تقتلوا وليدا وال امرأ

 ". العدو

أما الزعم بأن احلرب التى حضت عليها بعض آيات القرآن تسّوغ 

لتقليديني قد األعامل احلربية العدوانية فهو دليل عىل اجلهل بأن املفرسين ا

بعة من سورة . ضيّقوا نطاق تلك اآليات التى " التوبة"فمثال هناك اآلية الرا

ِكَني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم : "أسىء تفسريها ىف عرصنا، ونصها َفاْقُتُلوا اْملُْرشِ

وُهْم َواْقُعُدوا َهلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ  الَة َوُخُذوُهْم َواْحُرصُ

َكاَة َفَخلُّوا َسبِيَلُهْم  فمن ناحيٍة نرى املتطرفني  يستغلون هذه ". َوَآَتُوا الزَّ

 اإلسالماآلية ىف إراقة الدماء الربيئة، ومن الناحية األخرى فإن أعداء 

يستغلوهنا ىف الزعم بأن القرآن إنام هو كتاب عدوانى  حيض عىل شن احلرب 

الروايات التقليدية فإن هذه اآلية ال يمكن  إىللكْن باالستناد . دون توقف

قع إال عىل  اختاذها َصكا عىل بياٍض لقتال غري املسلمني، إذ ال َتْصُدق ىف الوا



ك املرشكني الذين ناهضوا املسلمني األوائل وهددوا وجودهم ذاته  أو

و بكر بن العربى . هتديدا من أهل (وكام قال أحد كبار الفقهاء، وهو أ

كِنيَ : "تعاىلَقْوله "، فـ)حلادى عرش والثانى عرشالقرنني ا َعامٌّ " َفاْقُتُلوا اْملُْرشِ

ٍة  ِىف  َم ِذْكُرُه َقْبَل َهَذا ِمْن اْمَرأَ ْت ِمنُْه َمْن َتَقدَّ نََّة َخصَّ ٍك، َلِكنَّ السُّ ُكلِّ ُمْرشِ

َم َبيَاُنُه، َوَبقِ ى َوَصبِ  اِرًبا َحتَْت ى َوَراِهٍب َوُحْشَوٍة َحْسَبَام َتَقدَّ  اللَّْفِظ َمْن َكاَن ُحمَ

َد بِاآلَيةِ  َ َأنَّ اْملَُرا َبِة َواِإلَذاَيِة، َوَتَبنيَّ ِذيَن : َأْو ُمْسَتِعدا لِْلِحَرا كَِني الَّ ُاْقُتُلوا اْملُْرشِ

اِرُبوَنُكمْ   ".ُحيَ

ومنها .  ما ال هنايةإىل ويمكن املّىض ىف االستشهاد هبذه التفسريات 

علامء "و" املسلمني املتشددين"أن تسوية سوْكِديو بني يتبني بكل وضوح 

ليست "  هو دين السيفاإلسالم"الذين يقولون إن " املسلمني القدامى

وعىل هذا فإما أن سوْكِديو غري .  للحقائقامتهافتًة فقط بل تشوهيًا مطلق

فات احلديثة، اإلسالممؤهل لتحليل الرتاث  ى واملقارنة بينه وبني االنحرا

 وهو ىف احلالتني يربهن عىل .اإلسالمه حيّرف عىل نحٍو متعمٍد تعاليم وإما أ

ه غري جدير بالثقة بتةً   .أ

ويتبدى العلم املريب عند سوكديو خالل مقالته كلها، وبخاصة 

" دار احلرب"و" اإلسالمدار "عندما يستخدم التفرقة البالية  بني مصطلَحْى 

وهذا . يئا سوى احلرب أو النرصمن أجل الزعم بأن املسلمني ال يقبلون ش

املصطلحان مها فعال مصطلحان قديامن مهامن، إال أن علامء املسلمني قد 

ور األخرى بني هاتني الدارين ضا عددا من الدُّ فبعضهم يذكر : ذكروا أ

وىف العرص احلديث نجد . ثالثا، وبعضهم يذكر مخسا، وبعضهم يذكر سبعا



، "دار صلح" أوربا وأمريكا بوصفهام إىلأن أغلبية علامء املسلمني ينظرون 

وهو ما يعنى أن املسلم بإمكانه أن تقوم بينه وبني ذلك العامل عالقات عىل 

ه ينبغى عليه التقيد بقانون تلك البالد متى ما قرر  عدة مستويات، وأ

نا من علامء . اإلقامة فيها أو القيام بزيارهتا وبناء عىل هذه التفرقة رأ

ى حتى األمريكْفتِى بأن بمستطاع املسلم اخلدمة ىف اجليش املسلمني من يُ 

 لكن .  ىية األخراإلسالمعندما يكون ذلك اجليش ىف حرب مع الدول 

ع هم وحدهم الذين يمضون ىف تضليل اجلمهور  من َيْسَعْون ىف إثارة الرصا

 ودار اإلسالممن خالل تضييق ُشّقة العامل بحيث ال يكون هناك إال دار 

  . احلرب

ديث مؤمتر كذلك يتضح سوء الفهم لدى سوْكِديو عندما يتناول باحل

ِقد مؤخرا باألردن، والذى أعلن ىف بيانه األخري علامء املسلمني الذى عُ 

د الرشوط التى ال بد من توفرها قبل إصدار  معارضته لتكفري املسلم، وحدَّ

ة فتو ه .  ىأ ه أن هذا من شأ لتى أصدرها  اأن يلغى الفتوى القيمة" وىف رأ

ومع هذا فإن حرب ". سبانيا باعتبار بن الدن مرتداعلامء املسلمني ىف أ

ر فيها املسلمون بعضهم بعضا هى بالضبط ما يريده البيانات التى يكفِّ 

ذلك أهنم، هبذه الطريقة، يمكنهم احلكم بالردة . متطرفو القاعدة وأمثاهلم

ننسى أن القاعدة، وال ينبغى أن . عىل أى شخص خيتلف معهم ويقتلونه

م بيومني اثنني، قد اغتالت أمحد شاه ٢٠٠١قبل احلادى عرش من سبتمرب 

ة إسرتاتيجية مقصودة، . مسعود ومل تكن هذه جمرد مصادفة، بل كانت مسأ

إذ إهنم بالتخلص من أشد املسلمني التقليديني جاذبية ومقدرة عىل السيطرة 



ص من أعتى العقبات التى عىل النفوس ىف أفغانستان قد استطاعوا التخل

ق الذى كان بمكنته فضح سالممتنع تشوهيهم لإل ، إذ هو القائد املصدَّ

ئفة الدعائهم بأهنم هم الذين يمّثلون    . اإلسالمالطبيعة الزا

ىُّ التقليدىُّ َقْتَل البرش من أجل األخطاء أو اإلسالمولكى يمنع الفقُه 

أى مسلم آخر أو تكفريه " مانحر"الذنوب التافهة فإنه ال جييز ألى إنسان 

ة إمكانية لتكفري املسلم . ىف ذنٍب اجرتحه وبتأكيد هذا املعنى والقضاء عىل أ

وال .  فإن مؤمتر امللك عبد اهللا قد جعل العامل أكثر أمانااحلاىلىف عرصنا 

فحسب، وهم " املعتدلني"يصدق هذا الكالم عىل املسلمني التقليديني 

 يمكنهم عزل املتطرفني ومحاية غري املسلمني من دون الذينوحياملسلمون ال

ضا عىل اليهود والنصارى وغريهم، الذين َيُعّدهم القرآن  َثّم، بل يصدق أ

ى حامد الغز( ) ىلا وكذلك أكابر الفقهاء القدماء من أمثال اإلمام أ

مفتوحا كى " الباب"الواقع أن سوْكديو يريد اإلبقاء عىل هذا ". كتابيني"

ج إنه يريد اإلبقاء .  املسلمني الذين يبغضهم من دائرة اإليامنيمكنه إخرا

مصلتا عىل الرقاب، ناسيا متام النسيان ما جاء ىف إنجيل " السيف"عىل هذا 

يِْف َهيْلُِكونَ "من أن ) ٥٢/ ٢٦(متى  يَْف بِالسَّ ِذيَن َيْأُخُذوَن السَّ   !". ُكلَّ الَّ

ى إذ اإلسالملفقه وباملثل يكشف سوْكديو عن عجزه التام عن فهم ا

 إىلأال يمكن أن يستدعى امللك عبد اهللا أعضاء مؤمتره : "يتساءل قائال

االجتامع كرة أخرى ويأمرهم أن يصدروا فتوى حترم العنف ضد غري 

ضا؟ واحلق أن هذا هو ما وقع فعال حني أعلن العلامء ". املسلمني أ

ر هى  فتاوى تنقصها املذكورون أن الفتاوى التى تعضد العنف غري املربَّ



 اإلسالمالرشعية، إذ ما من شخص يرتكب عمال من أعامل العنف باسم 

 تسويغ عمله من خالل إصدار فتوى وإساءة استعامهلا، وما ًال وَّ إال وحياول أَ 

من شخص يرتكب عمال من أعامل اإلرهاب إال وهو مقتنع أن اإلرهاب 

الفتاوى ال بد أن حيكمها لقد أكد املؤمتر أن مجيع . الذى يامرسه له ما يسوغه

زنات الداخلية، ومن ثم كان ال بد لكل  نظام ثالثى من املراجعات والتوا

من يريد إصدار فتوى أن يكون متحليا ببعض املواصفات الشخصية 

والعلمية الصارمة، كام ال بد أن يتبع أحد املذاهب الثامنية املعروفة ىف الفقه 

ة فتاإلسالم وى خترج عن حدود تلك املذاهب، ى بحيث ال جيوز إصدار أ

لقد ضم املؤمتر ما يزيد عىل . وهو بالضبط ما يريد املتطرفون أن يفعلوه

 فتوى ١٧يا، واستصدر إسالم بلدا ٤٥ إىل من العلامء الكبار ينتمون ١٨٠

بام فيهم (هامة تتعلق بذلك املوضوع من أعظم فقهاء املسلمني ىف العامل 

وهبذا ال ). انى والشيخ يوسف القرضاوىشيخ األزهر وآية اهللا السيست

كام قال (يكون املؤمتر قد خلع عن املتطرفني رداء الرشعية فحسب، بل 

ضا قد ) م٦٣٠٠٥/ ١٨بتاريخ " النيوزويك"فريد زكريا ىف  شن "يكون أ

وهذا، ". هجوًما َجْبَهِويا عىل األفكار الدينية التى يقوم عليها فكر القاعدة

وى ىف احلرب ضد اإلرهاب،  وهو ما يستحق عليه بكل تأكيد، سالح حي

  . امللك عبد اهللا ومؤمتره الثناء والتقريظ

ومع ذلك فال يبدو أن غرض سوْكِديو هو عزل املتطرفني والقضاء 

عليهم، بل تتلخص رغبته ىف تشويه معانى القرآن وحتريف التاريخ 

ه إىلواإلساءة  بأن اإلرهاب  املسلمني املعارصين، وذلك بغية تعضيد دعوا



وهذا األسلوب هو بالضبط .  ذاتهاإلسالموالتطرف كامنان ىف طبيعة 

ن احلرب عىل اإلرهابإىلالطريق الذى سيؤدى بنا  إن احلرب .  خرسا

احلقيقية هى حرب األفكار، واألساس الذى تقوم عليه أفكار بن الدن 

وقد . مسالوالزرقاوى وغريمها هو أهنم يظنون أهنم املمثلون احلقيقيون لإل

أكد العلامء املسلمون التقليديون من أرجاء العامل أن مثل هذه العقائد 

ونحن بتعاوننا . واألعامل املنحرفة متثل ىف الواقع انتهاكا ملبادئ ذلك الدين

ك العلامء التقليديني إنام نساعدهم ىف تثبيت الفكر  ى اإلسالممع أو

جع . وأعامهلم كام نفضح أفكار املتطرفني ى، الوسطى التقليد وهذا هو أ

األسلحة وأكثرها مساملة وفعالية ىف احلرب ضد التفسريات املتطرفة 

 وإذا مل نستخدمه نكون قد فقدنا املوقع األفضل ىف حرب .سالملإل

وبالرد عىل التطرف بتطرف مثله يكون سوْكِديو ومن عىل شاكلته . األفكار

اجلوَّ العامَّ الذى حيّدد قد أعطوا املتطرفني الفرصة كى حيسموا لصاحلهم 

ضا وبدال من . عالقة األديان، ومن ثم يمكنهم أن يقرروا جمرى األحداث أ

جهنا واحللول السلمية  تزويدنا بتشخيص واقعى للتحديات التى توا

قعية التى تصلح هلا، فإهنم يريدون استغالل املوقف للعمل عىل طرح  الوا

 هبذا إنام يعملون ال ضد وهم. سالمأفكارهم وأوهامهم املعادية لإل

بل ( فحسب، بل ضد اإلنسانية مجعاء بام فيها النصارى اإلسالماملسلمني و

 األمام إىل: نيافَة األب سوْكِديو، هل نقول). ضد النصارى ىف املقام األول

  ".   يا جنود النصارى؟



ام نزوال عىل  بتنا أن النبى مل يغري سياسته مع األ واآلن وبعدما أ

 سبيل ربه باحلكمة إىللتى تستجد بحيث انتقل من الدعوة الظروف ا

باعه " سالم"واملوعظة احلسنة، والرد بكلمة   شن إىلملن يؤذيه ويؤذى أ

اب للطاق دون أن يصدر منهم أى باحلرب العدوانية عىل خصومه من ال

اعتداء عليه أو عىل أحد من املسلمني، سواء ىف ذلك األشهر احلرم أو 

نا كيف أن السياسة األشهر غري احل ية مع غري املسلمني هى اإلسالمرم، ورأ

سياسة الرمحة والصدر الواسع، واتضح لنا أن ما قاله معروف الرصاىف هو 

 الصدق والدقة والشعور بمسؤولية الكلمة، فثم سؤال هو إىلكالم يفتقر 

  ". ية التى متت بعد وفاة الرسول عليه السالم؟اإلسالموماذا عن الفتوح "

نا الدول األوربية ىف عرص النهضة ترسل بعثاهتا ورجاهلا ل قد رأ

وسفنها وجيوشها الستكشاف العامل وغزو األراىض اجلديدة، ثم تبعها 

ضا وىف هذا السياق استوىل . االعتداء عىل استقالل الدول القديمة أ

األوربيون عىل أمريكا الشاملية كاملة واستأصلوا اهلنود احلمر ىف خطة 

 شواطئهم ظنا إىلة ممنهجة رغم ترحيب اهلنود هبم عندما وصلوا شيطاني

منهم أهنم برش عندهم قلوب وأحاسيس وعواطف كريمة، لكن اتضح بعد 

، ثم كانت الكارثة التى ال  فوات األوان أهنم إنام يعاملون وحوشا ال برشا

يمكن تداركها وال التعويض عنها، وهى مسح أمة كاملة من خريطة احلياة 

حياء واستالب قارة كاملة مفعمة باخلريات والنعم التى ال يتصورها واأل

أما أمريكا اجلنوبية . ومثل ذلك ما وقع ىف قارة أسرتاليا ونيوزيلندا. متصور

ًء كبريًة منها أسبانيا وكسحت كثريا جدا من ثرواهتا اهلائلة  فقد احتلت أجزا



ئنها، لكنها مل تستأصل السكان، ثم انتهى األمإىل  إىلر بتلك الشعوب  خزا

وقد تبع ذلك انقضاض األوربيني عىل كثري من . االستقالل عن حمتليهم

ك املجرمون اخلبيثون دماء صَّ الدول األخرى ىف أفريقيا وآسيا، ومَ   أو

تلك الشعوب التى احتلوها وهنبوا ثرواهتا هنبا، وبخاصة أن كثريا من 

املها األوربيون عىل أهنم الشعوب األفريقية كانت متخلفة ختلفا شديدا، فع

نات أرحم وأكرم نات ال برش، بل ربام كانت معاملتهم للحيوا كام . حيوا

 أمريكا باملاليني ىف ظروف إىلاختذوا منهم العبيد بالقرس وشحنوهم 

، فضال عن أهنم كانوا يرضبوهنم بالسياط تباىلوحشية ال   عاشوا أو ماتوا

در عىل اإلطالق ويشوهون أجسادهم ويقتلوهنم ألقل بادرة  ة بوا بل بدون أ

  . ىف كثري من األحيان

وقد فلسف األوربيون اخلبثاء هذا التوسع االستعامرى اإلجرامى 

يض"بنظرية عنرصية كرهية هى   white man: نظرية عبء الرجل األ

burden theory"القرن التاسع عرش خالل أوروبا ، التى سادت ىف ،

يض، إذ قسم الفكُر ونشأت عىل أساسها نظرية تربر هيمنة ال رجل األ

يض، وأجناس إىلالغربىُّ البَرش   أجناس عليا تتمثل ىف اجلنس األوربى األ

 وبناء عىل ذلك يمنح . وأمثاهلمواملهجنني السود دنيا تتمثل ىف األجناس

واالمتيازات بينام يبقى الرجال السود جمرد  احلقوق الرجال البيض مجيع

لفة، ولذلك كان يطلق  ثقافات بدائية متوحشة ومتخإىلعبيد ينتمون 

يض " أو اهلمجالربابرة: "عليهم ، ويقع عبء متدينهم عىل أكتاف اجلنس األ

وبذلك تم تسويغ استعامر الشعوب البدائية أخالقيا بوصف هذا . املتحرض



 إىلدة لنقل هذه الشعوب من حالة الوحشية وحيالوسيلة ال ر هواالستعام

 والواقع أن هذه النظرية جمرد وسيلة خبيثة منحطة لتربير. حالة التمدن

 االستعامرية وتسويغ نقل أعداد كبرية من السكان  واحلروباالستعامر

البالد املستعَمرة يقطفون خرياهتا ويستولون عىل ثرواهتا ىف  إىلاألوروبيني 

ة قيمة   . حني تبقى شعوب تلك البالد جمرد عبيد هلم بدون أ

 يردد ى، ، الصحفى والشاعر والقصاص الربيطان وكان رديار كبلنج

كل  ىف نرش احلضارة والثقافة الربيطانيةى لة هأن قومه حيملون رسالة نبي

حاء العامل يض"استحدث عبارة ى وهو الذ. أ  The: عبء الرجل األ

White Man’s Burden"استخدمها ليربر توسع بريطانيا ى ، الت

يض اللص .مناطق غري البيض ىفى والعسكرى االقتصاد  أى أن الرجل األ

 شعوب األرض اهلوان وقىض عىل والقاتل والطاغية الذى أذاق كثريا من

شعوب بأكملها وانتهج سياسة الغدر واالحتالل والقتل والتعذيب ىف 

تعامله مع الشعوب األخرى التى مل يستطع حموها من الوجود إنام كان يعمل 

ومصيبة . عىل ترقيتها ويرمحها ويريد هلا أن تسامته ىف مضامر احلضارة

ه يسمى ذلك َمْته إياه األقدار، ، أى مح"عبئا: "املصائب أ ال ثقيال َجشَّ

َمه راضيا مطواعا رغم ما فيه من مسؤوليات جسام ينوء هبا ظهره يا . فَتَجشَّ

  ! له من صاحب قلب عطوف شفيق

 الذى لبس العاممة والقفطان ومىض ىف ى، إنه يذكرنا بثعلب أمحد شوق

هيه،  عبادة اهللا واالمتثال ألوامره واالنكفات إىلالبالد يعظ ويدعو  عن نوا

اكرين وأخبث  ه أمكر ا ء عىل اخلبثاء املكارين رغم أ وحيمل محالت شعوا



وقد نظم كبلنج االستعامرى البغيض الثقيل الظل قصيدة ىف هذا . اخلبيثني

وكان مونتسكيو املتفلسف الفرنسى . املوضوع وبالعنوان املذكورآنفا

ن الزنجى روحا يستبعد متاما أن حيتوى اإلهاب األسود لإلنسا) م١٨ق(

وهذه عبارته ىف سياقها، وهى . أصال، َبْلَه أن تكون هذه الروح روحا كريمة

، "روح القوانني"موجودة ىف الفصل اخلامس من الكتاب الرابع من 

 : والرتمجة ترمجتى

"Si j’avais à soutenir le droit que nous avons eu de 
rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais: Les peuples 
d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû 
mettre en esclavage ceux de l’Afrique, pour s’en servir à 
défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher, si l’on ne 
faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. 
Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds jusqu’à la 
tête ; et ils ont le nez si écrasé qu’il est presque impossible 
de les plaindre. On ne peut se mettre dans l’idée que Dieu, 
qui est un être très sage ait mis une âme, surtout une âme 
bonne, dans un corps tout noir" 

إذا كان ينبغى ىل أن أسّوغ حقنا ىف اختاذ الزنوج : "وترمجتها كاآلتى

إن الشعوب األوربية، وقد استأصلت شعوب : عبيدا لنا فهذا ما سأقوله

أمريكا، جيب عليهم استعباد الشعوب األفريقية ىف استصالح كثري من 

ظا إن مل نستعمل الزنوج ىف  ولسوف يصبح السكر غاليا غلوا باه.  األراىض

وهؤالء  الزنوج سود من قمة رؤوسهم . زراعة النبات الذى يستخلص منه

نا ال يمكن أن إىل وف شديد الَفَطس لدرجة أ  أخامص أقدامهم، وهلم أ

وليس بمستطاعنا ختيُّل أن اهللا، الذى هو كائٌن ِجدُّ حكيٍم، . نشفق عليهم



د يمكن أن يضع روحا،  فضال عن أن تكو ن روحا طيبة، ىف جسٍم تامِّ السوا

 ". هبذا الشكل

 هذا اخلبل العقىل لدى هذا املحسوب عىل الفالسفة، إىلفانظر 

ْب كام حيلو لك، وقارن بني كالم هذا الِعْلج الفرنسى وبني قول سيد  وتعجَّ

بياء واملرسلني، الذى ال تساوى رقبة العلج الفرنسى قالمة الظفر الذى  األ

اسمعوا وأطيعوا وإن اْسُتْعِمل عليكم عبد : " من أظافر قدمهيطريه املقص

عىل ى وال لَعَجمى عىل َعَجمى لَعَرب َفضَل  ال"، "ةيبَ بِ حبشى كأن رأسه زَ 

يَض عىل أسوَد والى، َعَرب يَض إّال بالتَّْقو وال أل  الناُس .  ىألسوَد عىل أ

ٍب  ى ذر حني نسى مب"من آَدَم، وآَدُم من ُترا  ىف غفلة اإلسالمادئ ، وقوله أل

مت به نفخ ىف  فعابرة أ يا ابن : "ه الشيطان، فعري بالال احلبشى بلونه قائالأ

ى ذر إال أن وضع خده "إنك امرؤ فيك جاهلية": "السوداء ، فام كان من أ

عىل الرتاب إرضاء لبالل وتكفريا عن الكلمة التى قفزت من فمه دون 

  . انتباه

ومن : "عىل مقولة مونتسكيو بقولهحممد عوض حممد . وقد عقب د

 أهنا ليست مبنية عىل إىلاملفيد أال نمر بعبارة منتسكيو هذه دون أن نشري 

ء ال روح هلا إىلجمرد السخرية، فإن اإلشارة   أن الشعوب السوداء أو احلمرا

. قد كانت مظهرا من مظاهر االستعامر األوربى احلديث ىف أوائل عهده

فسهم مل  وقد كان قادة . يتورعوا عن مثل هذه النزعاتورجال الدين أ

 اهلنود احلمر إىلالدين ىف مراحل االستعامر األوىل بأمريكا الشاملية يشريون 

بأهنم من ساللة الشيطان، وكانوا يأمرون بالقضاء عليهم بمختلف 



الوسائل، وكان من هذه الوسائل أن ُتنَْرش بينهم األمراض اجلديدة التى 

ألصليني تلك املناعة منها التى اكتسبتها شعوب العامل ليس لألمريكيني ا

يون األمريكفكانوا يوصون بأن يمّكن . القديم، ومن أمهها مرض احلصبة

التى كان يتغطى هبا املصابون ) البطاطني(اهلنود من االستيالء عىل األغطية 

ء مما يتفق متاما مع الدين. باحلصبة حممد . د" (وكانوا يرون أن هذا اإلجرا

/ القاهرة/ دار املعارف/ االستعامر واملذاهب االستعامرية/ عوض حممد

 ). ٣٨/ م١٩٥٧

إن ما هيرف به علوج أوربا ىف تسويغ االستعامر ورسقة الشعوب 

ن الزنوج وزعمهم أن األقدار َمحََّلْتهم عبء  واستعبادها واحتقارهم أللوا

ربيون، الذين حتضري األمم املتخلفة هو قمة العنرصية، إذ كيف يظن األو

كيف  عدة قرون قليلة مضت  مهجا متخلفني وفيهم كل الِعَرب، إىلكانوا 

ا ىف العْقلية واألخالقية أو الثقافية من ى النواح يظنون أن ساللتهم أعىل شأ

د الّسالالت األخر  ا ومن ثم يعتقدون أهنم يستحّقون حقوقً ى، أفرا

ه ليس هناك أى دليل قع أ ُيساند الّدعاوى ى  عْلموامتيازات خاصة؟ والوا

م آخرين،  العنرصية، وال يعقل أن حيابى اهللا أقواما من َخْلقه عىل أقوا

 التحرض بينام إىلفيعطيهم الذكاء والقدرة عىل اإلبداع واالبتكار واملسارعة 

  . حيرم اآلخرين هذا كله

ومع هذا فإن العنرصية واسعة االنتشار وسّببت الكثري من املشكالت 

والنزعة ى والفصل االجتامعى بتسويغها التمييز العنرصالرئيسية 

ضااإلبادة اجلامعية  االستعامرية، وحتى ل فيها ى الُبْلدان الت  وىف.أ يشكِّ



 البيض األكثرية نجدهم بصفة عامة يترصفون ويفكرون بعنرصية مقيتة ضد

ودتضمنوت. األقليات الّساللية أو الِعْرقية ود واهلن  مثل هذه اجلامعات السُّ

ليا األصليني األمريكيني واألمريك يني املكسيكيني وسكان أسرتا

املجاالت  وقد تعّرضت هذه األقليات للّتعصب والتمييز ىف. واآلسيويني

 أَقّلية  كذلك قد سيطرت.والتّعليم والّتوظيف املختلفة مثل اإلسكان

ت طويلة، وفرضت بيضاء ىف نني  جنوب إفريقيا عىل احلُْكم لسنوا قوا

ريها عىل  ة ىفعنرصي جماالت اإلسكان والّتْعليم والتوظيف كان هلا تأ

 السياسة املعروفة باسم سياسةى وه. الُعْظمى من غري البيض الغالبية

ارتيد  .التفرقة العنرصية أو األ

ف  العنرصية منذ قديم الزمان، أشكاُل ْت دَ جِ وقد وُ  ى فقبل أكثر من أ

وظل . أدنى منهم اعتربوهاى التعام استْعبد اإلغريق والرومان الشعوَب 

 القرن  الصني ىفإىلالصينيّون، ملئات من السنني بعد رحالت ماركو بولو 

 الغربيني عىل أهنم بيض مهج كثيفو إىلينظرون ى، الثالث عرش امليالد

القرن الثامن عرش وحتى أوائل القرن   ومتكن األوروبيون ىف.الشعر

ء كبرية من آسيا وإفريقيافرض سيطرهتم ع العرشين امليالديني من . ىل أجزا

أساس أن السالالت ذات البرشة  وبّرر هؤالء املستعمرون سيطرهتم عىل

ء البد من متدينهم بوساطة . البيض املتفوقني السوداء والسمراء والصفرا

، ه َعْوا عبء الرجل " :أصبحت تسمىى التى وهذه املهمة التثقيفية، كام ادَّ

يض  وكلتها إليه األقدار عن ترقية األجناس ، أى مسؤوليته التى"األ

يض كاناألخرى املتخلفة حضاريا وثقافيا،   إىل رغم أن هذا الرجل األ



ضا ولكنه الغرور واخلداع واخلبث . وقت غري بعيد مهجيا متوحشا هو أ

بل الشعارات التى يضحكون  انية مغلفة بأفخم األلفاظ وأ ء واأل وااللتوا

كان من اإلمرباطورية الربيطانية كان الزعم الزائف كل م وىف. هبا عىل العامل

اهلند املستعَمرة عىل ى  فف:معظم جماالت احلياة بتفوق البيض يتغلغل ىف

ضئيل جدا من االختالط بني الوطنيني  سبيل املثال مل يكن هناك سوى قدر

 إىلأسرتاليا  البيض ىف كام نظر املستوطنون. اهلنود واملوظفني البيض

 ومع أن معظم السياسات. ألصليني عىل أهنم أدنى مرتبةالسكان ا

فإن آثارها ى أواسط القرن العرشين امليالد االستعامرية كانت قد انتهت ىف

  . اليومإىلالعامل مازالت باقية  عىل

وتعترب إبادة اجلنس أعظم اآلثار املتطرفة املرتتبة عىل الكراهية 

علنت مجهورية البوسنة واهلرسك ولقد فعل ذلك الرصُب حني أ. الُعنُْرصّية

البوسنة  أهاىلاملسلمة استقالهلا عن مجهورية يوغوسالفيا السابقة، فقاسى 

واع اإلبادة اجلامعية والفردية ء  مجيع أ ا بذريعة تطهري العرق، وُقتِل من َجرَّ

د كثريون جدا من وطنهم حتت ت اآلالف من البوسنيني، وُرشِّ  ذلك عرشا

 وبلغ من فجورهم أهنم اعتَدْوا عىل النساء . وبرصهسمع االحتاد األوروبى

 إىلوالفتيات املسلامت جنسيا بطريقة وحشية مما دفع كثريات منهن 

ومنذ زمن طويل يرزح الفلسطينيون حتت الغطرسة الصهيونية، . االنتحار

إذ يتصور اليهود أن جنسهم هو اجلنس املختار، فقتلوا أهل فلسطني التى 

وهم واعتقلوهم وصادروا ممتلكاهتم وانتهكوا حرماهتم ُنِكَبْت هبم وعذب

حتت سمع العامل وبرصه، يساندهم ىف ذلك الغرب، وبالذات الواليات 



" العنرصية" مادة إىلويمكن الرجوع ىف ذلك مثال . يةاألمريكاملتحدة 

فهذا أحد الشعارات التى رفعها الغربيون ىف  ".املوسوعة العربية العاملية"بـ

اف  لتربير استعامرهم للدول األخرى واستعباد شعوهبا واستنزوجه العامل

  . هاخرياهتا واالستعالء عليها واحتقار

املجال "وهناك مسوغ آخر الجتياح الدول املجاورة، وهو مسوغ 

انى راتسل، وترتكز ع أسَس َض  وَ وتكمن وراءه نظريةٌ ". احليوى ها العامل األ

ه حيق للدول الكربى احتالل الدو ل األخرى التى تقع ىف جماهلا عىل أ

فية، وحيل هلا عندئذ  احليوى ما دامت قدراهتا أكرب من مساحتها اجلغرا

 للمرة "ىاملجال احليو"وظهرت نظرية . استخدام القوة لتحقيق هذا اهلدف

قامت بريطانيا بفرضه عىل ى األوىل عىل أرض الواقع بسبب احلصار الذ

امنيا وإليها خالل احل  إذ أدى هذا احلصار ، العاملية األوىل ربالتجارة من أ

امنيا ىفإىل د الغذائية بأ كانت فيه املوارد ى الوقت الذ  نقص حاد ىف املوا

انية ىف الغذائية متوفرة بكثرة ىف ت األ ونتيجة هلذا . أفريقيا املستعمرا

امنيا كان يمكن   عىل"ىاملجال احليو"تبلورت نظرية  اعتبار أن مأساة أ

 روسيا رشقا لسد النقص ىف أراىض قامت بالتوسع ىف هولة لوتفادهيا بس

الصاحلة للزراعة،  األراىض مواردها الغذائية، إذ متلك روسيا الكثري من

رد الغذائية  وجدير بالذكر أن هذا األمر قد حدث .ولدهيا وفرة من املوا

 أمريكا بالد اهلنود احلمر إىل بالفعل قبال حني هاجر كثري من األوربيني

املتحدة  فتشكلت الواليات، يث قاموا باستئصال اهلنود ومتلكوا األراىضح

 وثم مثال .وصار اهلنود احلمر ىف خرب كانى، ية عىل الطابع األوروباألمريك



يف أدولف هتلر عام  ، الذى "كفاحى: "كتابه املشهور م١٩٢٥آخر وهو تأ

ن   يرتكز عىل "أو السياسة الرشقية التوجه ناحية الرشق"ضمنه فصال بعنوا

 للشعبى  رضورة توسيع املجال احليوإىل، إذ دعا "ىاملجال احليو" نظرية

ان رد الغذائيةى األ امنيا . من أجل توفري مصادر جديدة للموا وقد حاولت أ

أسوة  بالفعل خالل احلرب العاملية الثانية إنشاء إمرباطورية استعامرية

مثلام ى  أن الدولة كائن حإىلدا باإلمرباطوريتني الفرنسية والربيطانية استنا

تتكيف ى ذكر العامل فردريك راتسل مع إضافة هتلرية ُمَفاُدها أن الدولة الت

أن تتوسع الحتالل ى خريطة العامل من الطبيع تشغله عىلى مع املكان الذ

  ومن أجل حتقيق هذه الغاية عمل هتلر عىل تشجيع الزيادة.  ىدول أخر

.  بالدهمإىليضموهنا ى الت ان شغل األراىضالسكانية كى يستطيع األ

للعديد ى التوسع االستعامر  هى السبب ىف"ىاملجال احليو"وكانت نظرية 

 إىلتاج، إذ برزت احلاجة وازدياد اإلن الثورة الصناعية من الدول بعد مرحلة

مصادر للمواد اخلام وأسواق لتصدير املنتجات، ومن ثم برزت هذه 

  .األخرى والتوسع عىل حساهبا النظرية تسويغا الحتالل هذه الدول للدول

امنيا أصبحت نظرية  السلطة ىف إىلوبعد وصول أدولف هتلر  أ

ية مربرات التوسع للنازية، فقدمت النازى  املبدأ العقائد"ىاملجال احليو"

ان ن مبدأ النازية رضورة القضاء  ى، أوروبا الرشقية والوسط ىفى األ وتضمَّ

ذلك البولنديون  عىل معظم السكان األصليني ىف تلك املناطق بام ىف

نيون والروس وسكان الدول السالفية األخرى إما عن طريق  واألوكرا

باد باعتبار أن تلك االستع  سيبرييا أو املوت أوإىلى الرتحيل اجلامع



 ً اناالشعوب أقل شأ ه من حقهم استعامر تلك املناطق   من األ وأ

انيا كفايتها الغذائية ر فيها ألهنا متتلك أراِىضَ زراعيًة توفر أل  .واالستقرا

لبولندا ىف بداية احتالله ألوروبا الرشقية قام بقتل أعداد  وبعد غزو هتلر

م عني أحد املسؤولني الكبار ١٩٣٩عام خريف  البولنديني، وىف كبرية من

ان ىف لتوطيد بناء الدولة انية املكلفة بتوطني األ احتلها ى الت األراىض األ

 سيبرييا بعد أن يغزو هتلر إىل لنقلهم ابسجن البولنديني متهيدً  هتلر، فقام

م ١٩٤١عام  ىفى وبعد غزو هتلر لالحتاد السوفيتى، السوفيت االحتاد

 ما وراء جبال األورال رفض هتلر التوقف إىلالسوفيتية  توانسحاب القوا 

أن هذه اجلبال ليست من الضخامة بحيث تستطيع  ا عند هذا احلد معتربً 

ه ىف الفصل بني العوامل األوروبية  اغضون عرشين عامً  واآلسيوية، وأكد أ

ان، َغْت من سكاهنا وُأِعيد ملؤها باملستعمرين األ  ستكون بولندا قد ُفرِّ

ان خرسوا احلرب العاملية الثانية، وأصبحتل  كن ذلك مل حيدث ألن األ

ت تابعة لالحتاد السوفيت  ثم استعادت استقالهلا مع اهنياره ىفى بولندا لسنوا

   .م١٩٨٩عام 

 رأسامىل:  معسكرينإىلوبعد احلرب العاملية الثانية وانقسام العامل 

يتى بدأت احلرب الباردة بني بقيادة أمريكا واشرتاكى بزعامة االحتاد السوفي

ولكن ى، فسعى كل من القطبني الكبريين لتوسيع جماله احليو: املعسكرين

وبعد . دون استعامل اآللة العسكرية كام كان احلال قبال بل القوة الناعمة

صار العامل اليوم حتت هيمنة ى انتهاء احلرب الباردة وتفكك االحتاد السوفيت

حيث تقوم ى واليات املتحدة، وأصبح جماهلا احليودولٍة واحدٍة هى ال إدارة



الرقيب عىل أداء الدول فتحاكم وتسجن وتستجوب من ى بدور الرشط

د األولية وتوقع العقود ى االتفاقيات الت هيّدد مصاحلها وتوقع توفر هلا املوا

ء منتجاهتا وتوقع االّتفاقيات إلقامة القواعد  التى جترب الدول عىل رشا

إعطاء شعوب املنطقة أمال زائفا  ية كل هذه املنجزات معالعسكرية حلام

املجال "وهبذا تطور مفهوم . كذابا بحياٍة أفضل من خالل الديمقراطية

طية "ىاحليو ، وتغريت أدوات التنفيذ، فظهرت مالمح اإلنسانية والديمقرا

... وحقوق األطفال وحقوق النساء وحقوق السجناء وحقوق اإلنسان

تقوم عليها مجعيات حتت  مة طويلة من احلقوقوهى منظو.  وهكذا

غري موجودة فعليا، ى احلقيقى السيطرة، وأصبحت سيادة الدولة باملعن

 إذ ى، كرب وأضحى معنى السيادة أن تربط مصلحة بلدك مع مصلحة دولة

وباملثل . أصبح هذا الوضع رشا ال بد منه، واحلكيم من خيرج بأقل اخلسائر

ئيل، عن طريق ح ء ىففإن إرسا ذلك  روهبا ضد الدول العربية املجاورة سوا

واجتياح لبنان  م١٩٦٧م وحرب اخلامس من يونيو عام ١٩٤٨حرب عام 

، إذ "املجال احليوى"م، كانت تضع ىف ذهنها نظرية ١٩٨٢ و١٩٧٨عامى 

ئيىل يم قال الوزير اإلرسا ئيل السابق إفرا  إيتام إن مجيع عرب إرسا

ئيل إما  ضمتهاى الت  األراىضوالفلسطينيني جيب أن خيرجوا من إرسا

  .باإلقناع وإما بالقوة

يض" جانب إىلو ضا " املجال احليوى"و" عبء الرجل األ هناك أ

د ما قالته د". تنصري العامل"مقولة  زينب عبد . ولسوف أكتفى هنا بإيرا

م عىل املشباك، ٢٠٠٧العزيز ىف هذا املوضوع ىف مقال هلا منشور عام 



نه   البابا بنديكت السادس إىل خطاب مفتوح - تنصري العاملهيسرتيا "وعنوا

ه يربهن من احتفاىل ورس .  التاىل، وجيرى عىل النحو "عرش  هبذا اخلطاب أ

اجيل األربعة ومن كالم املسيح ذاته أن عملية تنصري العامل خمالفة  داخل األ

شهر بمناسبة انتهاء : "قالت األستاذة الدكتورة. لتبشري عيسى عليه السالم

الذى يتم ى، العامل ويوم التبشريى، أكتوبر، شهر التنصري ىف الُعْرف الكنس

 املنعقد ىف مدينة نابوىل  أكتوبر، وانتهاء مؤمتر التبشري٢١االحتفال به يوم 

ر ٢٣إىل ٢١من  الذى فرضه " العامل تنصري" أكتوبر، وكل ذلك ىف إطار قرا

ناول ، اسمح ىل أهي١٩٦٥عام ى جممع الفاتيكان الثان ل أن أ ا األب املبجَّ

قبه، التى تتخذ عاًدا  موضوعا شديد احلساسية مل يعد أحد جيهل عوا أ

ذية ئد مستديرة . هيستريية استحوا ت أو ندوات أو موا ء أكانت مؤمترا فسوا

ام عاملية للشباب أو ة مسميات أخرى كاأللعاب األوملبية  أو أ حتت أ

يا األربعة أو حمشورة ىف العتاد الدن  أركانإىلوبعثات التبشري املوجهة 

إن  .يلحظ املبرشين وأعامهلم جليوش اإلحتالل، فلم يعد أحد الى احلرب

كم ال  ر عىل تنصري العامل قد تعدى أى منطق، خاصة وأ هوس اإلرصا

تبشريية .  تبشرييةترديده ىف كل خطبكم تقريًبا، أن الكنيسة أوًال  تكفون عن

فاذهبوا : "صحاح إنجيل مّتى القائل ىف آخر إ١٩لآلية رقم  استجابة

دوهم باسم األب واالبن والروح القدس وَتْلِمذوا مجيع   ". األمم وَعمِّ

 إىل"بتجنيد كل املسيحيني ىف وثيقة ى ولقد قام جممع الفاتيكان الثان

لقد تم جتنيد ترسانة بأكملها . لكى يسامهوا ىف عمليات تنصري العامل" األمم

ومجاعات تبشريية من   الرسمية وغري احلكوميةمن املؤسسات واملنظامت



وكل الوسائل ىف  الشباب، بل ومن األطفال ومن اخلاليا الكنسية التبشريية،

وإن كان ذلك قد . كافة املجاالت ىف املجتمع قد تم وضعها كسالح للتبشري

ى بولس الثان مر ىف البداية بصورة غري ملحوظة فقد أعلنها البابا يوحنا

حة عام   ومنذ ذلك الوقت مل حيدث أن.  ىف مدينة شانت يقب١٩٨٢رصا

 واملسلمني ىف اإلسالمكان اهلوس أكثر ُعَجالة وأكثر هيستريية لشيطنة 

  ! العامل

وهنا اسمح ىل أهيا األب املبجل أن أوضح لك أن نصوص العهد 

نصها، ومن هنا فهى تدين كل  اآلية التى تعتمدون عىل اجلديد تناقض تلك

! لإلرهاب الذى يثريه هذا التبشريى السبب احلقيق يها، وهوما يرتتب عل

مل : "ووفًقا لنصوص العهد اجلديد فإن رسالة يسوع كام يقوهلا شخصيا

ئيل الضالةإىلإال  لَس رْ أُ  وهو نفس ما )! ٢٤/ ١٥مّتى " ( خراف بيت إرسا

هؤالء االثنى عرش : "ىف اإلصحاح العارش من نفس إنجيل مّتى كان قد قاله

، وإىل: وأوصاهم قائًال  سلهم يسوعأر  مدينة إىل طريق أمم ال متضوا

ئيل الضالةإىلَرى اذهبوا باحلَ  بل. للسامريني ال تدخلوا  "  خراف بيت إرسا

ًضا ىف )٦ -٥آية ( إليكم : "، إذ تقول"أعامل الرسل"، وهو ما نطالع معناه أ

" د منكم عن رشورهكم بَِرّد كل واحاهللا فتاه يسوع أرسله يبارك  إذ أقامأوًال 

أن يسوع مل ُيْبَعث وفًقا للنص إال من أجل اليهود ى وذلك يعن ).٢٦/ ٣(

ى وليست هذه اآليات وحدها الت .الرشور لكى يبتعدوا عنها الغارقني ىف

ى ، فام أكثر اآليات الت)العربية ١٩٦٦طبعة (عليها العهد اجلديد ى حيتو

فام أكثر ! بتبشري األمم ستكشف عن أن يسوع كان يبرش بملكوت اهللا ولي



نطالعه  ومنها ما. كان يؤكد فيها اقرتاب موعد ذلك امللكوتى املرات الت

تم ذاهبون اكْ : "ىف إنجيل مّتى زوا قائلني إنه اقرتب ملكوت رِ وفيام أ

ت ئيل : احلقَّ أقول لكمى فإن"أو ) ٧/ ١٠" (السموا ال تكملون مدن إرسا

ل إن إنجيل مّتى به أكثر من ثالثني ب). ٢٣/ ١٠" (ابن اإلنسانى يأ حتى

اإلصحاح الثالث عرش   تبشري يسوع بملكوت اهللا بخالف ما ىفإىل آية تشري

به ٥٢ اآلية إىل ١ وحده من اآلية ، فكلها تتحدث عن ملكوت اهللا واقرتا

 إىلبل لقد كانت رسعة اقرتاب حدوث ذلك امللكوت وشيكة ! الوشيك

ه عندما ذهب ريا ىف ُأوَىل جوالهتم قال هلم يسوع االثنا عرش ح درجة أ وا

احلقَّ ى  فإنى،  األخرإىلهذه املدينة فاهربوا  ومتى طردوكم ىف: "بوضوح

ئيل حتى يأ ال تكملون ُمُدن: أقول لكم / ١٠مّتى " (ابن اإلنسانى إرسا

ه يقول ). ٢٣ ناء املحاكمة نرا ناء مثول يسوع أمام الكاهن األكرب أ وحتى أ

ًض : "هلم اآلن تبرصون ابن اإلنسان جالًسا عن يمني  من: ول لكم أقاوأ

أما إنجيل مرقس فيورد ).  ٦٤/ ٢٦مّتى " (القوة وآتيًا عىل سحاب السامء

صل الرسالة  بدأها يوحنا ى التىف اإلصحاح األول كيف أن يسوع يوا

يوحنا  وبعد ما أسلم: "املعمدان والتبشري بنفس املضمون، إذ تقول اآلية

 قد كمل الزمان:  اجلليل يكرز ببشارة ملكوت اهللا ويقولإىلجاء يسوع 

وىف اإلصحاح ). ١٥ -١٤" (واقرتب ملكوت اهللا، فتوبوا وآمنوا باإلنجيل

إن من القيام ها هنا قوًما ال : احلق أقول لكم: وقال هلم: "نطالع التاسع

ى بقوةوْ رَ حتى يَ  يذوقون املوت ق احل: "وتتكرر املقولة". ا ملكوت اهللا قد أ

السامء واألرض . هذا اجليل حتى يكون هذا كله ال يمىض: أقول لكم



ونطالع ىف إنجيل ). ٣١-٣٠/ ١٣مرقس " (ال يزولى تزوالن لكن كالم

وكان اجلموع   موضع خالءإىلا صار النهار خرج وذهب "لوقا أن يسوع 

ى ينبغ إنه: فقال هلم. يفتشون عليه فجاؤوا إليه وأمسكوه لئال يذهب عنهم

ًضا بملكوت اهللا ألىل رش املدن األخرى أ / ٤" (هلذا قد ُأْرِسْلُت ى  أن أ

، وهو ما يثبت أن رسالة يسوع كام تتضح من كل هذه اآليات )٤٣ -٤٢

ئيل الضالة  تنحرص، ف بيت إرسا  رسالة إىلكام يقول هو، ىف إعادة خرا

هللا، بالثالوث، وىف التبشري باقرتاب ملكوت ا د باهللا الواحد وليسوحيالت

ونطالع ىف نفس إنجيل لوقا، ىف بداية . الذى هو العدل والسالم والفرحة

تالميذه االثنى عرش وأعطاهم قوة  دعا"اإلصحاح التاسع، أن يسوع قد 

ض وأرسلهم ليكرزوا بملكوت  وسلطانا عىل مجيع الشياطني وشفاء أمرا

ه أسند إل وهو ما يكشف). ٢ - ١آية " (اهللا وَيْشُفوا املرىض يهم كل عن أ

صل نفس  وىف اإلصحاح العارش. كان هو يامرسهاى السلطات الت يوا

منكم  قد اقرتب: واشفوا املرىض الذين فيها وقولوا هلم: "الوصية قائًال 

ة مدينة دخلتموها ومل يقبلوكم فاخرجوا . ملكوت اهللا رعهاإىلوأ   شوا

علموا حتى الغبار الذى لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن ا: وقولوا 

ه مل يكن ). ١١ -٩" (قد اقرتب منكم ملكوت اهللا إنه: هذا وهو ما يثبت أ

قد أسند هذه  باقرتاب ملكوت اهللا، وإنامى يسوع وحده الذى كان يناد

ًض إىلاملهمة  ريني أ الذى يمثل  وهو ما يوضح أمهية هذا امللكوت. ا احلوا

.  العاملأساس رسالته، ملكوت العدل والسالم والفرحة، وليس تنصري

ى ويبدأ اإلصحاح الثالث من إنجيل يوحنا بواقعة نيقوديموس الفاريس



ت تعمل إن مل يكن : "له الذى قال ال أحد يقدر أن يعمل هذه اآليات التى أ

إن كان أحد ال يولد من : احلق احلق أقول لك: أجاب يسوع وقال. معه اهللا

  ". يرى ملكوت اهللا فوق ال يقدر أن

نا للتو  ه وكام رأ اجيل األربعة تتحدث عن ملكوت اهللا عىل أ فإن األ

األساس ليسوع، فام من إنجيل إال وتناوهلا بنسب متفاوتة من  الرسالة

ًضا ىف . اآليات ى ، الت"الرسائل"و" أعامل الرسل"وهو ما سوف نتابعه أ

 اليوم الذى إىله مَ لَّ  ما فعله يسوع وعَ إىلاألول باإلشارة  تبدأ ىف اإلصحاح

يوًما بعد بعثه، كام يقولون، يتحدث عن " أربعني"أمىض  ع فيه عندماارتف

وهو يظهر هلم أربعني يوًما ويتكلم عن . "بملكوت اهللا األمور املختصة

ونغض الطرف هنا عن  ).٣ -١" (اهللا األمور املختصة بملكوت

اجيل  االختالف أو تناقض مدة بقاء يسوع عىل األرض بعد بعثه عن األ

اآلف  واحدة منى  أربعني يوًما، وهإىلمتتد من يوم واحد ى لتاملعتمدة، ا

 بتوضيح نقطةى يزخر هبا الكتاب املقدس، لكنا نكتفى املتناقضات الت

ه حتى بعد بعثه، وفًقا لـ: جوهرية ناء حياته فقط، " أعامل الرسل"أ وليس أ

 !أربعني يوًما حيدث حوارييه فقط عن األمور املختصة بملكوت اهللا ظل

وأقام : "باآليتني التاليتني" أعامل الرسل" واألدهى من ذلك تنتهى بل

وكان يقبل مجيع الذين . سنتني كاملتني ىف بيت استأجره لنفسه بولس

كارزا بملكوت اهللا ومعلًام بأمر الرب يسوع املسيح بكل  يدخلون إليه

 أهل رومية يوضح إىلوىف رسالته ). ٣١-٣٠/ ٢٨" (جماهرة بال مانع

ورشًبا بل هو بِرٌّ وسالٌم وفرٌح ىف  ألَْن ليس ملكوت اهللا أكًال : "ئًال بولس قا



 أهل كورنثوس يضيف بولس إىلرسالته  وىف). ١٧/ ١٤" (الروح القدس

ستم تعلمون أن الظاملني: "قائًال  ). ٩/ ٦" (ال يرثون ملكوت اهللا؟ أم أ

اهرة معدًدا أعامل اجلسد الظ  أهل غالطيةإىلويواصل الرسد ىف رسالته 

ًضا فأقول لكم عنها كام سبقت فقلت: "حمذًرا إياهم لون إن الذين يفع: أ

 أهل أفسوس إىلوىف رسالته  ).١٩/ ٥" ( مثل هذه ال يرثون ملكوت اهللا

طامع الذى هو عابد   أو نجس أوأن كل زانٍ : فإنكم تعلمون هذا: "يقول

  ). ٥/ ٥" (لألوثان ليس له مرياث ىف ملكوت املسيح واهللا

فبعد أن واصل بولس تصعيده لعملية : حظ هنا تغيًريا واضًحاونال

يه يسوع ىف أقواله السابقة ها هو يسند إليه ملكوت " ربنا يسوع"وجعله  تأ

يد عليه بطرس ! ملكية امللكوت للمسيح وهللا مًعا اهللا ويرشك وهو تغيري يزا

ه هكذا يقدم ل: "ىف رسالته الثانية، إذ يقول ىف اإلصحاح األول كم بسعٍة أل

د  ملكوت ربنا وخملصنا يسوع املسيحإىلدخوٌل  فبعد )! ١١اآلية  ("ىاأل

ريون تصعيد أمهية يسوع،  أن كان يسوع يبرش بملكوت اهللا واصل احلوا

ملكوت ربنا " إىلجعلوا امللكوت رشكة بني اهللا ويسوع، ثم حتول و

دى ًا كان صاحب ذلك امللكوت فإن"! وخملصنا يسوع املسيح األ  هذا وأ

ى من أجلها يسوع والتى ال يغّري شيًئا من أن الرسالة الت أرسله اهللا ى أ

ف بيتى، ليحققها ه ئيل الضالة  بكل وضوح، إعادة خرا  رسالة إىلإرسا

بل واألدهى من ذلك . اقرتب جميئهى د، والتبشري بملكوت اهللا، الذوحيالت

اهللا ُينَْزع  كوتلذلك أقول لكم إن مل: "ا كالم الربوْ َص يقول يسوع ملن عَ 

امره   ). ٤٣/ ٢١مّتى " (منكم وُيْعَطى ألمٍة تعمل أ



 بعض إىلهذه اجلزئية ال بد لنا من لفت نظركم ى وقبل أن ننه

نا أن يسوع قد حدد قائًال . املتعلقة بالنص وتطبيقكم له التناقضات  فقد رأ

ئيل الضالة  لإنه مل يرَس  ، )٢٤/ ١٥مّتى (إال من أجل خراف بيت إرسا

رييهحينام حدد قائًال  كذلك ىف نفس اإلنجيلو  طريق أمم ال إىل: " حلوا

 خراف بيت إىلال تدخلوا بل اذهبوا باحلرى   مدينة للسامرينيإىلمتضوا و

ئيل الضالة بعد كل هذه ى، أال يبدو من غري املنطق ).٦ -٥/ ١٠" (إرسا

ء أكان طيًفا أو "بعثه" حلوارييه بعد النصوص، أن نراه يمىل جتليا، وأن ، سوا

األمم ويعمدوهم باسم الثالوث، وهو  يأمرهم بالذهاب ليتلمذوا مجيع

ذلك خمالفة لرغبة يسوع ى أال يعن ؟" طريق أمم ال متضوا إىل: "القائل

خاصة وأن نص ذلك الكتاب  وإرادته والقيام بفرض املسيحية عىل العامل،

رقس حول نفس وهناك تناقض آخر بني مّتى وم مرتاب ىف أمره بني العلامء؟

هذه املقولة عن التبشري بالثالوث، إذ يقول مّتى إن هذا األمر قد ُأْعطَِى 

/ ٢٨" (اجلبل حيث أمرهم يسوع إىل"للحواريني األحد عرش ىف اجلليل 

ريني األحد عرش ىف ) ١٦ بينام يورد مرقس أن هذا األمر قد ُأْعطَِى للحوا

متكئون ووبخ عدم إيامهنم أخًريا ظهر لألحد عرش وهم : "يقول املنزل، إذ

 إىلاذهبوا : ألهنم مل يصدقوا الذين نظروه قد قام وقال هلم وقساوة قلوهبم

ه ظهر ى أ). ١٥ - ١٤/ ١٦" (واكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها العامل أمجع أ

  ! كطيف وأوصاهم بالرسالة هلم ىف املنزل

وبغض الطرف عن مثل هذا التناقض بني مّتى ومرقس ىف موضوع 

ى ثل هذه األمهية فال نملك إال أن نندهش من مضمون الرسالة التبم



.  العامل أمجع واكرزوا باإلنجيل للخليقة كلهاإىل اذهبوا : وقال هلم: "أمالها

ونتجاوز هنا عن هذا ". يؤمن ُيَدن ومن مل. من آمن واعتمد َخَلَص 

جون رِ ُخيْ "لنرى عالمات الذين يؤمنون وصفاهتم، فهم " التسامح"

سنة جديدةالشي شيًئا  حيملون حيّاٍت وإن رشبوا . اطني باسمى ويتكلمون بأ

دهيم عىل املرىض فيربأون  -١٥/ مرقس" (مميًتا ال يرضهم ويضعون أ

 ووفًقا هلذا املعيار يبدو أن هناك قّلة قليلة جًدا من املؤمنني بني). ١٨ -١٦

ى ! املسيحيني آخر ى  فف.بتناقض آخر يتعلق بالتعميد" أعامل الرسل"وتأ

أمر " قيرصية للقاء كورنليوس، إىلعندما ذهب بطرس  اإلصحاح العارش،

ه وفًقا لـى أ). ٤٨/ ١٠" (املسيح بأن يعتمدوا باسم يسوع " أعامل الرسل"أ

ر ه يتعّني عليه التعميد  كان جيهلى فإن بطرس احلوا باسم األب واالبن "أ

 احلادى عرش من بل واألدهى من ذلك نرى ىف اإلصحاح". والروح القدس

ه عندما " أعامل الرسل"  أورشليم خاصمه الذين من إىلصعد بطرس "أ

اآلية " (ُغْلَفة وأكلت معهمى ذو  رجالإىلإنك دخلت : أهل اخلتان قائلني

ه دخل وأكل مع غري اليهودى أ). ٣ هلم القصة كام ى وبدأ بطرس حيك. أ

فتذكرت : "قائًال أضاف  وردت ىف اإلصحاح السابق كنوع من التربير، ثم

تم فستعمدون بالروح  كالم الرب كيف قال إن يوحنا عّمد بامء وأما أ

  . والقائل هنا فرًضا هو نفس يسوع). ١٦آية " (القدس

ومما تقدم، وهو ِجدُّ قليٍل من َكّم األمثلة الواردة، نرى أن هناية كل من 

وسيلة ا كانت فأ . امّتى ومرقس عبارة عن إضافات متت الحقً  إنجيل

ه حتى كتابة  التعميد فذلك ، وهى سابقة عىل كتابة "أعامل الرسل"يثبت أ



اجيل األربعة، مل موجودة أو قد تم اختالقها بعد، " الثالوث"تكن عبارة  األ

نا نطالع ىف نفس ! منهم تنصريكل األمم وأن يسوع مل يطلب وذلك أل

إنطاقية وهم ال وقربص و  فينيقيةإىل"اإلصحاح احلادى عرش أهنم تشتتوا 

وهو ما خيالف عبارة  ،)١٩/ ١١" (يكلمون أحًدا بالكلمة إال اليهود فقط

ريني أال". كل األمم"يسوع بأن يعمدوا  يتحدثوا مع الوثنيني  فكيف للحوا

وال  اليهود أمثاهلم؟ إىلاملفرتض تنصريهم بأمر يسوع، وال يتحدثون إال 

فق،يسع املجال هنا إلضافة كل ما تضمه أعامل ال  نقد احلديثة من عدم توا

  أن أغلبية النقاد، ومنهم كنسيون، يقّرون بأن هنايةإىللكننا عىل األقل نشري 

كل من إنجيل مّتى ومرقس عبارة عن إضافات متأخرة قام هبا القديس 

بع ألن نفس األصل املعروف باسم  جريوم ىف كودكس "آخر القرن الرا

بع، ال يتضمنان إىل، ويرجعان "الفاتيكان كودكس"و" سيناء  القرن الرا

  ! تلك اإلضافة

ء أكانت بضعة  ل فرتة تبشريه، سوا ونوجز كل ما تقدم بأن يسوع طوا

ت، وفًقا أل أشهر أو ثالث ء بعد صلبه وبعثه ى سنوا إنجيل معتمد، وسوا

 عن اإلعالن بوضوح فَّ كُ يوًما أو أربعني يوًما، فهو مل يَ  كام يقولون وظهوره

ه مل يرسل إال  ئيل الضالة، ومن أجل التبشري  منأ أجل خراف بيت إرسا

رضورٍة لنضيف هنا أن عقيدة التثليث هذه، والتى  ترى أمن. بملكوت اهللا

بالروح القدس، قد تم اختالقها وفرضها ىف  قامت بمساواة اهللا بيسوع

نراها موجودة ىف نص مكتوب فيام  ؟ فكيف٣٨١جممع القسطنطينية عام 

 من ذلك الطريق ول وبداية القرن الثانى؟ فبدًال بني أواخر القرن األ



 من هذه  واملسلمني، وبدًال اإلسالم إقتالع إىلاهليستريى الضال واهلادف 

األخطار احلقيقية السياسية ى ختفى اهليسرتيا املضادة لإلرهاب زعًام والت

ة الفاقة الغذائية ىف   مليوًنا٨٥٤العامل، حيث إن هناك  املعارصة، وأوهلا مسأ

أال ُيَعّد أول " الفاو"العام ملنظة  من البرش يعانون من اجلوع وفًقا للمدير

العمل عىل إنقاذهم كآدميني هلم كل احلق  واجب هو العمل عىل إطعامهم،

بالطعام بيد وتفرضوا عليهم الكتاب   من أن تلوحوا هلمىف احلياة، بدًال 

  املقدس باليد األخرى؟

ف عليه وحوله هبذا الشكل، املختلَ " املقدس"فمثل هذا النص 

، "اهللا هو مؤلفه" عىل أن ١٨٦٩والذى فرضه جممع الفاتيكان األول عام 

 حكمت عليه أغلبية مكونة من ١٩٦٥عام ى الثان ثم ىف جممع الفاتيكان

هذه الكتب، وإن كانت تتضمن الناقص  أن"، ورَأْوا ٦ كنسيا ضد ٢٣٤٤

إن مثل هذا  ؟“ىحقيقى تربو فهى رغم ذلك ُتَعّد شهادات لعلم، ىلاوالب

 من جانب من يمثلونه ومن جانب من" التواضع"النص يتطلب شيئا من 

ويبقى سؤال . ثمنى وسيلة وبأى ه عىل العامل بأَض رْ يّتبعونه، وليس فَ 

" للكنيسةى الدور األساس"يفرض نفسه فيام يتعلق بعملية التنصري، وهو 

أرًضا  يهود الذين منحتموهمترى ما هو مصري ال: كام ال تكفون عن ترديده

ى من عملية قتل عرقى الشعب الفلسطينى ليست من حقهم يقينًا بينام يعان

مكتومة األصداء عىل مرأى ومسمع من العامل أمجع؟ ترى هل ستقومون 

ًضا أم أهنم مُ  بتنصري     من اخلالص؟نَ وْ فَ عْ اليهود أ



ى ملبجل حتياتللقراءة أرجو أن تتقبل أهيا األب اى مع التعبري عن شكر

 والفرحةى والسالم احلقيقى بأن تتمكن من إقامة العدل احلقيقى وأمنيات

ى والرسول، وتليق باملكانة التى احلقيقية بعدالة تليق بمقام يسوع النب

  ".حتتلوهنا

ية والغزوات االستعامرية اإلسالمواآلن إذا أردنا املقارنة بني الفتوح 

ة العرب عىل غري العرب، كام يظن  ال يقول بأفضلياإلسالمالحظنا أن 

هم، بل الكل ىف  ان أو اإلنجليز أهنم أرقى بطبيعتهم من سوا  اإلسالماأل

ب، وكلهم عباد اهللا ومن َخْلق اهللا ال  سواء ألهنم مجيعا آلدم، وآدم من ترا

يتفاضلون بجنس أو عرق أو نسب أو طبقة أو مال أو لون بل بالتقوى 

م التقوى والعمل الصالح كام ينبغى أن يفهام عىل أن نفه. والعمل الصالح

، ومها مراعاة املسلم لربه ىف نفسه وأرسته وجريانه وجمتمعه اإلسالمىف 

وأمته واإلنسانية كلها وحبه للنظام والنظافة والعمل واإلتقان واجتهاده ىف 

السعى عىل املعاش وتعاونه مع اآلخرين ومساعدته املحتاجني، واعتزازه 

مته ونف فليست . إلخ... وره من االستبداد والطغيان ومد اليد للسؤالبكرا

التقوى إذن متتمة وكثرة صالة وصيام فقط، بل الصالة والصيام جمرد جزء 

  .  منها ال يغطيها كلها وال جزءا كبريا منها بل جزءا حمدودا ليس إال

د ونبذ وحي التإىلية هى فتوح من أجل الدعوة اإلسالموالفتوح 

 العدالة إىلك عبادة البرش والظواهر الطبيعية، والدعوة كذلك األوثان وتر

والقيم العظيمة التى ذكرنا بعضا منها ىف الفقرة السابقة وحترير البرش من 

ئفة من عبادة األصنام واخلوف من الكهان و جهلهم وبضاعتهم الزا



زوإنصاف النساء  ق منها الرجال لِ  أهنن خملوقات من النفس التى ُخ وإبرا

ه ال حيق للرجال أن يظلموهن أو يأكلوا حقوقهن أو هيملوهن، بل مذاهت  وأ

عىل كل أب أن هيتم برتبية ابنته مثلام هيتم برتبية ابنه، وعىل كل زوج أن حيرتم 

زوجته وأن يصرب عليها ويتحمل عيوهبا بقدر اإلمكان واضعا ىف ذهنه أهنا 

ناء حتمل كل ولد من أوالده تسعة أشهر ىف بطنها متحملة ا آلالم واملتاعب أ

 كام أن طلب العلم فريضة عىل كل مسلم .  احلمل والرضاعة والرتبية األوىل

 غري مقصور عىل العلوم الدينية اإلسالم أن العلم ىف إىلومسلمة، مع التنبه 

وان املعارف من طبيعية ورياضية ولغوية وأدبية  وحدها بل يشمل كل أ

  .ةوسائر العلوم التجريبية واإلنساني

وكان املسلمون يكتفون عند فتحهم البالد بأخذ اجلزية ممن ال يريد 

 ومل يكونوا يعملون عىل استنزاف ثروات البالد التى اإلسالمالدخول ىف 

ويقابل . يفتحوهنا وإبقاء أصحاهبا ىف محأة اجلهل كى يسهل السيطرة عليهم

ال يلزم اجلزية عند املسلمني الزكاة والصدقات واخلدمة ىف اجليش مما 

واستئثار املسلمني " املجال احليوى" ال يعرف نظرية اإلسالمو. غريهم

كذلك مل . بخريات البالد التى يفتحوهنا، بل الكل أمام رزق اهللا سواء

يعرف املسلمون إكراه األمم املفتوحة عىل ترك أدياهنم ومعتقداهتم 

نا النبى لدن وصوله بعد اهل.  قرسا اإلسالموالدخول ىف   إىلجرة وقد رأ

يثرب يقبل اليهود ىف حضن الدولة اجلديدة ويسوهيم ىف احلقوق 

والواجبات باملسلمني سواء بسواء ومل يوجب عليهم ترك هيوديتهم، وإن 

ة مجاعة أخرى لكن  دون إجبار اإلسالم إىلكان قد دعاهم   شأهنم شأن أ



 .وهو ما جرى عليه ىف تعامله مع نصارى اليمن وغريهم. عىل اعتناقه

 بل تركهم حلريتهم، اإلسالم فتح مكة مل يفرض عىل املكيني اعتناق وحني

 قبول دينه من تلقائهم بعدما تبني هلم انحطاط الوثنية التى إىلوانتهى أمرهم 

له   . كانوا يتمسكون هبا متسك البخيل اللَِّحز بأموا

 ال يعرف قرس اآلخرين عىل اعتناقه وال حيدد فرتة يضع ىف اإلسالمف

أن يؤسلم البرش ىف األرض خالهلا كام ختطط الكنيسة لتنصري العامل خطته 

نية دين قبىل خاص ببنى اإلسالمكله رغم أن   دين عاملى بينام النرصا

ئيل وحدهم ى يرتكز اإلسالموهذا املوقف . وهنا املفارقة العجيبة. إرسا

لون وال يزا : "عىل أن اهللا خلق البرش خمتلفني ىف كل شىء بام ىف ذلك الدين

، وأن اإليامن والكفر قراران  "خمتلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم

وقل احلق من ربكم فمن شاء : "شخصيان يتخذمها الفرد بملء حريته

وأن اهلداية واإلضالل مها بيد اهللا سبحانه بمعنى " فليؤمن ومن شاء فليكفر

ه أقام كونه عىل نظام حمدد وقوانني معروفة ينتج عنها اإليام ن والكفر عىل أ

من يشإ اهللا يضلله ومن يشأ جيعله عىل : "النحو الذى نشاهده ىف الدنيا

ط مستقيم ت تكره الناس "، "رصا ولو شاء ربك هلدى الناس مجيعا أفأ

، وأن النبى ذاته ليس من حقه إجبار أحد عىل "حتى يكونوا مؤمنني

ح السيطرة عىل ، فام هو إال نذير يبلغ الناس دعوته لكنه مل ُيْمنَ اإلسالم

، "لسَت عليهم بمسيطر: "ضامئرهم وال جعله اهللا حفيظا أو وكيال عليهم

ت عليهم بوكيل" ت عليهم بحفيظ"، "وما أ   ". وما أ



ة بقعة دخلوها حاولوا البتة استئصال السكان كام  ومل نر املسلمني ىف أ

ليا ونيوزيلندا حيث َقَضْوا عىل ال سكان فعل األوربيون ىف أمريكا وأسرتا

ت املاليني، وال حاولوا هتجري أى شعب من أرضه كام كان  األصليني بعرشا

ان خيططون ىف دول رشق أوربا وكام صنع األوربيون ىف فلسطني حني  األ

مية ليحل فيها اليهود  ء كبرية منها بكل الطرق اإلجرا فرغوا أجزا

ى من املستجَلبون من كل بقاع العامل، ويعملون اآلن عىل امتالخ الباق

ية وتوسيع حدود الدولة الصهيونية املختلقة اإلسالمفلسطني العربية 

ومل يكن املسلمون يعاملون شعوب البالد .  الفراتإىللتكون من النيل 

املفتوحة عىل أهنم عبيد هلم بل عىل أهنم إخوة تربطهم هبم وشيجة الدين، 

  .  وإال فوشيجة اإلنسانية

ىف احلديث عن السبايا وملك وإذا كان الرصاىف قد أفاض القول 

اليمني فلَِم َملْ يقارن بني هذا الوضع وبني ما حيدث عندما تدخل اجليوش 

األخرى بلدا ما من انتشار االغتصاب والزنا والبغاء واللقطاء مما ال تعرفه 

. ية؟ هنا يظهر الفرق ويتضح ما حياول الرصاىف إخفاءهاإلسالمالفتوح 

اذا سكت عن جتارة الرقيق  التى قام هبا اإلنجليز حني كانوا ُيِغريون عىل و

نات باملاليني   أمريكا بعد إىلالبالد األفريقية خلطف البرش وشحنهم كاحليوا

اكتشافها للعمل عبيدا ال قيمة هلم هناك دون أى اهتامم بموهتم أو حياهتم، 

ناء الرحلة املشؤومة من بالدهم  إذ  أمريكا، إىلكان من يموت منهم أ

 قاع البحر إىل أعداد املوتى حينئذ باآلالف املؤلفة، يقذفون به وكانت

نية كام كانوا يتعاملون . واملحيط دون أن ختتلج فيهم عاطفة برشية أو حيوا



معم بالسياط أو بالقتل ال يعرفون لغة أخرى غريها ىف التفاهم حسبام نعرف 

ل من أن الرقيق  فأكتفى ىف هذا السياق بام أكده الرسواإلسالممجيعا؟ أما ىف 

ه  ننا، ومن ثم ينبغى أن ُنْطِعمهم مما َنْطَعم وُنْلبِسهم  مما َنْلبَس، وأ هم إخوا

ه اهتبل  عليه الصالة والسالملدن موته  أوىص بالنساء والرقيق خريا، وأ

حنث اليمني عند  وكام هو احلال عند إيذائهمكل فرصة لتحرير الرقيق 

ومن أقواله الشاخمة ىف هذا السبيل، . الرجوع ىف الظهار مثالعند رغبة و

من كانت له جارية : "وكل ما يقوله صىل اهللا عليه وسلم رائع وشامخ

فأحسن أدهبا، وعّلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران 

 ".اثنان

قها ونرش اخلراب ىف أى  كذلك ال يعرف املسلمون هدم املدن وإحرا

كانه كام يأمر العهد القديم اليهود بذلك بلد دخلوه وال الفتك بجميع س

ام احلروب الصليبية مثال  نا النصارى يصنعونه ىف بيت املقدس أ وكام رأ

وكام صنع الفرنسيون ىف محلتهم عىل مرص، وكام فعلوا عند احتالهلم 

م وبرود  ئر إذ قضوا عىل مليون عىل األقل من أهاليها بكل إجرا للجزا

ان   إىلينوون فعله ىف البالد التى خططوا لضمها ووحشية، وكام كان األ

 نرش الرذائل ىف اإلسالمكذلك مل يعرف . بالدهم واحتجان خرياهتا هلم

باعه كام صنع اإلنجليز حني تسللوا   الصني إىلالبالد التى يفتحها أ

متاجرين قبل عدة قرون، إذ نرشوا بينهم األفيون ودمروا حياهتم واجتنَْوا 

ما  ال تعد وال حتىص من وراء هذه السلعة الشيطانية ثروات هائلة حرا

ًء، فصار الصينيون  البشعة التى فرضوها عليهم فرضا وَأْغَرْوهم هبا إغرا



 بل ىف حكم األموات ال يمكنهم أن يعملوا فضال، عن أن كساىلمتبلدين 

ئَق والعقباِت التى تقف ىف طريقهم ُوا العوا  . َيَتَحدَّ

 

  

  

  

  

  

  



دينا فصل خاص بالقرآن، وهذا الفصل يبدأ  ىف الكتاب الذى بني أ

ه  زله اهللا عىل حممد بواسطة "بتعريف الرصاىف للقرآن بأ اسم لكتاب أ

ت"جربيل، وهو ىف األصل مصدر لـ ، فسمى الكتاب "القراءة"كـ" قرأ

جه تسمية وهذا أصح ما قيل ىف و. املقروء من باب تسمية املفعول باملصدر

ة فيه إال من ). ٥٥١ص"..." (القرآن"كتاب اهللا بـ وهذا كالم مجيل ال ُمَشاحَّ

ه مشتق من  ق "حيث اللغة ملن يريد املجادلة ىف أصل اشتقاق اللفظ فريى أ

ه مشتق من "ر ن ". ق ر ن"ال من " ق ر أ"، وإن كنت أرى مع املؤلف أ

 ذات الصفحة إن حممدا لكن الرصاىف رسعان ما ينقلب عىل وجهه قائال ىف

ء كان يقّلب الفكر ىف الصورة األسلوبية التى ينبغى  ام خلوته ىف غار حرا أ

، فقر قراره عىل  أن يصوغ فيها القرآن وهل ينبغى أن يكون نثرا أو شعرا

الوضع األسلوبى الذى عليه القرآن مما مل يكن للعرب به عهد، فال هو من 

ء الشعر املنظوم وال من النثر املسج وع، إذ جعله مجال تنتهى بفواصل سوا

وواضح أن هذا الكالم . انتهى معنى  الكالم مع الفاصلة أو امتد بعدها

يصادم ما قاله ىف أول الفصل من أن القرآن هو كالم اهللا ونزل عىل حممد من 

فهو يغازل القارئ : وهو ما يعنى أن فكر الرصاىف متبلبل. خالل جربيل

ه ىف موضوع القرآن متوقعا أن املسلم ىف بداية الكالم  ثم يباغته بحقيقة رأ

ولكن ال، فالتناقض صارخ، والرأى األخري . يبتلع القارئ املسكني الطعم

ى الذى يتسق مع  اجتاه الكتاب كله   .هو الرأ



فالرصاىف يرى أن القرآن صناعة حممدية أخذت وقتا حتى استقر حممد 

ة معرفة حممد  وحني. عىل القالب األسلوبى الذى صبه فيه ناقش مسأ

ء كان حممد حيسن قرض الشعر أم ال حيسنه: "الشعر قال بام يعنى ..." وسوا

ه ال يؤمن بام جاء ىف القرآن من أن اهللا مل يعلمه الشعر وال ينبغى له أن  أ

 فهو يرى أن حممدا داهية كبري وأن ، وهذا طبيعى من الرصاىف. ينظم الشعر

يفه، وليس ثمة شىء  إاإلسالمكل شىء ىف القرآن و نام هو من ختطيطه وتأ

را وبطرق خمتلفة. نزل عليه من السامء ضا أن . وقد كرر هذا مرا ه أ ومن رأ

ه إذا ما جعله شعرا  ه يعلم أ نه شعرا أل حممدا بذكائه ودهائه مل ينظم قرآ

ء الذين يفوقون احلرص ىف عرصه  منظوما فلن يكون حينئذ إال كأحد الشعرا

ري الالزم ىف النفوس مثلام مل يكن ألشعار زيد بن عمرو بن ولن يكون له  التأ

ى الصلت   . نفيل وأمية ابن أ

ِم  وغريب أن يقول الرصاىف ما قال، فإن القرآن رغم ذلك كله قد اهتُّ

ه كهانة أخر ه ِشْعٌر مرة، وبأ ه ثمرة اجلنون مرة ثالثة، ومل يؤمن به ى، بأ  وبأ

َتيَّا وا تِ العرب إال بعد اللَّ  وكان إيامهنم ىف هناية املطاف بسبب استبسال ى، لَّ

النبى ىف تبليغه وحتمله األذى وصربه عىل املكاره والسخرية والتهكم 

باعه عىل الدوام، و ئه هو وإعادته ىف ابدإوالتآمر عىل حياته ومطاردة أ

فام رأى الرصاىف ىف هذا؟ . مها دون كلل أو ملليَ عرض مبادئ دعوته وقِ 

.  إقباال واسعا إال بعد انتصارهاإلسالمقال إن العرب مل تقبل عىل وهو نفسه 

أما َتْرُكه باَب . وهو ما يرضب ما قاله عن أسلوب القرآن ىف الصميم

ه التشكيك فيام قاله القرآن مرارا ىف هذا  شاعرية النبى مفتوحا بام من شأ



ه أن ينظمه املوضوع من أن اهللا سبحانه مل يعلِّم رسوله الشعر وال ينبغى ل

ن شعره قبل الدعوة أو بعدها؟  فهو حيلة متهافتة، إذ لو كان النبى شاعرا فأ

ري عىل العرب؟ ترى مل كان املمدوحون  ومن قال إن الشعر ليس له تأ

 إعطاء الشاعر ما وفد عليهم ومدحهم من أجله؟ ومل يا ترى إىليسارعون 

 ذلك؟ ومل إىلشاعر  القتال طريانا متى استفزهم إىلكان العرب يطريون 

كذلك أحجم كثري من العرب عن اإليامن بدعوة حممد بسبب ما نظمه ىف 

ه لو . هجائه هذا الشاعر أو ذاك؟ أال إنه الشعر ثم كيف عرف حممد أ

 دينه شعرا أهنم ال يستجيبون بينام يستجيبون إذا صاغ دعوته عىل إىلدعاهم 

ن الدليل ي دينا؟ أ ا شاعرنا املتبلبل املتهافت؟ إن النمط القرآنى الذى بني أ

هذا األمر يستلزم أن يكون حممد قد جرب هذا  األسلوب معهم من قبل 

، وهذا هو فصل . فنجح فيه، وهو ما مل حيدث البتة إن حممدا مل يكن شاعرا

 أى يقوله الشاعر من لدنه، وال ينزل ، كام أن الشعر نتاج شخىص. اخلطاب

  . عليه من السامء

بب ىف عدم معاداة العرب لزيد بن عمرو بن نفيل كذلك فإن الس

وأمية هو أهنام مل يصطدما هبم وال طلبا منهم تغيري نمط حياهتم وَقْلب 

أوضاعها رأسا عىل عقب كام طالبهم القرآن وال قاال بأن العرب هم كغري 

يض وأن العبيد هم كالسادة جمرد عباد من عباد  العرب وأن األسود كاأل

ى من الفريق عىل اآلخر إال بالتقوى والعمل الصالح وال اهللا وال فضل أل

ر والربا والزنا واخلمر والعصبية القبلية وال حثاهم عىل َام ناديا بتحريم القِ 

 إىلالنظام والطهارة واستعامل العقل والسعى ىف طلب العلم وال نبهاهم 



ق وجوب معاملة النساء باحلسنى ألهنن خملوقات من ذات النفس التى ُخلِ 

 إىل... منها الرجال، فهن شقائقهم وال أفهامهم أهنم سوف يفتحون العامل

الواقع أن كل ما قااله ال . آخر ما جاء به حممد  من قيم ومبادئ ونبوءات

يعدو أن يكون تأمالت ىف السامء واألرض وعربة احلياة، وليس فيه جهاد 

فات التى تلبست بال ت والعصبيات واخلرا ذهن للنفس وكفاح للشهوا

  . العربى آنذاك

ولكن القرشيني اهتموا الرسول بالشعر، وهذا معناه : سيقول البعض

ه شاعر واجلواب أن هذا الكالم هو جزء من احلرب الدعائية لتحطيم . أ

والدليل عىل ذلك أهنم مل يثبتوا . معنويات الرسول وفض الناس من حوله

 ى، ه كاهن مرة أخرعىل تلك التهمة بل كانوا يقولوهنا مرة، ويقولون إن

ه شاعر هو،. ويقولون إنه جمنون مرة ثالثة كاهتامهم  وهم ىف اهتامهم له بأ

ه كاهن وجمنون، كالم ف ة صفة من ارغإياه بأ ، إذ ال توجد فيه عليه السالم أ

ِى هو الناس، وكان : صفات الكاهن وال املجنون فالكاهن كان ُيْؤَتى وال َيْأ

ان يتكهن ىف معابد األوثان ويعبد تلك األوثان يأخذ أجرا عىل كهانته، وك

كسائر قومه، وكان يزعم االتصال باجلن ومعرفة الغيب، وكان يقول كالما 

، إذ جيعل له  غامضا حيتمل أكثر من تفسري تشبًُّها بالثعلب حني يصنع جحرا

با عدة حتى ال يستطيع أحد أن يمسك به وا فقد كانوا يصبون . مسارب وأ

وب غامض يمكنهم عند الفشل أن يقولوا إهنم مل يكونوا كالمهم ىف أسل

كام مل نسمع بأن أحدا من العرب هتكم عىل . يقصدون به هذا بل شيئا آخر

كاهن أو شتمه أو طارده ىف الشوارع أو وضع األوساخ أو األشواك مثال 



ثم لو . أمام بيته أو خنقه أو أعد خطة لقتله كام فعلوا مع حممد عليه السالم

حممد كاهنا يدعى االتصال باجلن فكيف نفرس محلة القرآن عىل اجلن كان 

  والشياطني والذين يزعمون االتصال باجلن والشياطني؟

وهل يقول املجنون كالما كالقرآن فيه . وباملثل مل يكن حممد جمنونا

 األخالق الكريمة واحلث عىل إىلد اهللا واحلملة عىل األوثان والدعوة وحيت

ة تطفيف الكيل بَّ غَ احلكم النبيلة والتحذير من مَ ب لتذكريارمحة اليتيم و

واملوازين وأكل الربا ولعب امليرس؟ ثم لو كان جمنونا فكيف سكتوا عنه 

قبال أربعني عاما ثم ما إن رشع يغادهيم ويامسيهم هبذا الكالم البديع حتى 

ه جمنون؟ وما عالمة اجلنون يا ترى؟ هل يمسك باحلجارة  تذكروا فجأة أ

ويقذفهم هبا دون سبب؟ هل خيلع ثيابه ىف الطريق العام؟ هل يقول كالما 

مفككا غري مرتابط كام يفعل املجانني؟ هل يمشى ىف ثياب قذرة ممزقة، 

اء لشهور وربام لسنوات؟ هل  وشعره هائش أو  متلبد، ومل يعرف جسده ا

ان جمنونا عيناه زائغتان، ونظراته مشتتة هنا وهناك؟ وأخريا ال آخرا أفلو ك

أكان أهله يرتكونه ىف الشارع وال حيبسوه ويقيدوه حتى ال جيلب عليهم 

  العار والشنار وجيعل سمعتهم مضغة ىف األفواه؟ 

وعىل كل حال فالعرب مل يكونوا من اجلهل والغباء بحيث يظنون ولو 

للحظة واحدة أن القرآن يشبه شعر امرئ القيس أو عنرتة أو طرفة أو زهري 

ولو كانوا يقصدون هذا لكانوا قد واجهوه بالشعر .  بن احلارثأو سفيان

فيهم ، وما كانوا . الذى يقوله وجيرى عىل أوزاهنم وقوا لكنهم مل يفعلوا

ه مل يكن شاعرا  ه لو كان شاعرا حسبام يزعمون فلم يا ترى . ليفعلوا أل كام أ



يتعرضون له باألذى ويسخرون منه ويتهكمون؟ هل سمع أحد بأن العرب 

ء ىف هذا العرص أو ىف أى عرص آخر؟ بل إهنم مل  كانت تفعل ذلك مع الشعرا

ى الصلت نفسه، وشعره   مظاهر قدرة يدور حوليضطهدوا مثال أمية بن أ

  اهللا وبعض ما عند أهل األديان السابقة، ومل يكن شعرا اعتياديا؟

إن حممدا مل يكن شاعرا وال خطيبا، وليس له شعر عىل اإلطالق ال 

ب فال نعرف له شيئا منها قبل البعثة، وأما طَ  وال بعده، أما اخلُ إلسالماقبل 

ومع هذا فإن أسلوبه ىف اخلطابة . بعدها فله خطب وأحاديث كثرية

ولسوف نرى هذا . واألحاديث خيتلف عن أسلوب القرآن متام االختالف

ة . بعد قليل ة ذكاء ودهاء منه صىل اهللا عليه وسلم بل مسأ وليست املسأ

إن كل الدالئل تقول بأعىل . ا ر  البرش طُ إىلصطفاء إهلى له ليكون رسوال ا

يف حممد كام يزعم الرصاىف  صوت وأقوى برهان بأن القرآن ليس من تأ

  .وغريه بل هو وحى من اهللا سبحانه

وأول فرق بني القرآن وكالم النبى هو أن كالم النبى يعكس عقليته 

قفه بخالف القرآن فإن فعىل . ه ال يعكس شيئا من ذلك بتاتاومشاعره وموا

و طالب َى العام الذى ماتت فيه خدجية وأ وىف . عام احلزن: سبيل املثال ُسمِّ

رة الهبة   اإلسالم ربه أن ينرص إىلغزوة بدر سمعناه يبتهل ويترضع ىف حرا

د سبحانه ىف بَ عْ وأهله وأال يكتب عليهم اخلذالن واهلزيمة، وإال فلن يُ 

ل عمه محزة ىف أحد وتم تِ  قُ وحني.  إذا هلك املسلموناألرض بعد اليوم

ن عليه السالم حزنا بالغا، وكان يوما يعلم اهللا زِ التمثيل بجسده الرشيف َح 

َقٍة من . به وعندما تزوج عائشة حتدث عن الرؤيا التى رآها فيها وهى ىف َرسَ



سلمني نام تنشز قبيلة عىل عهد قطعته عىل نفسها جتاه الرسول واملوحي. حرير

ويوم أرادت عائشة أن تقلل من شأن خدجية بعد وفاهتا . كان يدعو عليها

ورؤيتها له صىل اهللا عليه وسلم يّرب أحباهبا جاء رده عليها ردا شديدا ملجام 

 مات ابنه إبراهيم وحني .  ىمما جعلها حتذر أن تفتح هذا املوضوع مرة أخر

ام شديدا وقال وهو يتوجع م أ لب ليفجع، وإن العني إن الق: بكى وتأ

قك يا إبراهيم ملحزونون   . لتدمع، وإنا لفرا

ولكن َتَعاَلْوا نبحث ىف القرآن، فلن نجد شيئا من هذا مثلام لن نجد 

ر العجيب عىل قريش ىف بدر وال قعقعة الفرح لدن فخرا باالنتصار املؤزَّ 

حا ىف أ. فتح مكة نا وال أفرا ة مناسبة نعم بكل تأكيد لن نجد ىف القرآن أحزا

وال فخرا وال انتشاء بل صوت اهللا القدير ذى املشيئة الشاملة والنعم 

الكاملة واملترصف ىف الكون كله، فام من شىء ىف الدنيا إال ومقاليده ىف يده 

إن القرآن يعكس اجلربوت والكربياء من جهة، وكذلك الرمحة . جل جالله

ية من جهة أخر فمتى ما دخلَت القرآن  ويتميز أسلوبه باجلالل، .  ىاإل

ك ىف حرضة عظيمة ال ضعف فيها وال تضعضع وال تردد  شعرَت للتو أ

. الكون  ىفشىءوال خوف وال قلق وال حزن وال فرح، حرضة أعىل من كل 

ه جمرد عبد هللا وحني ة ما فإنه جييب بأ  ُيْسَأل النبىُّ عن الغيب ىف مسأ

بل إن القرآن . غيبه، وأن اهللا وحده هو من يعلم ال من رسلورسول

ليحوى نصوصا تعاتب النبى وتشتد ىف حماسبته عىل أشياء تبدو لنا غري ذات 

قيمة، لكنها عند اهللا هامة أشد األمهية ألن حممدا رسول، ومن ثم كانت 

  . السيئة بالنسبة له حسنة عند املقربني



ومعروف أن القرآن يستعمل ىف كثري من األحيان ضمري اجلمع ىف 

يف حممد وكان حممد . ىل سبحانه عن نفسهكالم املو فلو كان القرآن من تأ

 مرة رصاىف فكيف مل يفلت لسان حممد ولويؤمن بوحدة الوجود كام يزعم ال

 ىف املدينة بخاصة و،فيستعمل هذا الضمري لنفسه ىف األحاديث واخلطب

فسهم؟ تعامل احلكام وكبار رجال الدولة من باب اس هذا الضمري أل

يف حممد فكيف مل َيْسُه حممد ولو مرة يتيمة وكذلك لو  كان القرآن من تأ

ه هو اهللا مثلام فعل احلالج وغري  فيتكلم عن نفسه ىف أحاديثه وخطبه عىل أ

فسهم ىف الذات  احلالج من َأفَّاقى الصوفية زاعمني أهنم قد َفنُوا عن أ

ية، فيقول الواحد منهم مثال أو !" نىما أعظم شا! سبحانى سبحانى: "اإل

مون للعقاب يفيقون ىف . وهكذا"... ما ىف اجلبة إال اهللا" ولكنهم حني يقدَّ

عم الكاذبة اإلحلادية فيسرتمحون  احلال وَينَْسْون ما كانوا هيرفون به من املزا

ويستعطفون ويتذللون؟ إن اإلنسان إذا ما تعود عىل استعامل لفظ أو عبارة 

ورة بالغية فإنه ال يملك لسانه ىف أو تركيب أو صيغة أو بنية لغوية أو ص

كثري من األحيان عن ترديد ذلك حتى لو كان بعيدا عن السياق الصحيح له 

لكننا لو ". االرتباط الرشطى"و" فلتات اللسان"مما يسمى ىف علم النفس بـ

ا وجدنا شيئا من ذلك عىل  ْينا كالم الرسول عليه السالم تفليًة  َفلَّ

دا بل هو جمرد مبلغ له، وهذا يدل عىل . اإلطالق ه ليس صاحب القرآن أ أ

ل ثالثة  إذ ال يعقل أن حيافظ عىل توازنه التعبريى والنفسى والعقىل طوا

 شىء مما هو منسوب إىلوعرشين عاما فال ينزلق لسانه ىف كالمه الشخىص 

دا العبد اخلاضع لربه العانى له الراجى إىل  اهللا ىف القرآن، بل هو دائام أ



خلاشى غضبه املتوقِّى َسَخَطه املبتهل إليه الداعى إياه اآلمل منه رمحته ا

  . الرزَق والعافيَة والنَرص واألماَن والسكينةَ 

ء ما حتقق منها ىف حياة  وثم النبوءات الصادقة التى ذكرها القرآن سوا

. الرسول عليه السالم أو ما وقع بعد مماته، وهذه ال يمكن أن يتنبأها برش

سنني بعد بفوز الروم عىل الفرس ىف بضع قبل اهلجرة ته ومن ذلك نبوء

دى الفرس  عىل الدين كله منذ اإلسالم، ونبوءته بانتصار هزيمتهم عىل أ

 آخر حياة الرسول رغم ما كان أعداؤه حيشدونه إىلالسنوات األوىل للدعوة 

من قوات برشية وعتاد وينفقونه من أموال ويتحزبون عليه ويتعاونون ضده 

ون عليه اخلناق واحلصار ويعملون كل ما ىف مستطاعهم لتشوهيه ويضيق

ضا نبوءته بعصمة اهللا لرسوله من . وإفقاد الناس الثقة فيه ومن ذلك أ

ه سيدخل ومعه املسلمون  الناس فال يقدر أحد منهم عىل قتله، ونبوءته بأ

املسجد احلرام حملقني رؤوسهم ومقرصين دون أى خوف، وقد وقع ذلك 

وهناك النبوءة التى .  بعد احلديبية كام نبأهم القرآن باحلرفالتاىلم  ىف العا

أخرب هبا النبى أصحابه من لدن رب العزة بأهنم سوف يفتحون 

ومنها وصفه للمسلمني بأهنم . القسطنطينية، وقد فتحوها بعد هذا بأزمان

ى عليهم يوم يكونون فيه غثاء كغثاء السيل رغم كثرة عددهم فال يقيم  سيأ

هلم أعداؤهم وزنا وال يعرفون هلم قيمة وينظرون إليهم بكل احتقار وتكرب 

بسبب تركهم اجلهاد واستسالمهم حلب الدنيا وحرصهم عليها ونسياهنم 

ه بأم أعيننا طوال القرون األخرية. اآلخرة وثم نبوءته . وقد حتقق هذا ونرا

بعد أزمان بإخبار من ربه بأن هناك معركة ستكون بني املسلمني واليهود 



وهنا حتى اآلن ل، وهو ما حدث بعد أربعة عرش  قرنا، وما زلنا ىف أ ... طوا

فهذا كله يربهن برهنة ساطعة عىل أن القرآن هو كالم اهللا وأن حممدا . إلخ

  . هو رسول اهللا

نية  واآلية عبارة . آيات إىلومن الناحية األسلوبية تنقسم كل سورة قرآ

ون مجلة أو جزءا من مجلة، وقد يكون عدة عن جزء صغري من الكالم قد يك

َوالطُّوِر : "قصار السور املكية ىف ويكثر جميء اآليات أجزاء من اجلَُمل. مجل

ْعُموِر * َرقٍّ َمنُْشوٍر  ِىف * َوكَِتاٍب َمْسُطوٍر *  ْرُفوِع * َواْلَبيِت اْملَ ْقِف اْملَ َوالسَّ

ِقعٌ إِنَّ َعَذاَب َربِّ * َواْلبَْحِر اْملَْسُجوِر *  َفكُّ * َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة "، "َك َلَوا

َبةٍ * يتِيًام َذا َمْقَرَبٍة * َمْسَغَبٍة ى يْوٍم ذِ  َأْو إِْطَعاٌم ِىف * َرَقَبٍة  ، "َأْو ِمْسِكينًا َذا َمْرتَ

ا َمْن َأْعطَ " َق بِاْحلُْسنَ * ى َواتَّقَ ى َفَأمَّ ُه لِْليْرسَ * ى َوَصدَّ ُ ا َمْن * ى َفَسنُيرسِّ َوَأمَّ

َب بِاْحلُْسنَ * ى َبِخَل َواْسَتْغنَ  ُه لِْلُعْرسَ * ى َوَكذَّ ُ أما النوع الثالث . "ىَفَسنُيرسِّ

ِذيَن ": "البقرة"املكون من عدة مجل فمثاله اآلية التالية من سورة  يا َأهيَا الَّ

ْليْكُتْب َبينَُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدِل َفاْكُتُبوُه وَ ى َأَجٍل ُمَسم  إىلَآَمنُوا إَِذا َتَداينُْتْم بَِديٍن 

ذِ  ُ َفْليْكُتْب َوْليْملِِل الَّ َّ َمُه ا َعَليِه اْحلَقُّ ى َوَال يْأَب َكاتٌِب َأْن يْكُتَب َكَام َعلَّ

ذِ  ُه َوَال يْبَخْس ِمنُْه َشيًئا َفِإْن َكاَن الَّ َ َربَّ َّ َعَليِه اْحلَقُّ َسِفيًها َأْو ى َوْليتَِّق ا

يًفا َأْو َال يْسَتطِيُع َأْن يِملَّ ُهَو َفْليْملِْل َولِيُه بِاْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَديِن َضعِ 

َهَداِء  َاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ ِمْن ِرَجالُِكْم َفِإْن َملْ يُكوَنا َرُجَلِني َفَرُجٌل َواْمَرأَ

َر إِْحَداُمهَ  ا َفُتَذكِّ َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا َوَال ى ا اْألُْخرَ َأْن َتِضلَّ إِْحَداُمهَ َوَال يْأَب الشُّ

ِ َوَأْقَوُم  إىلَتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوُه َصِغًريا َأْو َكبًِريا  َّ َأَجلِِه َذلُِكْم َأْقَسُط ِعنَْد ا

َهاَدِة َوَأْدنَ  ًة تُ ى لِلشَّ ِديُروَهنَا َبينَُكْم َفَليَس َأالَّ َتْرَتاُبوا إِالَّ َأْن َتُكوَن ِجتَاَرًة َحاِرضَ



َعَليُكْم ُجنَاٌح َأالَّ َتْكُتُبوَها َوَأْشِهُدوا إَِذا َتَبايْعُتْم َوَال يَضارَّ َكاتٌِب َوَال َشِهيٌد 

ُ بُِكلِّ  َّ ُ َوا َّ ُمُكُم ا َ َويَعلِّ َّ ُقوا ا ُه ُفُسوٌق بُِكْم َواتَّ  شىءَوإِْن َتْفَعُلوا َفِإنَّ

 .كل مكان من القرآن ا النوع األول فهو كثري يلقاه القارئ ىفأم". َعلِيمٌ 

إهناء كل آية من آياته تقريبا بفاصلة،  ومعروف أن القرآن حريص عىل

وقد حاول مؤلفو اإلنجيل . وهذه الفاصلة جتعل للكالم طعام شاخما عجيبا

ام إفساد، نية، بيد أهنم قد أفسدوا األمر أ صل القرآ  املسجوع مضاهاة الفوا

ى ولو كان حممد قرأ كتب اليهود والنصار. وجاء كالمهم سمجا مثلهم

نا النصار لسار عىل اآلونة األخرية  ىفى خطواهتم، لكن األمر انقلب، فرأ

ته بحيث تنته ن ويصوغون مجله وفقرا بسجعة ظنا منهم أهنم ى يقلدون القرآ

م املسلمني، وهو  ما بذلك يضفون عليه شيئا من اجلالل وخيدعون به عوا

ه صىل ىف يرضب زعم الرصاىف الكتاب  اهللا عليه وسلم كان مطلعا عىل أ

ر به نية تعمل ىف. املقدس وتأ التذكري باهللا  العادة عىل والفواصل القرآ

وبعضها يتكرر . هذا إىلوصفاته وباملبادئ القويمة واألخالق اجلميلة وما 

رة كلها وقد تكون السو. سورة، أو بصيغة قريبة إىلبنصه من سورة 

وقد تكون متنوعة . واحد، وهذا ىف السور القصريةى رو مسجوعة عىل

 حرف واحد مع اخلروج عىل وقد تكون كلها مسجوعة عىل. السجعات

ومع هذا . فاصلة واحدة أو فاصلتني أو عدة فواصل قليلة هذا احلرف ىف

صل عىل خمرج الكالم للحرف  مقارب ىفى رو فكثريا ما تكون تلك الفوا

وهذا كله ال تعرفه األحاديث . يدور عليه سجع سائر السورةى الذ

  . واخلطب النبوية



ن ضا أن كل سورة من سوره تبدأ ى ومما يميز األسلوب القرآ أ

التوراة أو  وهذا أمر ينفرد به القرآن، وال نجد مثيال له ىف. بالبسملة

اجيل وال ىف ألخرية الفرتة ا وخطبه الرشيفة، وإن كنا ىفى أحاديث النب األ

نا نسخة من العهد اجلديد يبدأ كل باب منها بالبسملة عىل ر  قد رأ غرا

كيبه وصوره  القرآن، ويستعني مؤلفو هذا اإلنجيل بعبارات القرآن وترا

  . َعلَُّهْم يرّوجونه بني غوغاء املسلمني وجهالئهم

وهناك طائفة من السور املكية تبدأ ببعض حروف األلفباء مما 

دا ىفشىءوهو ".  املقطَّعةاحلروف: "يسمونه األحاديث   ال نقابله أ

 وقد أريقت ىف. خطب اجلاهليني وأقاصيصهم واخلطب املحمدية بل وال ىف

نية نظريات  حماولة تفسري معناها أحبار كثرية، وشهدت الدراسات القرآ

فمن : ذلك بالعجب العجاب املسترشقون ىفى متعددة هلذا التفسري، وأ

ه ال يوجد ىفقائل إهنا عالمات  ة رواية أو نص شعر موسيقية مع أ أو ى أ

.  ما يفيد أن العرب عرفوا الرموز املوسيقيةاإلسالم اجلاهلية أو ىف ىفى نثر

اذا يتكرر الرمز الواحد بنصه ىف مفتتح أكثر من سورة رغم اختالف  ثم 

بعضها عن بعض؟ وهل كان املسلمون يلّحنون القرآن؟ فَمْن ِمَن الصحابة 

ن؟ ومتى؟كان يضع األحلان؟ ومن كان يغنى  تريا  وِمْن قائل إهنا ى؟ وأ

لكْن . رموز ألسامء الصحابة الذين كانوا يمتلكون هذه النسخة أو تلك

ى الذى التوفيق بني الرمز واسم الصحاب َفِشل أصحاب تلك النظرية ىف

التوفيق بني احلرف  كانوا يقرتحونه، ودعك من االعتساف الشنيع ىف

تالوا  أهنا ى املسلمني من ير وىف. حد من هذه احلروف وأسامٍء تعد بالعرشا



م"فـ: اختصارات لعبارات تتعلق باهللا سبحانه ا اهللا "مثال معناها " أ أ

اذا مل يقل الوحى لكن من قال إن هذا هو املعن". املهيمن ذلك ى املراد؟ و

  مبارشة؟ 

كون  إىلا إشارة الوجاهة أهن إىلأقرب تفسريات هذه احلروف " لعل"و

ويستعملوهنا عرب يعرفها كل الى القرآن مؤلفا من تلك احلروف نفسها الت

ويعضد . لغتهم، ومع ذلك فإهنم عاجزون عن اإلتيان بمثل هذا القرآن ىف

كل األحوال تقريبا بـ عبارة مثل  هذا التفسري أن تلك احلروف متبوعة ىف

وقد كتب . مثال" أ ل م"ن أن ذلك الكتاب مكون مى بام يعن" ذلك الكتاب"

ى توسان بأمريكا قبل عدة عقود أن احلروف الت النبوة ىفى رشاد خليفة مدع

أكثر احلروف دورانا بتلك السورة، وبنفس ى تبدأ هبا سورة من السور ه

وقد زاد فزعم أن كل حرف من . مطلع السورة جاءت به ىفى الرتتيب الت

هبا بمضاعفات الرقم ى أ ىتلك احلروف يتكرر بني حروف السورة الت

أن ما  وقد رد عليه وَفنََّد كالَمه بعُض الكتاب املسلمني، وبرهنوا عىل. ١٩

ه إنام  أساس سليم بل عىل يقوله ال يقوم عىل التصنع والتنطع، موضحني أ

 املقدس عند ١٩يربز الرقم ى قال ذلك واعتسف التطبيق اعتسافا ك

زا شديدا وخطبه ختلو ى لك كله أن أحاديث النبذ املهم ىف. البهائيني إبرا

ولو مرة واحدة فيورد مثل ى فكيف مل َيِزّل لساُن النب. متاما من هذه السمة

  أول بعض أحاديثه أو خطبه لو كان هو مؤلف القرآن؟ تلك احلروف ىف

فاظ ترددت كثريا ىف احلديث الرتباطها بعرص الرسول  وهناك أ

واملفروض، لو أن القرآن الكريم . قرآنال وبيئته ارتباطا شديدا ومل ترد ىف



واألحاديث النبوية الرشيفة مصدرمها واحد، أن تكون األلفاظ املهمة 

اآلخر ما دام العرص  أحدمها موجودة بنفس الوفرة تقريبا ىف املنترشة ىف

نفس البيئة، والظروف االجتامعية ى ينتميان إليه واحدا، والبيئة هى الذ

مها مها، واملخاَطبون هم هم، والغاية هى الغاية، ى والنفس واملهاد العقىل

ى يعاجلاهنا واحدة، وليس من فاصل زمنى وما دامت املوضوعات الت

بينهام، إذ القرآن مثال مل يكن من نتاج فرتة الشباب، بينام األحاديث من نتاج 

 جنب ىف إىلفرتة الكهولة، بل كان النصان متالزمني زمنيا يسريان جنبا 

لكْن لوحظ أن كثريا من . عرشين سنة األخرية من حياة الرسولالثالث وال

األحاديث واملرتبطة باحلياة اليومية واحلياة  األلفاظ املوجودة بوفرة ىف

والبيئة الطبيعية والعبادة والدين، ال وجود هلا ى االجتامعية والنشاط احلرب

 انه عىلولو كان حممد عليه السالم هو مؤلف القرآن لغلبه لس. القرآن ىف

ْت هذه األلفاظ طريقها  تعّود عىلى األقل الذ ترديد هذه األلفاظ، ولشقَّ

ن إىلبالقوة    .  ىالنص القرآ

ب كاألَِقط والزبد  ن كثرية من الطعام والرشا وا ومن ذلك أسامء أ

ِويق والَقِديد والثَِّريد والبِْتع  بَّاء واحلَْيس والدقيق والسمن والسَّ واجلبن والدُّ

اءوالُبْرس  ْهو والَفِضيخ واملِْزر والنبيذ والُغَبْريَ كذلك مل . والتمر والزبيب والزَّ

األحاديث فقد  الَغَداء، أما ىفى القرآن سو يذكر من وجبات الطعام ىف

ى ومن أوان. ذكرت كل تلك الوجبات من َفُطور وَغَداء وَعَشاء وَسُحور

ب ال يذكر القرآن سو اديث، التى الكأس، بخالف األحى الطعام والرشا

مة والقصعة والقدح والَقْعب وباملثل خيلو القرآن . تقابلنا فيها الصحفة والُربْ



َبع والرِّ  فاظ الشِّ وبالنسبة . تذكرهاى عكس األحاديث، الت عىلى من أ

بيل والنعلني ىف للمالبس ال نجد ىف حني  كتاب اهللا سوى القميص والرسا

ُنس والقميص أحاديث الرسول الرداء مثال واإل نقابل ىف د والُربْ زار والُربْ

عار والدثار والقباطِ  واجلبة واحلَُلل ى والَقسِّ ى والكساء واألطامر والشَّ

ويل والثياب والعامئم والقالنس واخلف والعباءة واملناديل والعاممة . والرسا

ة والكحل  ويتصل باملالبس مسائل الزينة واخلضاب والطيب واملُْشط واملرآ

ة واخلَ  ُلوق والطيب واألصباغ كالَوْرس والزعفران، والطَّْوق واألَُلوَّ

فر ىف األحاديث وغري  واخلُْرص والُقْرط والقالدة واملجامر، وكل ذلك متوا

" الزينة"كل ذلك بكلمة  القرآن ىفى فعادة ما يكتف. القرآن الكريم متوافر ىف

  ."احلُِىل "و

ام األسبوع سوى القرآن ال نر وىف واجلمعة، السبت ى من أسامء أ

ام األسبوع كلها شهور   ينطبق عىلشىءونفس ال. بينام األحاديث تذكر أ

. األحاديث الشهور مجيعا ىفى القرآن إال رمضان بينام نر السنة، إذ ليس ىف

 القنطار والذراع، أما ىفى القرآن سو وبالنسبة للمقاييس ال يوجد ىف

ْرب واملِيل والفرسخ وال  نفسه شىءوال. قرياطاحلديث فهناك الباع والشِّ

األحاديث النّش، وهو نصف األوقية،  املوازين، فحيث نجد ىف ينطبق عىل

ة والصاع واملُّد والَعَرق، وهو ستون  واألوقية والرطل والقنطار والِكفَّ

فإننا ال ى، صاعا، والَفْرق، وهو ستة عرش رطال، والقدح والَوْسق واملُدْ 

  . القرآن املجيد نجد شيئا من ذلك ىف



البادية "القرآن مثال كلامت  البيئة الطبيعية مل نجد ىف إىلفإذا انتقلنا 

نجدها ى الوقت الذ ىف" والفالة والصحراء والرمال والتالل والثلج

بالد العرب اخلصب  ويتعلق بالبيئة ىف. األحاديث الرشيفة مذكورة ىف

  ىفكتاب اهللا بينام مها موجودان واجلدب، ومها لفظان غري موجودين ىف

القرآن  ىفى ومن الناحية االجتامعية ال نر. اهللا عليه وسلم حديثه صىل

احلََسب والِعْرض والرشف والغرية واملدح واهلجاء والغزل "كلامت 

احة واللطم واجلنازة والدفن) للمرىض(والعيادة    ".وال

األحاديث تذكر اجليش والرسية والساقة ى جمال احلرب نر وىف

ء والنَّْبل  س واللوا ْ اب واملِْغَفر والرتُّ واملَِجّن والسيف والرمح والسهم والنُّشَّ

ميدان الصيد  ىف" الرماح"القرآن إال  والدرع والبيضة بينام مل يرد من ذلك ىف

ى املجال الدين وىف. جمال املسافات ال القتال ىف" القوسني"ال احلرب وإال 

ديننا ألن  ن رغم أمهيتها ىفالقرآ  من مشتقاهتا ىفى وال أ" نية"ال تقابلنا كلمة 

ومثلها ، احلديث حني ترتدد ىف النية والقصد عىل عىلى  فيه مبنشىءكل 

" السواك"و" الَغْمس"و" املستَحمّ "و" النظافة"و" النقاء"و" الوضوء"كلمة 

  ".األمري"و" األضحية"و" التلبية"و" اخلطبة"و" اخلطيب"و" التشهد"و

 يث كليهام لكن بخصوصية ىفالقرآن واحلد وهناك كلامت وردت ىف

ى القرآن بمعن وردت ىفى ، الت"بأس"اآلخر ككلمة أحدمها ال توجد ىف

ضا، وكذلك ىفى احلديث هبذا املعن ووردت ىف" احلرب" " ال بأس"عبارة  أ

القرآن دعائية بل  مل تأت ىفى ، الت"باَركَ "مثال، وككلمة " ال مانع"ى بمعن

 القرآن وورد ىف ومما مل يرد ىف. نيني كليهاماحلديث فوردت باملع خربية، أما ىف



" َغَبطَ "و" استخار"و" احتكر"و" اختلس"و" َحَقرَ "احلديث كلمة 

نَ "و" انتهك"و" أفلس"و ْقية" و"ىاحلُمَّ "و" َهوَّ ، "الثناء"و" التميمة"و" الرُّ

" الشبهة"و" الرخصة"و" الدواء"و" الداء"و" اخلادم"و" اجلُْبن"وكلمة 

ةامل"و" الرفق"و " الصنف"و" الصحة"و" الرشط"و" السرت"و" سأ

" الغش"و" العافية"و" العرس"و" العتق"و" اَملْظَلمة"و" الضالَّة"و

  ". اهلم"و" املنزلة"و" العنف"و" الُفْحش"و

" هبائم"و" أمناء"و" أرضون"السنة مجعا كـ وثم كلامت تكرر جميئها ىف

" صفوف"و" صبيان"و" أرواح"و" أرزاق"و" أخالق"و" حقوق"و

" هبيمة"و" أمني"و" أرض: "القرآن إال مفردة ، ومل ترد ىف"أقوام"و" ِفَتن"و

، وكلامت "قوم"و" فتنة"و" صّف "و" ىصب"و" روح"و" رزق"و" حق"و

ت ىف " ظلمة"و" ُخُلق"و" ثوب"و" إصبع"و" َبَركة"السنة مفردة مثل  أ

" أصابع" و"بركات: "القرآن إال مجعا ، ولكنها مل تأت ىف"صاحلة"و" وثن"و

السنة كثريا  كذلك تكررت ىف". صاحلات"و" أوثان"و" ظلامت"و" ثياب"و

  ". آدمى بن) يا"(القرآن إال  حني مل يرد ىف ، عىل"ابن آدم"كلمة 

" أجر ووزر"القرآن املجيد كـ وهناك ثنائيات حديثية ال وجود هلا ىف

ئن ومفاتيح"و" ِجّد وهزل"و" ُبْغض وُحّب "و" آجل وعاجل"و " خزا

" َصَربَ واحتسب"و" سؤال وعطاء"و" دينار ودرهم"و" الدماء واألموال"و

 َوىفَّ "و" َوَصل وأرحام"و" َغنِم وَسِلمَ "و" العهد وامليثاق"و" َظْهر وَبْطن"و

ضا كلامت وردت ىف". وَوَعد القرآن  احلديث بمعان ليست هلا ىف وهناك أ

ى بمعن" ودحد"احلاكم، وى الصالة وبمعن ىف" اإلمام"الكريم مثل 



ذلك،  إىلخلمر والزنا وما ا العقوبات الكبرية املنصوص عليها ىف

به وجه ربه الكريم أو تقع ى  يبتغشىءأن يفعل املؤمن الى بمعن" احتسب"و

" ِخيَار"احلديث تقابلنا كلمة  وىف.  ىاألجر اإلهل به املصيبة فيصرب طمعا ىف

ن ال نرال مرات بينام ىف ر"ام ، ومثله"أخيار"ى سوى قرآ ا ر"و" ِرشَ ، "أرشا

ال ورب احلائط ورب الغنم"كـ" مالك"ى بمعن" رب"ومثلها كلمة  " رب ا

سفك دم "وال نجد " الدماء"بجمع " سفك الدماء" القرآن نجد  وىف. مثال

ن  وىف. األحاديث النبوية كام ىف" فالن ، وليس فيه "سكرة املوت"القرآ

ت املوت" را   وىف. ديثاحل تقابلنا مرارا ىفى ، الت"سكرا  احلديث تلقانا مرا

" سنة اهللا"ى القرآن ال نجد سو  بينام ىف"ىالنب" إىلمضافة " سنة"كلمة 

القرآن هو  املذكور ىف" الطعن"أن ى ومن هذا  الواد. ترصحيا أو ضمنا

. كام استعملته األحاديثى الطعن اجلسد الدين وال يستعمل ىف الطعن ىف

ضا أن كلمة   القرآن إال صفة أما ىف مل تستعمل ىف" ُهورطَ "ومن هذا الباب أ

ضا بمعن . ما يتطهر به اإلنسان من ماء أو ترابى احلديث فقد استعملت أ

عكس   القرآن إال صفة عىل مل تستعمل قط ىفى ، الت"عظيم"ومثلها كلمة 

ضا اسام كـى األحاديث، الت  إىلمثال، باإلضافة " عظيم الروم"استعملتها أ

 وىف.  األحاديث بصيغة اجلمع القرآن جمموعة، بينام تقابلنا ىف أهنا مل ترد ىف

ياء املتكلم ومل  إىلاجلمع مضافة " ادبَ عِ "القرآن استعملت بضع مرات كلمة 

كذلك فكلمة . ذلك الضمري بخالف األحاديث إىلتضف فيه قط مفردة 

ن بمعن مل تأت ىف" قلم" اهللا أو تكتب هبا أعامل العباد عند ى األداة التى القرآ

الرشوع  إال ىف" َهمَّ : " القرآن ال يستخدم الفعل وىف. القضاء والقدر" قلم"



ارتكاب  الرشوع ىف احلديث فكثريا ما استخدم ىف ما ىفارتكاب خطإ، أ ىف

باخلري و األحاديث  اجلامع، أما ىفى بمعن" الوطء"القرآن مل يرد  وىف. الصوا

  .  ى هذا املعن فقد ورد مرارا ىف

/ الكافرينى مثو"القرآن املجيد تعبريات مثل  رر ىفكذلك تك

. األحاديث ىفى حدود انتباه ا للنار، ومل ترد ىففً ْص وَ " الظاملني/ املتكربين

" اهللا) آيات( جيادل ىف"و" ديارهم جاثمني/ دارهم فأصبحوا ىف"ومثلها 

/ املحسنني/ إن اهللا حيب املقسطني"و" من حتتها األهنارى جنات جتر"و

 حني تكرر ىف عىل" املعتدين/ اخلائنني/ إن اهللا ال حيب الكافرين"و" املتقني

، بينام مل يقع الفعل "الوتر/ احلياء والسرت/ إن اهللا حيب الرفق"احلديث 

أو " ذو َحمَْرم"القرآن عبارة  كذلك ليس ىف.  ىاسم معنو عىل" حيب) اهللا"(

 ة نجد ىفنفس الشاكل وعىل. احلديث فموجودة ، أما ىف"ذوات حمرم"

، "حق املؤمن كذا وكذا/ حق العباد/ حق الطريق/ حق اهللا"األحاديث 

، "؟...َتْرَضْون أن/ َتْرَضْنيَ / أما َتْرَيض / أال"، و)"وذمة رسوله(ذمة اهللا "و

ف"و ه أن"، و"ِمنْ / أال تعجبون إيل"، و"رغم أ ، "َمسَّ طِيًبا"، و..."َمْن َرسَّ

، ولكننا ال ..."باألمر إثام أنى كف"، و"هدحديث ع"، و"؟...َأَال ُأَعلِّمك"و

" ال حول وال قوة إال باهللا"وال يعرف القرآن عبارة . كتاب اهللا نجد ذلك ىف

سرت / سرته اهللا"، و"صلة الرحم"و" القوم الفالنيني/ رحم اهللا فالنا"و

اهللا  حني يعرفها حديث رسول اهللا صىل ىف" عذاب القرب"، و"عليه) اهللا(

مما مل " خالِفوا القوم الفالنيني"األحاديث تكرر األمر بأْن  ىفو. عليه وسلم

كتاب اهللا عبارات مثل  العكس من ذلك نجد ىف وعىل. كتاب اهللا يرد ىف



الدنيا  هلم ىف/ احلياة الدنيا ىفى هلم خز"، و"حني إىلمتعناهم / متاعا"

فسهم"، و"ىخز ت الشيطان/ ال تتبعوا "، و"خرسوا أ ، "يتبع خطوا

ال خوف عليهم وال هم "، و"عباد اهللا املخلصني/ عبادنا/ كعباد"و

َْم َتَر أنّ "، و"سحر مبني"، و..."أنى ذلك أدن"، و"حيزنون / إيل/ َأ

، "اهللا رسيع احلساب"، و..."إذى ولو تر"/ "؟...أال َتَرْون"/ "؟...كيف

ّ "، و"سلطانا مبينا/ سلطان مبني"و ه الرضُّ  ىف"، و"ضالل مبني ىف"، و"َمسَّ

 إىل/ إلينا(وإليه "/ "اهللا ُتْرَجع األمور إىلو"، وكذلك "طغياهنم َيْعَمهون

َمْرِجعكم ) إلينا/ إليه/ اهللا إىل(ربكم  إىلثم )"/ "ُيْرَجعون(ُتْرَجعون ) ربكم

َيْبُسط "، و"آمنوا وعملوا الصاحلات/ آمن وعمل صاحلا"، و)"مرجعهم(

ضا ،  )"له(وَيْقِدر ) من عباده(الرزق ملن يشاء  ، "؟...وما أدراك ما"وأ

قً "، و"إن اهللا عليم بذات الصدور"و ا بني يديهامصدِّ بني ى تصديَق الذ/  

القرآن  وىف.  ىحدود انتباه األحاديث النبوية ىف ، وال يقابلنا ذلك ىف"يديه

ت" عىل" خطوة"جتمع   ، أما ىف"ُخًطا" ، ومل جتمع فيه قط عىل"خطوا

القرآن  نفس الشاكلة نجد ىف وعىل". ًطاُخ : "األحاديث فقد ورد اجلمع

بئكم بـ"و" ؟...هل أدلكم عىل" أال أدلكم "احلديث  بينام نجد ىف" ؟...هل أ

القرآن عبارة  وبنفس األسلوب نجد ىف". ؟...أال أخربكم بـ"و" ؟...عىل

  ".سفر ىف"احلديث الرشيف  ، وىف"سفر عىل"

كيب غري قليلة تقابلنا ىف وية الكريمة وال تقابلنا األحاديث النب وثم ترا

بئكم بأكرب : "كقوله عليه السالم..." أال  و"القرآن الكريم، ومنها  ىف أال أ

لدين ك باهللا، وعقوق الوا وهذا جمرد ". أال وقول الزور. الكبائر؟ اإلرشا



" اأمَ "وباملثل نجد أن القرآن ال يستخدم . مثال واحد من أمثلة كثرية

ا إهنا أمَ : "اهللا عليه وسلم رشيف كقوله صىلاالستفتاحية بخالف احلديث ال

 احلديث ومل  وردت ىفى ومن تلك  الرتاكيب الت". خيرب إىلال تعدو إال 

ومن ". الدين إياكم والغلّو ىف: "التحذيرية..." إياك و"كتاب اهللا  تأت ىف

ضا كتاب اهللا  ومل ترد ىفى كالم النب الرتاكيب الواردة ىف اهللا  قوله صىلأ

ام مسلم شهد له أربعة بخري أدخله اهللا : "جمراهى لم وما جيرعليه وس أ

 يدل عىلى والذ التاىلعليه احلديث ى جرى ، وكذلك الرتكيب الذ"اجلنة

ضا ". ُخفٍّ أو حافر أو نصل ال َسْبق إال ىف ":ىحكم رشع ولدينا أ

عمل ى أمت ف ما أخاف عىلوَ ْخ أَ  ":ىجاء عليه احلديث اآلتى الرتكيب الذ

ن من أفعل تفضيل ىف". وطقوم ل مبتدأ أو اسَم (بداية الكالم  وهو مكوَّ

أو فعٌل مضارع من نفس " يكون"وبعدها الفعل " ما املصدرية"تليه " إنَّ "

ومثله تركيب اجلملة ). إلخ... مادة أفعل التفضيل، أو املصدر الرصيح منه

ما من عبد " :التاىلوكذلك الرتكيب ". اهللا أفضل األعامل احلب ىف: "التالية

نعت + اسم نكرة+ ما من ":ىوبناؤه كاآلت...". إال... طهور بات  عىل

وباملثل هناك الرتكيب ". فعل+ إال ) + الرشط غالباى معن مجلة فعلية ىف(

ت الناس ":ىاحلديث اآلت املوجود ىف ا نائم رأ " إذ"، وقد تزاد فيه "بينام أ

ا عىل: "قبل الفعل وى بئر إذ جاءن بينام أ ضا هذا الرتكيب ".  بكرأ وأ

.  "َى يدخلون اجلنة إال من أَ ى كل أمت ":التاىلاملصبوب فيه احلديث 

ال يزال املؤمن ُمْعنِقا صاحلا ما مل : "يقولى وكذلك تركيب احلديث الذ

مااُيِصْب َدمً  " ما" ثناياها عىل يتكون من مجلة خربية مشتملة ىفى والذ"  حرا



ويقرتب منه ". شاء"أو " دام"حبة للفعل املصدرية الظرفية غري املصا

ومن ". ما استغفر اهللا... العبد آمٌن من عذاب اهللا ":التاىلتركيب احلديث 

ال صام من : "الدعائية كقوله عليه الصالة والسالم" ال َفَعَل "تلك الرتاكيب 

د ى ، بالباء، أ"بكذا) ـم(عليكـ"، و"ال أربح اهللا جتارتك"و" صام األ

القرآن تركيب  كذلك مل يأت ىف". ك بذكر اهللا وتالوة القرآنعلي: "الزموه

تكرر استعامهلا هلذا ى عكس األحاديث الت عىل" خرب+ مبتدأ+ ُرّب "

رب أشعَث مدفوٍع "، "أحفظ من سامع/ غ َأْوَعىرب مبلَّ "الرتكيب، مثل 

واب لو أقسم عىل َّره باأل األحاديث تعريف بعض  كذلك تكرر ىف". اهللا ألَ

ت بغري ما هو متعارف عليه، إما بتخصيصها جدا أو بنقلها من جماهلا الصفا

اد الكيِّس من : "مثل قوله عليه السالمى، األخالقى املجال املعنو إىلى ا

ا بعد املوت عة"، "دان نفسه وَعِمل  َ ى إنام الشديد الذ. ليس الشديد بالرصُّ

ضا أن الق". يملك نفسه عند الغضب رآن مل ترد فيه ومن تلك الرتاكيب أ

وال " هال انتفعتم بجلدها: "قوله عليه السالم التحضيضية قط كام ىف" َهّال "

أفال : "وأشباهه التاىلاحلديث  التحضيضية ومعها فعل ماض كام ىف" َأَال "

ه الناس؟ى جعلَته فوق الطعام حت لت مِ عْ وباملثل مل حيدث أن استُ ". يرا

: وأمثاله التاىلاحلديث  ها كام ىفخرب عىل" أنْ "القرآن ودخلت  ىف" لعّل "

ى ومن الرتاكيب احلديثية الت". لعل اهللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني"

يوشك األمم ": "يوشك/ أوشك: "القرآن استخدام الفعل ليس هلا نظري ىف

ومن تلك ". يكاد/ كاد"، أما القرآن فإنه يستعمل "عليكمى أن تداع

ضا  جودة ىفاحلديثية غري املوالرتاكيب   القائم عىل التاىلالرتكيب القرآن أ



د مجلة ثم تكريرها مع قلب ترتيب ما فيها من كالم، ومن ذلك  : "إيرا

ا قبضت ا بسطت، وال باسط   عىلى ال ُتنَْكح الكرب"و" ال قابض 

  ."ىالكرب عىلى وال الصغرى، الصغر

ليَْحُدَثّن كذا أو "القرآن  مل ترد ىفى ومن تلك الرتاكيب احلديثية الت

صارهم": "ليقعّن كيت كام (وهذا الرتكيب ". لينتُهّن عن ذلك أو لُتْخَطَفّن أ

ه إن مل حيدث كذا فلسوف يقع كذا يدل عىل) هو واضح القرآن  أما ىف. أ

ْن َأْرِضنَا َأْو َلَتُعوُدنَّ ِىف  ":التاىلالنحو  الرتكيب عىلى فيجر  َلنُْخِرَجنَُّكم مِّ

تِنَا ه عىل. "ِملَّ هد احلديث نجد أ هد القرآن وشوا  وعند ترديد النظر بني شوا

د به ىف آخر  عثرت عليها ُيْذَكر ىفى الشواهد احلديثية الت حني أن املهدَّ

ن ُيْذَكر أّوال باطراد الكالم فإنه ىف  :ومن الرتاكيب احلديثية ما يىل. القرآ

اء مرتني ما انتفعتم" مجلة رشط   إن املبتدأ ىفحيث" لوال أهنا ُأْطِفَئْت با

القرآن إذا كان مصدرا مؤّوال جاء هذا املصدر دائام مكونا من  ىف" لوال"

َوَلْوالَ َأن َثبَّْتنَاَك َلَقْد كِدتَّ "املخّففة من الثقيلة وبعدها فعل ماٍض مثل " أنْ "

ل مضارعا حالة واحدة جاء فيها الفع ،  إال ىف" َقِليًال اَتْرَكُن إَِليِْهْم َشيْئً 

ْمحَِن لُِبُيوِهتِْم "ى وه ًة َواِحَدًة َجلََعْلنَا ِملَن َيْكُفُر بِالرَّ َوَلْوَال َأن َيُكوَن النَّاُس ُأمَّ

ةٍ اُسُقفً  ن َفضَّ املشددة واسمها " أنَّ "ومل يأت هذا املصدر قط مكونا من ".  مِّ

هد غري قليلة ىف وخربها عىل ، األحاديث النبوية عكس ما وجدته من شوا

ار ذكره   .ومنها احلديث ا

: اهللا عليه وسلم قوله صىل ىف" ولو"احلديث نجد أن ما بعد  كذلك ىف

نام : "تعاىلعكس قوله  عىلى يمثل احلد األدن"  مترةّق قوا ولو بِش تصدَّ " أ



" ولو"حيث يمثل ما بعد "  مشيَّدةبروٍج  تكونوا يدرْككم املوت ولو كنتم ىف

كذلك ثم أحاديث نبوية . أخرى عىل هذا  الفرقوهناك أمثلة .  احلد األعىل

القرآن، مثل  ، وهو ما ال وجود له ىف"ولو"ى بمعن" وإِنْ "رشيفة تستخدم 

 وىف. "ىرسول اهللا وإِْن كذبتمونى واهللا إن: "قوله عليه السالم مثال

ن ى والرتكيب احلديثى الرتكيبني التاليني نجد أن الفرق بني الرتكيب القرآ

: عنها الرتكيب األولى ألخري يبدأ بالم االبتداء بينام يعرأن ا يتلخص ىف

 له من أن يتصدق  يؤدب الرجل ولده خريٌ نْ َألَ "،  و" لكم تصوموا خريٌ نْ وأَ "

  ".بنصف صاع

ن ضا التى ومن سامت األسلوب القرآ ال تعرفها األحاديث ى أ

امالت فاحل* والذاريات َذْرًوا : "واخلطب النبوية الَقَسم بعنارص الطبيعة

ا * ِوْقًرا  والبحر * والسقف املرفوع *... * والطُّور "، ..."فاجلاريات ُيْرسً

،  ..."فال ُأْقِسم بمواقع النجوم"، ..".ىوالنجم إذا َهوَ "، ..."املسجور

املُْرَسالت ُعْرًفا "، و..."والصبح إذا َأْسَفر* والليل إذ َأْدَبر * كال والقمر "

والليل * الُكنَّس ى اجلوار* ال أقسم باخلُنَّس ف"، ..."فالعاصفات َعْصًفا* 

َفق "، ..."والصبح إذا تنفَّس* إذا َعْسَعس  والليل وما * فال ُأْقِسم  بالشَّ

والسامء "، "والسامء ذات الربوج"، ..."والقمر إذا اتسق* َوَسق 

ْجع "، "والطارق ْدع* والسامء ذات الرَّ * والفجر "، "واألرض ذات الصَّ

والقمر إذا * والشمِس وضحاها "، "والليِل إذا يْرسِ *... *  ولياٍل َعْرشٍ 

* والسامء وما بناها * واليل إذا يغشاها * والنهار إذا جّالها * تالها 



التني "، و..."والليل إذا َسَجا* ى والضح"، ..."واألرض وما َطَحاها

  ...".وُطوِر ِسينِني* والزيتون 

مظاهر الطبيعة من  يس مقصورا عىلالقرآن ل ثم إن القسم بغري اهللا ىف

ضا القسم بـ... سامء وأرض ونجوم وليل وهنار اْلَيْوِم "إلخ بل ورد فيه أ

، "َال ُأْقِسُم بَِيْوِم اْلِقَياَمةِ : "، وبيوم القيامة"اْملَْوُعوِد، َوَشاِهٍد َوَمْشُهودٍ 

ْفِع َواْلَوْترِ "وبـ ، "َوَهَذا اْلَبَلِد اْألَِمنيِ "، "َال ُأْقِسُم ِهبََذا اْلَبَلدِ : "، وبمكة"الشَّ

ِن ذِ : "وبالقرآن ْكرِ ى ص َواْلُقْرآ ِن اْملَِجيدِ "، "الذِّ : ، وبالنفس"ق َواْلُقْرآ

َها" ا َمةِ "، و "َوَنْفٍس َوَما َسوَّ ا : ، وبالقلم والكتابة"َال ُأْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ

نَساَن َلفِ َواْلعَ : "، وبالعرص"َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُرونَ " ، إِنَّ اْإلِ ، إِالَّ ى ْرصِ ُخْرسٍ

ِذيَن آَمنُوا  ْفِع : "، وبالعدد"َواْلَبْيِت اْملَْعُمورِ : "، وبالبيت املعمور"الَّ َوالشَّ

، َفاْملُِغَرياِت ا، َفاْملُوِرَياِت َقْدًح اَواْلَعاِدَياِت َضْبحً : "، وباخليل"َواْلَوْترِ 

افَّ : "، وباملالئكة"اُصْبحً  ِجَراِت َزْجرً ااِت َصف َوالصَّ ا ، َفالتَّالَِياِت ا ، َفالزَّ

  ". ا ِذْكرً 

كثريا ما كان ى أما ما انفردت به السنة دون القرآن فمنه هذا الَقَسم الذ

نفس ى والذ"أو (ى نفسى والذ: "عليه الصالة والسالم يرددهى النب

لذ: "، ومثله هذا القسم"بيده") حممد مل ال إ غريه إن أحدكم ليعى فوا

، ..."ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتابى بعمل أهل اجلنة حت

ضا " فلق احلّبة وبرأ النسمةى والذ: "وكذلك ورب "، "ورب الكعبة"وأ

لذ"، "حممد ". ال ومقلِّب القلوب"، "َواْيم اهللا"،  "بعث حممدا باحلّق ى فوا

، إذ "اِحلنْث"مقام  إال ىف" َحَلَف "وقد لوحظ أن القرآن ال يستعمل مادة 



ادة ثالث عرشة مرة كلها ىف  أما ىف. احلنث استخدم اشتقاقات هذه ا

 باحلنث، وهو ما يميزه عن ال ترتبط دائًام " احللف"احلديث فإن مادة 

ادة ىفى بعض املواضع التى ذى وها ه. القرآن احلديث  وردت فيها هذه ا

لف أحدكم فليحلف باهللا فإذا ح: "الرشيف غري مرتبطة باحلنث أو الكذب

إذا حلفَت بالكعبة "، "فهو باخليارى من حلف فاستثن"، "أو ليصمت

 "...فاحلف برب الكعبة

القرآن ىف بداية موضوع أو قصة ما  ىفى تأى ، الت"إذ"وهناك أسلوب 

، ولعل أقرب "اذكر"أو عارية عنها، ويفرسها املفرسون بـ" واو"مسبوقة بـ

أو إليك هذه القصة لتتمعن ، التاىلاملوضوع  إىلبَّْه َتنَ "معناها هو  إىل شىء

وإذ قال ربك : "احلديث الرشيف ، وهذا األسلوب ال وجود له ىف"فيها

ه بكلامٍت،  وإذ ابتىل"، "األرض خليفة جاعل ىفى إن: للمالئكة إبراهيَم ربُّ

ُهبم ِملَ تعظون قوما اُهللا ُمْهلُِكهم أو مع: وإذ قالت أمة منهم"،  "فأمتَُّهنّ  ذِّ

إذ قال يوسف "، "ربكم، ولعلهم يتقون إىلمعذرًة : عذابا شديدا؟ قالوا 

يه ت، إن: أل تهم ىلى يا أ ت أحد عرش كوكبا والشمس والقمر رأ  رأ

يف حممد لظهرت هذه السمة ىف". ساجدين أحاديثه  ولو كان القرآن من تأ

  .  من  ذلك  فال نجدشىءوخطبه، لكننا نبحث فيها عن 

ى القرآن سمٌة أسلوبية فريدة ال بالنسبة للحديث النبو كذلك ىف

ًض  ه ى  بالنسبة للكتاب املقدس، الذاوحده بل أ ِم عليه السالم بأ ا أهتُّ طا

نه، وه اعتمد عليه كثريا ىف يف قرآ فيام عدا (أن أسامء األشخاص ى تأ

بياء ء من الصحابة أو ) األ من بام ىف ذلك أسامء معارصيه عليه السالم، سوا



ًض  ى  أسامء املدن والقراالكفار، ومن العرب أو من األعاجم، بل أ

َوِمَن النَّاِس : "إنه يقول مثال. القرآن واملواضع بوجه عام، تكاد أن تنعدم ىف

َ َعَىل  َمن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِىف  ّ ْنَيا َوُيْشِهُد ا َدُّ  َما ِىف  اْحلََياِة الدُّ َقْلبِِه َوُهَو َأ

َصامِ  تِ : "، ويقول"اْخلِ َفَهاء ِمَن النَّاِس َما َوالَُّهْم َعن ِقْبَلتِِهُم الَّ ى َسَيُقوُل السُّ

ْ َعَلْيَها ُن َعَىل : "وكذلك" َكاُنوا َل َهَذا اْلُقْرآ َن اْلَقْرَيَتْنيِ َرُجٍل مِّ  َوَقاُلوا َلْوَال ُنزِّ

َ "، و"َعظِيمٍ  ّ ًض "َمَعنَاإِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه الَ َحتَْزْن إِنَّ ا َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ : "ا، وأ

َبا ُقْرَبانً ى اْبنَ  ِدينَِة  َوَجاء ِمْن َأْقَىص  ":تعاىلومثله قوله ". اآَدَم بِاْحلَقِّ إِْذ َقرَّ اْملَ

تِ : "، وكذلك"ىَرُجٌل َيْسعَ  ُهْم َعِن اْلَقْرَيِة الَّ ْ َة اْلَبْحرِ ى وَاْسَأ ، "َكاَنْت َحاِرضَ

ضا  إلخ، وذلك من غري أن يذكر ... "ى َجاءُه اْألَْعمَ َأنْ   *َوَتَوىلَّ َعَبَس "وأ

اسم الشخص أو اجلامعة أو املواضع املعنّية مكتفيا بذكر بعض صفاته أو 

 . وهكذا... صفاهتا

ن عن نظريه احلديث ه ليس ىفى ومما يميز أسلوب القرآ القرآن  كذلك أ

زٍ رَ  أو بِ لٍ وْ ذكر لبَ   أو اْسٍت أو ختان أو يء أو َذَكرٍ  أو َرْوث أو بصاق أو قا

طرقت هذه ى خالف األحاديث الت إلخ، عىل... تقبيل أو مفاخذة أو مجاع

عليه الصالة ى ولست أقصد أن النب. املوضوعات واستعملت هذه األلفاظ

. رضورة احلياة والترشيعى املشاعر احلساسة، إنام هى والسالم مل يكن يراع

عد ما ه كان وهو عليه السالم كان أ  يكون عن اللغو والفحش، إال أ

باعه أمور حياهتم ودينهم إىلمضطرا  . طرق هذه املوضوعات ليعّلم أ

ولكن الغريب العجيب مع ذلك . كل حال بالقصد والسياق والعربة عىل

كله أن القرآن، برغم هذه الرضورة، قد ابتعد متاما عن هذه األلفاظ 



 إىلال ينظر اهللا : "ما أقول سول عىلوهذه أمثلة من أحاديث الر. والعبارات

ة ىف إذا بال "، "إذا مسَّ أحُدكم َذَكره فليتوضأ"، "دبرها رجل جامع امرأ

إذا "، "وجهه فلوال خمافة اهللا لبزقُت ىف"، "ه ثالث مراترَ كَ أحدكم َفْلَينُْرتْ ذَ 

يتيه كان أحدكم ىف ال تستنجوا بعظم وال "، ..."املسجد فوجد رحيا بني أ

ى من أصابه َمذْ "، "قيئه ِهَبته كالكلب يقيء ثم يعود ىف العائد ىف"، "ببعرة

ِْكَتها؟ ال يُ ): رسول اهللا(قال "، "فلينرصف فليتوضأ   ... "ىنِّ كَ َأ

ضا بني القرآن واحلديث من اختالٍف أسلوب ى ومما لوحظ أ

ناالختالُف  طريقة  إىلفبالنسبة .  ىوالقصص احلديثى  بني الَقَصص القرآ

عليه كل من القرآن ى جيرى القصة قد استقريُت األسلوب الذافتتاح 

ن قد يستهل قصصه بـ واحلديث ىف واْتُل "استهالل قصصه فوجدت أن القرآ

اك حديث"أو ..." وارضب هلم مثال"أو ..." عليهم نبأ أو " ؟...نبأ/ هل أ

ْم َيْأِهتِْم َنَبأُ " َ م تر "أو ..." َأ  ىف(واذكر "أو " ؟...كيف../ .إىلأ

ن)...". الكتاب بفعل من مادة ى كذلك اسُتِهلَّ عدد من القصص القرآ

ُوَنَك َعن ذِ "، مثل "سأل" نُْه ِذْكرً ى َوَيْسَأ ُْلو َعَلْيُكم مِّ ، "ا اْلَقْرَنْنيِ ُقْل َسَأ

تِ " ُهْم َعِن اْلَقْرَيِة الَّ ْ َة اْلَبْحِر إِْذ َيْعُدوَن ِىف ى وَاْسَأ ْبِت إِذْ  َكاَنْت َحاِرضَ  السَّ

عً  ِيِهْم ِحيَتاُهنُْم َيْوَم َسْبتِِهْم ُرشَّ ن...".اَتْأ  ى كام يبتدئ كثري من القصص القرآ

وقد ". األَْرِض َخلِيَفةً  َجاِعٌل ِىف ى َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمَالِئَكِة إِنِّ "مثل " إذ"بـ

ر  ى قصة بن القصة كام ىف هذه مع كل حدث أو مرحلة هامة ىف" إذ"ُتَكرَّ

ئي هيم وإسامعيل ىف وكام ىف" البقرة"سورة  ل الوادرة ىفإرسا نفس  قصة إبرا

ًض  رها عىلاالسورة أ بعض األحداث واملواقف دون  ، وقد يقترص تكرا



ء من قصة بن بعض كام ىف ئيل املوجودة ىفى بعض أجزا سورة  إرسا

رسولنا عليه الصالة والسالم  قصة تآمر القرشيني عىل وكام ىف" األعراف"

فال"سورة  ىف   .وتكذيبهم له" األ

ا منى أما احلديث النبو ه مل يفتتح أ بواحدة من قصصه   فاملالحظ أ

نية، بل يبتد كان : " بقوله عليه السالمها كثريا منئهذه االفتتاحات القرآ

عدم  الكثرة وىف ومثل هذه الطريقة ىف. أو عبارة مشاهبة..." فيمن قبلكم

ومما ". بينا/ بينام"بكلمة ى القصص النبواستخدام القرآن هلا ابتداُء عدد من 

ًض  ه مل يرد فيها قصة كاملة أل  ىفالوحظ أ  عىلى نبى قصص احلديث أ

تكرر فيه ذلك، وهو من الشهرة بحيث ال حيتاج املرء ى عكس القرآن، الذ

د عدة قصص متتالية . االستدالل عليه إىل وكذلك ال يعرف احلديث إيرا

إذ ى، ظاهرة من ظواهر القصص القرآنى وه. يأخذ بعضها برقاب بعض

ىلكثريا ما  أو ... قصص نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب تتوا

حد كبري  إىلليس ذلك فقط، بل إن كثريا من هذه القصص تتشابه . بعضها

م فيهى الذى القالب الفنّ  ىفى استهالهلا وختامها وعباراهتا، أ ىف   . ُتَقدَّ

فة طائفة من القصص مل ترد وباملثل ساقت لنا األحاديث  النبوية املرشَّ

زرع وأم زرع، وقصة األقرع ى القرآن بل وال تشبه قصصه، كقصة أ ىف

رص، وقصة الرجل الذى واألعم قتل تسعة وتسعني ثم كّملهم ى واأل

. كهف فأغلقت صخرٌة عليهم باَبه إىلمائة، وقصة الثالثة الذين أووا 

ء واملعر وتدخل ىف ج، التهذا قصة اإلرسا القرآن إال إشارة  مل يرد منها ىفى ا



م  إىلرسيعة  ئه  من املسجد احلرا ى وإشارة أخر، املسجد األقىص إىلإرسا

  .  ىِسْدرة املنته إىلى عروج النب إىلمثلها 

ًض ى ومما يتميز به الَقَصص النبو  أن الرسول عليه السالم أحيانا ما اأ

بياء أو لبعضى حيك  اآلخرة كام ىف  أصحابه ىفما سيحدث له ولبعض األ

حينام يفيق منها جيد ى تأخذ الناس يوم القيامة والتى حديثه عن الصعقة الت

ر العرش، وكام ىفى موس كالمه  عن استشفاع  عليه السالم باطشا بجوا

بياء وانتهاء األمر بأن متَّت الشفاعة  نه األ اخللق ببعض من سبقه من إخوا

باع   ىفيديه هو عليه السالم، وكام عىل باعه وعدد أ مقارنته بني عدد أ

بياء اآلخرين، وكام ىف باعه ى رأى كالمه  عن حوضه، الذ األ بعضا من أ

ماذا أحدثوا ى إنك ال تدر": ادون عنه، فسأل عن سبب ذلك، فقيل لهذَ يُ 

 ةاجلنة وكالمه ىف هذا السياق عن غري ، وحديثه عن قرص عمر ىف"بعدك

  . ضاهاهللا عنه وأر الفاروق رىض

ن ى ينفرد هبا عن القصص احلديثى التى ومن سامت القصص القرآ

ُت الت تقفز هبا القصة فوق فرتة زمنية قد تقرص وقد تطول أو فوق ى الفجوا

 قصة زكريا ىف هذا املضامر ما جاء ىف ومن االمثلة ىف. إلخ... بعض املشاهد

فبرشه اهللا بغالم الكريم رّبه أن هيبه ولّيا، ى حني دعا ذلك النب" مريم"سورة 

فسأل رّبه أن جيعل له آية، فجعل آيتة أال يكلم الناس ثالث ى، اسمه حيي

م، وفجأة  ليال، فخرج عىل قومه من املحراب وأشار إليهم أن يسبحوا رهبَّ

يَ : "نجد القرآن يقول ٍة َوآَتْينَاُه اْحلُْكَم َصبِي ى َيا َحيْ قافزا " اُخِذ اْلِكَتاَب بُِقوَّ



ا وقع من أحداث ومشاهد بني إشارة زكريا لقومه بتسبيح اهللا بذلك فوق م

  . فرتة زمنية طويلةى وتأّهله ألخذ الكتاب بقوة، وهى وبني نضج حيي

ة  وبعد هذه الرحلة هل يعقل أن تكون له عليه السالم ىف مسأ

ه  األسلوب شخصيتان منفصلتان كل هذا االنفصال؟ إنَّ ذلك غري ممكن أل

ل ينزل فور  مور، وبخاصة أن القرآن كان ىفخمالف لطبيعة األ معظم األحوا

ى سؤال أو حادثة فال يكون هناك وقت ُيْذَكر بني سبب النزول وبني الوح

يف  القول بأن حممدا كان يتعمل ىف يمكن أن يتعلل به املتعللون ىف تأ

اذا حيرص عىل. القرآن تعّمال يباعد بينه وبني أسلوب األحاديث أن  ثم 

كيال يقول الكفار إن  ني أسلوب القرآن وأسلوبه ىفخيالف ب األحاديث؟ أ

ى ولكن أسلوب كالم: القرآن هو كالمه؟ ولكنهم قالوها ِفلَم َملْ يقل هلم

ة اختالف  خيتلف عن أسلوب القرآن؟ ثم قبل َذلك هل كانت مسأ

األساليب تبعا الختالف الشخص أو اختالف ظروف الشخص الواحد 

لو أغضينا عن كل ذلك ى ذلك الوقت املبكر؟ وحت ىفالعقول  موجودة ىف

هذا  إخفاء شخصيته متاما من القرآن عىل أكان يمكن أن ينجح حممد ىف

ظروف مزعجة من شأهنا أن  مدى ثالثة وعرشين عاما، وىف النحو عىل

تفسد كل ختطيط وتصنع؟ ثم إن حممدا عليه السالم ال يمكن أن يكون من 

 كان الصدق َينَْضح من شخصيته وسلوكه ذلك النوع من الرجال، إذ

لو افرتضنا املستحيل وقلنا إنه كان متصنعا متكلفا، أكان ى وحت. َنْضحا

مدى تلك  لديه كمبيوتر يغذيه بكل كلمة أو عبارة أو صورة يقوهلا عىل

 حيب أن اوحيكل مرة يريد أن يعلن فيها  السنني الطوال ثم يستشريه ىف



نب هذه العبارات وتلك األلفاظ فال يضّمنها هذا السامء حتى يتج إىلينسبه 

فت نظر القارئ ى؟الوح  أن هذه املالحظات املوجزة جدا إىل  وأخريا أ

هد الكثرية ىف القرآن  ":ىكتاب متاحة بشكل موسع ومفصل جدا مع الشوا

  ". مقارنة أسلوبية- واحلديث

ديث التفرقة بني أسلوب القرآن وأسلوب احل واآلن وبعد ما قلناه ىف

ه ال معن ه قد اتضح )  وما بعدها١٦٢ص( ا يقوله الرصاىفى نجد أ من أ

ه إن كان قوله هذا كفرا ى أن الوح هو كالم حممد عن تفكري واجتهاد وأ

ه ال يرى عند املتدينني، بام يعن روه كام يشاؤون، فهو ى أ نفسه متدينا، فليكفِّ

ا سيقوله الرصاىف بع.  يباىلال  ، ٥٨٨، ٥٨٦ص(د ذلك وكذلك ال معنى 

من أن الذى نزل عىل حممد من القرآن إنام هو معانيه، أما األلفاظ ) ٥٨٩

وهذا الكالم ال يتسق مع ما تبني لنا من اختالف األسلوب . فمن عنده هو

.  االلتقاء بينهام بحالإىلبني القرآن واألحاديث اختالفا جذريا ال سبيل معه 

أن كل ما ى  علامء الدين املسلمني يرقائال إن فريقا من الرصاىف ثم مىض

 بام ىفى من اهللا مل ينطق فيه عن اهلوى كان يتكلم به حممد بعد البعثة هو وح

الطريق أو مع أصحابه، وهو ما  السوق أو ىف ذلك كالمه مع نسائه أو ىف

ه كاتبنا غلوا مفرطا واعتقادا مضحكا ويستمر فيقول إن حممدا قد نطق . يرا

نها َقَسُمه، حني مثَّلْت  هند بنت عتبة بجثة عمه محزة مراٍت مى عن اهلو

عقب وقعة أحد، أن يمّثل بسبعني من املرشكني حني يمكنه اهللا منهم ثم 

 نظر الرصاىف ىفى عن اهلوى ومما نطق فيه النب. رجوعه فيام أقسم عليه

كل  أطلقه عىلى األرعن استثناؤه هبار بن األسود من العفو العام الذ



وم فتح مكة إذ كان قد أمر أصحابه أن يقتلوا هبارا حني َيَرْونه، ثم املكيني ي

 املدينة بعد اختفائه يوم الفتح وأعلن دخوله ىف ا وفد هبار عليه ىف

ه نطق عن  صىلى النب كام اهتم الرصاىف.  عفا عنهاإلسالم اهللا عليه وسلم بأ

قاله ى ذثم حذف املديح ال" النجم"سورة  حني مدح األصنام ىفى اهلو

  .فيها

طلنا قصتها متاما ىف نيق فقد أ موضع آخر من هذا  فأما آيات الغرا

السوق ومع   وأما كالمه ىف.  ىتناوهلا هنا كرة أخر إىلالكتاب فال حاجة بنا 

أمور احلياة اليومية االعتيادية فليس مما ينطبق عليه  زوجاته وأصحابه ىف

ينطبق عليه هذا القول هو ى ، بل الذ"ىوما ينطق عن اهلو: "قوله سبحانه

ه ال يتلق القرآن من لدن ى القرآن الكريم، إذ كان املرشكون يتهمونه بأ

ه، فنف اهللا عنه ذلك، ومن ثم فليس ى احلكيم اخلبري بل يمليه عليه هوا

ه ال يمكن أن ى املقصود أن كل ما قاله الرسول هو وح تلقاه من ربه وأ

د هبذا هو القرآن ال غرييترسب السهو أو النسيان أو العاطفة .  إليه بل املرا

هذا فإن َقَسمه عليه السالم بأن يمثل بجثث سبعني أو أقل أو أكثر من  وعىل

يدور ى ذلك، بل هذا شعور فطر املرشكني حني يظفره اهللا هبم ال يدخل ىف

ه نزل ىف نفوس البرش مجيعا، لكن حيسب له صىل ىف احلال  اهللا عليه وسلم أ

أمر  مصداقيته ىف االنتقام، وهو دليل عىل ىفى له عن التامدى الوحى هن عىل

م  لقد انفعل عليه السالم وقال ما قال بناء عىل. النبوة ما شعر به من أ

 ولو مل يكن نبيا ما .  ى فانته،وحزن فظيع، لكن اهللا سبحانه هناه عن ذلك

ء تابعوه أو الكى تراجع عن قراره حت افرون ال هيتز مركزه عند الناس سوا



.  جيب ما قبلهاإلسالموأما هبار فقد جاء مسلام وانخلع عن الكفر، و. به

بل كان املقصود قتله وهو " اإلسالملو دخل ى اقتلوه حت: "والرسول مل يقل

فلم ينطق . لكنه حني اعتنق دين اهللا مل يعد هناك موضع ملعاقبته. كافر

 فقد اإلسالمن دخل أمر اهللا سبحانه بأن م بل نزل عىلى، الرسول عن اهلو

  . مما سبقشىءبدأ حياته من جديد، وال ينبغى أن يؤاَخذ ب

ري عىل اللفظة املفردة  كذلك فالرصاىف يرى أن الفاصلة كان هلا تأ

ليس ذلك فحسب، إذ هو يعيب . وعىل الرتكيب كله ىف كثري من األحيان

 بل إنه .عىل القرآن أن بعض فواصله قلقة ىف موضعها، وكان ينبغى أن تتغري

 حرص حممد، إىلوهو يرجع هذا العيب . اقرتح هذا التغيري ىف بعض األمثلة

م الفاصلة  وهذا غريب، إذ قد ذكر أن ). ٥٦١ص(كام يقول، عىل التزا

ما صارما بل خيرج عن االتساق فيها كثريا  القرآن ال يلتزم بالفواصل التزا

كريم يتفق فكيف نوفق بني هذا وذاك؟ ال ريب أن القارئ ال). ٥٦٠ص(

ى ويقول بالشىء ونقيضه  معنا ىف أن الرصاىف مشوش الفكر مضطرب الرأ

دون أن يتنبه لذلك أو مع تنبهه له لكنه يتعامى حتى يربك عقل القارئ 

وعىل هذا فلو كان ىف الفواصل عيوب كام يقول فكيف فات ذلك . ويبلبله

ئه عىل الفواص دع ىف أسلوب القرآن وإجرا ل وجعل حممدا، وحممد قد أ

 الدخول ىف إىللنفسه هامشا من احلرية ىف اخلروج عليها حتى ال يضطر 

  املضايق؟ 

فهو : ومع هذا فلنغض الطرف عن تناقض الرصاىف ولنناقشه فيام قال

خماطبا املالئكة يوم القيامة بشأن الكفار " َسَبأ" ىف سورة تعاىلىف قوله 



يرى أن الفاصلة اضطرت " أهؤالء إياكم كانوا يعبدون؟: "وعبادهتم إياهم

:  التقديم والتأخري عىل أساس أن الكالم كان هكذا ىف األصلإىلحممدا 

ومعنى مالحظته هذه أن حممدا قد تنكب ". أهؤالء كانوا يعبدونكم؟"

ط السوى وأربك اجلملة دون داع سوى مراعاة الفاصلة وفاته أن . الرصا

الئكة، وأن عبادة الكفار التقديم هنا سببه االهتامم باملفعول، الذى هو امل

هلم جعلتهم يقدموهنم عىل عبادة اهللا سبحانه، فضال عن أن السؤال ىف اآلية 

هو عن عبادة املالئكة بالذات ال عن عبادة أى معبود هلم آخرمن األصنام 

.  املالئكةإىلمثال، إذ هذا هو الذى هيم ىف هذا السياق ما دام الكالم موجها 

صل" سبأ"رة كام فات الرصاىف أن سو أى أن حممدا كان . متنوعة الفوا

ه . يستطيع أن يلتزم الرتكيب األصىل دون أن يقع ىف أى حمذور وهذا لو أ

ابع املؤلف جريا عىل قول العامة ىف أمثاهلم ابق : هو مؤلف القرآن، ولكنى أ

ومثل ذلك قوله إن التقديم والتأخري ىف قوله . مع الكذاب حتى باب الدار

راعاة ملهو " رُ ذُ ولقد جاء آَل فرعون النُّ ": "القمر"سورة سبحانه ىف 

عاة الفاصلة باملناسبة، لكن املشكلة هى أن يرتتب . الفاصلة وال بأس بمرا

 ذلك، وهو ما مل إىلعىل مراعاة الفاصلة ركاكة أو ارتكاب خطإ نحوى أو ما 

د هبذا التقديم والتأخري هو الرتكيز عىل أن الن ذر إنام حيدث هنا، إذ املرا

 ومرة أخرى ما كان حممد .  جاءت آلل فرعون بالذات أو بالدرجة األوىل

لريتكب أمًرا إِدا وال أمرا غري إِدٍّ لو كان َكَرسَ الفاصلَة هنا كام هو احلال ىف 

أما ىف .  نفسه قد قال ذلك كام مر بيانهالرصاىفو. معظم سورالقرآن الكريم

س للرصاىف أى متعلق هنا بانتقاد اآلية، إذ فلي"  واألوىلفلله اآلخرةُ : "قوله



كال الرتكيبني سليم وال عيب فيه، فالواو جمرد عاطفة وال تفيد تقديام 

وأما . والتأخريا ىف الزمان أو ىف املكان أو ىف الرتبة كام هو معروف ىف النحو

، إن "فأوجس ىف نفسه خيفًة موسى": "طه"قوله، عن التقديم ىف آية سورة 

مقدم عىل ما يفرسه، وكأن هذا عيب ىف تركيب الكالم، " نفسه "الضمري ىف

ه ال عيب هناك وال حيزنون، فالضمري وإن عاد عىل متأخر ىف اللفظ  مع أ

وأما مالحظته عىل قوله . فهذا املتأخر ىف اللفظ متقدم ىف الرتبة، فال خطأ فيه

ء"جل جالله ىف سورة  " يلقاه منشوراوُنْخِرج له يوم القيامة كتابا ": "اإلرسا

لكن حدث تقديم وتأخري فالرد " كتابا منشورا يلقاه ":بأن أصل الكالم

ه سوف يَ  رس ما يمكن، إذ يكون املقصود أ  ىف حالة ى الكتاَب قَ لْ عليه من أ

" يلقاه"هو حال ال صفة، أو تكون كل من " منشورا" أى أن .  ىنرش ال ط

ه. وال مشكلة من ثم. صفة" منشورا"و بني والعجيب أ  قال هبذين اإلعرا

نا ىف هذه احلالة ال يكون عندنا تقديم وتأخري إذن  فلامذا إثارة . مضيفا أ

  الضجة؟ 

" املتعالِ "و" عقاِب "و" ُنُذرِ "وهو يقول بأن سبب حذف الياء من 

فكيف "، و"فكيف كان عذابى ونذرِ : " عىل الرتتيبتعاىلىف قوله " التَّنَادِ "و

إنى أخاف عليكم "، و"ب والشهادة الكبُري املتعالِ عاملُ الغي"، و"كان عقاِب 

وَجِهَل أن . فذَ ت وال ُحتْ بَ ثْ هو مراعاة الفاصلة، والطبيعى أن تُ " يوم التنادِ 

عها هو لغة من لغات العرب وا ضع عىل اختالف أ . حذف الياء ىف هذه املوا

فالقرآن إذن ىف هذا احلذف إنام يستغل إمكانات اللغة العجيبة وال حيطم 

عدها ضا ىف قوله. قوا والشفع * ولياٍل َعْرش * والفجر : "وهو ما يقال أ



رغم " َيْرسِ "، إذ هو يرى أن حممدا حذف الياء من "والليل إذا َيْرسِ * والوتر 

عاة للفاصلة مها، مرا ه اجرتح خطأ لغويا. عدم انجزا ولكن كان . أى أ

كانوا جيزمون ينبغى للرصاىف أن يقرأ النحو جيدا فيعرف أن بعض العرب 

. وأن بعضا منهم آخرين كانوا حيذفون الياء ىف مثل هذا املوضع" إذا"بـ

أجيب دعوة الداِع ": "البقرة" ىف سورة تعاىلوالدليل عىل ما نقول هو قوله 

وقوله جل " ذلك ما كنا َنْبغِ ": "الكهف"وقوله سبحانه ىف سورة " إذا دعانِ 

ِر ىف البحر كاألعالمومن آياته اجل": "الشورى"جالله ىف سورة  ، إذ جاء "وا

صل ته أً ولو كان شىء من هذا خط. احلذف ىف درج الكالم ال ىف الفوا  ما فوَّ

نه هذا  املرشكون وال املنافقون وال اليهود، بل لشنعوا عىل حممد وعىل قرآ

ا كان ردهم عىل . الذى حتداهم به ولو كان به خطأ أو ركاكة أو هتافت 

كيف تتحدانا يا حممد هبذا "بل كان " ء لقلنا مثل  هذالو نشا: "ذلك التحدى

رير"يرى أن ) ٥٦٢ص (وهو".  الركيك اخلاطئ؟ أما ختجل؟الكتاب " قوا

قواريرا * كانت قواريرا ": "اإلنسان"  قائل من سورة نْ  مِ زَّ األوىل ىف قوله عَ 

لكن . كان جيب أن متنع من الرصف لوال الفاصلة" روها تقديرا من فضة قدَّ 

ف اإلطالق ليس إالمن وهى نفسها األلف ىف .  قال إهنا منونة هنا؟ إهنا أ

وأطعنا "، "وتظنون باهللا الظنونا": "األحزاب" من سورة تعاىلقوله 

ضا، إن ". فأضلونا السبيال"، "الرسوال وقد قلنا أكثر من مرة، وقال هو أ

طيع أن فكان القرآن يست. القرآن كثريا ما خيرج عىل الفاصلة من آن آلخر

، وكل "الفرقان"وقد فعلها القرآن ىف سورة . حيذف األلف دونام مشاكل

تم : "حروف روهيا ممدودة باأللف ما عدا قوله ىف اآلية السابعة عرشة أأ



، فخالف بني هذه الفاصلة "أضللتم عبادى هؤالء أم هم ضلوا السبيل

د فيه ف وسائر فواصل السورة الست والسبعني مع أهنا يمكن أن تزا ا أ

ة مشاكل ألهنا منصوبة وباملناسبة فقد وردت هذه الكلمة، . اإلطالق دون أ

ىف ) ٥٧، ٤٤، ٤٢، ٣٤، ٢٧، ٩اآليات (، سبع مرات "أل"ولكن من غري 

ة ليست قيودا  ف اإلطالق، وهو ما يعنى أن املسأ نفس السورة فاصلًة بأ

  .أً حديدية كام يتصور الرصاىف خط

": يوسف" من سورة تعاىللفاصلة ىف قوله ومن ذلك قوله إن مراعاة ا

تُ " ت أحد عرش كوكبا والشمس والقمر رأ قد أدت " هم ىل ساجدينإنى رأ

ء غري العاقل، وهو الكواكب والشمس والقمر، جمرى العاقلإىل .  إجرا

ى أن السجود، كام نعرفه، ال يكون إال من العقالء، فلذلك  أو تناَس َى ِس ونَ 

لها يوسف وسف، من خالل معرفته بتأويل األحالم، عرف أهنا كام أن ي. َعقَّ

لها هبذا املعنى كذلك: رمز عىل البرش ويه وإخوته، فلذلك عقَّ وهناك . أ

ضا" التشخيص"شىء اسمه  وىف . ىف البالغة، فلذلك عقلها هبذا االعتبار أ

ء"قوله من سورة  إن نشأ ننزل عليهم من السامء آية فظلت ": "الشعرا

ء قوة ى، ملحظ بالغ" عنيأعناقهم هلا خاض  إذ املقصود أن أعناقهم، جرا

ء فتخضع لذلك  اآلية، سوف تدرك جالل األلوهية كالعقالء سواء بسوا

اجلامعة من " العنق"كام أن . اجلالل، فلذلك عاملتها اآلية معاملة العقالء

ومن ثم فليس للرصاىف متعلَّق عىل اآلية بأى . الرؤساء" األعناق"الناس، و

فجعله * والذى أخرج املرعى : "وبالنسبة لقوله سبحانه  عن نفسه. سبيل

ه يؤكد أن أصل الكالم هو " ىوَ ْح  أَ اءً ثَ غُ  والذى أخرج املرعى أحوى "نرا



اذا؟ ". غثاء"ال صفة لـ" املرعى"هى حال من " أحوى"ألن " فجعله غثاء

ده من هذا كله هو رمى اآلية بالتفكك وال.  ال جييبنا الرصاىف . ركاكة ومرا

فه فـ ، وليرشب من ال يعجبه هذا اإلعراب "غثاء"صفة لـ" أحوى"ورغم أ

  .من البحر، أّى بحر يعجبه، فالبحار كثرية

عاة الفاصلة لديه قوله  واذكر اسم ": "املزمل" ىف سورة تعاىلومن مرا

 هوتبتل إلي: " حسب كالمه، أن يقالى، ، إذ كان ينبغ"ربك وتبتَّْل إليه تبتيال

" تبتال"عوضا عن " تبتيال" استخدام إىللكن مراعاة الفاصلة أدى " تبتًُّال 

: التََّبتُُّل "من أن " لسان العرب"ولكن ما قوله فيام يذكره ). ٥٦٦ص(

؟ وعىل هذا فال مشكلة " وكذلك التبتيل، تعاىل اهللا إىلاالنقطاع عن الدنيا 

 ملستعملها أى أن اللغة تقدم. ما دامت الصيغتان املصدريتان شيئا واحدا

إمكانني، فامذا عىل املستعمل لو قبل اهلدية واستعمل صيغة أخرى غري 

متوقعة، ولكنها صحيحة تغنى عن الصيغة املرتوكة، فيكون قد اصطاد 

التني " ىف سورة تعاىلعصفورين بحجر واحد؟ كذلك نجده يعد قوله 

كلمة ألجل تغيريا ىف بنية ال" وهذا البلد األمني* وطور سينني ": "والزيتون

ولكن ). ٥٦٦ص( كام قال "سيناء/ وطور سينا"الفاصلة، إذ األصل هو 

 املعاجم حتى يعرف أن ىف هذا االسم عدة صيغ كام إىلكان ينبغى أن يرجع 

وهذه عبارة الفريوزابادى ". خمتار الصحاح"و" القاموس املحيط"جاء ىف 

، وهو ما قاله " بالشامجبٌل : وِسيناَء، وَسْيناُء، وِسينا ِسيننيَ  ُطورُ : "نصا

 وإذن فإن إثارة الرصاىف هلذه املشكلة اعرتاك ىف غري .  ىالرازى باملعن

ومعروف أن أسامء األعالم األجنبية يكون هلا ىف كثري من احلاالت . معَرتك



" حممد" قاموس أكسفورد الكبري مثال ىف اسم إىلولو رجعنا . عدة صيغ

 ,Macamethe, 4–5 Machamete: "لوجدنا الصيغ التالية لنفس االسم

Mac-, Makomete, Makamete, 4–6 Machomete, 5–6 
Machomet, 6 Machamyte, Macomit(e, -yt(e, Mahomet(t)e, -
ite, 6–7 Mahumet, 6– Mahomet. See also Mahound, 

maumet ." ضا ىف روسيا، " حممدوف"الرتكية، و" Mehemet"وعندنا أ

فام الذى يمكنه أن يقول ىف ذلك؟ كان ينبغى أن . ىف أفريقيا" مامادو"و

يتواضع ويسأل ليعرف أكثر، أما أن يطري بالقليل الشحيح الذى عنده 

ه أمسك بالذئب من ذيله فهو ال يصح وال يليق إن . مبتهجا سعيدا كأ

وهذا .  املكايدة جهال وتنطعاإىلكالمه هلو أشبه بكالم املبرشين املترسعني 

  .هذاال ىف ترصفه أقل ما يمكن أن يق

ه يرمى بالقلق ىف موضعها عبارة ٥٦٧وىف الصفحة رقم  ى رَ كْ ذِ " نرا

بياء الكرام" ص" من سورة تعاىلىف قوله " الدار إنا : "عن بعض األ

، فيورد ما قاله الزخمرشى ىف تفسريها من "ى الداررَ كْ  ذِ أخلصناهم بخالصةٍ 

هم اآلخرة أو تذكريهم اآلخرة "أن املراد هو  وترغيبهم فيها أو هو ذكرا

ثم يرفض الرأى " الثناء اجلميل ىف الدنيا ولسان الصدق الذى ليس لغريهم

ه، كام يقول،  ، كام ال "ال يساعد عليه اللفظ وال يدل عليه السياق"األول أل

ه  ، ويرى ىف "يناسب املقام أكثر من األول"يرضيه الرأى الثانى رغم أ

ه  " إنا أخلصناهم بخالصة الذكر اجلميل ":كان األحسن أن يقول"النهاية أ

وإهنم عندنا ملن : "وأن يرتك هذه الفاصلة مكتفيا بالفاصلة التى بعدها

والواقع أن القرآن . ، فتكون حينئذ اآليتان آية واحدة"املُْصَطَفْني األخيار

ىف هذا السياق وأمثاله يكون الكالم عن اآلخرة، التى " الدار"حني يستعمل 



دار اآلخرة، الدار اآلخرة، دار السالم، دار "ن عدة أسامء، وهى هلا ىف القرآ 

. ، وهذا للناجني"املَُقامة، دار اخللد، دار املتقني، عاقبة الدار، عقبى الدار

، أى "سوء الدار"أما الكفار املعاندون فلهم . واملقصود بوجه عام هو اجلنة

ولقد . ة الدنياىف القرآن للحيا" الدار"ومل حيدث أن استعملت . اجلحيم

بياءه مجيعا بالدعوة   اإليامن باآلخرة وتذكري الناس إىلاختص اهللا سبحانه أ

ومدار اإليامن ىف الدين بعد اإليامن باهللا هو اإليامن باآلخرة، إذ لو وضع . هبا

البرش اآلخرة ىف عقوهلم وقلوهبم وحساباهتم الستقاموا وقل رشهم وكثر 

همخريهم وصلحت دنياهم، وبصالح د ويكفى أن . نياهم تصلح أخرا

ن ، أى احلياة احلقيقية اخلالدة، "وإن الدار اآلخرة هلى احليوان: "يقول القرآ

كام أن " اآلخرة"إذا أطلقت ىف سياقنا هذا كان معناها " الدار"حتى نفهم أن 

ية فاملقصود كتاب اهللا، وإذا اإلسالمإذا أطلق ىف الثقافة الدينية " الكتاب"

 سيبويه عىل ما هو  الدراسات النحوية العربية كان كتاَب أطلق ىف جمال

  .معروف

ه ىف سورة  ": حممد"ومما يقول إنه قد ُروِعَى فيه الفاصلُة قوله جل شأ

عىل ". ولنبلونَّكم حتى نعلَم املجاهدين منكم والصابرين ونبلَو أخباركم"

ه مل يكتف بالقول بأن عبارة  اة للفاصلة قد جىء هبا مراع" ونبلو أخباركم"أ

: قال. بل فتح الربجل هذه املرة ونسى نفسه وركبه الغرور فعاب اآلية كلها

ه بعد أن . أى نسمع ما ُحيَْكى وُخيَْرب به وما يقوله الناس عنكم" وال خيفى أ

 سامع أخبارهم إىليبلوهم فيعلم املجاهدين منهم والصابرين مل تبق حاجة 

ت باجلملة األخريةولكن الفاصلة . وما يقوله الناس عنهم . هى التى أ



عىل أن اآلية كلها ليست .  كام تراها، قلقة غري متمكنة ىف املعنى املرادى، وه

والرصاىف هنا عامى التفكري ). ٥٦٧ص" (مما يليق أن يقوله عالم الغيوب

ه  ه يتعامل مع فرد من البرش، فهو يظن أ ضيق األفق يتعامل مع اهللا كأ

حيرص عىل سامع القيل والقال مما يتبادله الناس سبحانه يتسقط األخبار و

هة الوثنيني. من أخبار املسلمني  أن َومعقوٌل أَ . وهذا أشبه ما يكون بآ

قف  الرصاىف ال يعرف أن املقصود هو أن اهللا عز وجل يضع عباده ىف املوا

املختلفة لالبتالء وإظهار ما عندهم من إيامن أو كفر، ومن صالح أو فساد، 

نَّكم حتى وَ لُ بْ وَلنَ : " اجلهاد أو تقاعس عنه؟ فهذا عن قولهإىلة ومن مسارع

فليس " ونبلو أخباركم: "وأما قوله".  املجاهدين منكم والصابريننعلمَ 

معناه أن نفتح آذاننا لنلتقط ما يتداوله الناس من أخباركم وآراءهم فيكم 

ه سبحانه ينظر فيام عمل عباده،  د هو أ وهم هنا وفيام تعملون، بل املرا

فاألخبار هنا هى أعامهلم وطريقة . املؤمنون، ليجازهيم عىل قدر إنجازاهتم

وبطبيعة احلال . أدائهم ىف اجلهاد ىف سبيل اهللا ال كالم فالن وعالن عنهم

نه، ولكْن هكذا اقتضت  وا فإن اهللا غنى عن االبتالء بكل أشكاله وأ

ه خياطبنا بلغتنا، ولغتنا .  جترى عىل هذا الشكلحكمته ومشيئته، وبخاصة أ

ترى ". وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبّني هلم: "وقد قال سبحانه

ا كان، أن يقول مثال ولنبلونكم : "هل كان من الصعب عىل مبدع القرآن، أ

ولنبلونكم حتى "أو ")" صابر"مجع (حتى نعلم املجاهدين منكم وُصبَّاركم 

هبذه الطريقة من العبارة األخرية التى متخلصا " اركمبَّ نعلم جماهديكم وُص 

   خيبه اهللا؟، ال تعجب عبقرينا الرصاىف



ن واهتامه لآلية  نية ويبقى تطاوله عىل القرآ بأهنا ال الفالنية أو الِعالَّ

لقد نسى ما قاله ىف أول الكتاب . تليق بأن تكون صادرة عن عالم الغيوب

ه ال فرق بني اهللا والكون، فكله شىء واحد، ه ال من أ  وإن حممدا عرف أ

فال"ينفصل عن اهللا وال ينفصل اهللا عنه، وهلذا قال ىف سورة  : مثال" األ

واآلن يا عمنا الرصاىف إذا كانت ". وما رميَت إذ رميَت ولكن اهللا رمى"

هناك وحدة وجود كام تقول، وكان كالم حممد ىف القرآن هو كالم اهللا 

ه من عند اهللا؟  بل بصفتهام شيئا واحدا، فكيف تعيب الكالم  الذى تؤمن أ

ضا  هو كالم اهللا،  إال إذا  إنه ملن املفرتض أن يكون كالم الرصاىف أ

ه هو بالذات ال ينضوى ىف وحدة الوجود ألن عىل رأسه ريشة، وهو  زعم أ

وبناء . ما ال يمكن أن يزعمه، وإال انتقض كل ما يقوله ىف هذا املوضوع

ن هو كال ضا كالم اهللاعليه فإن القرآ . م اهللا، وانتقاد الرصاىف للقرآن هو أ

فام معنى هذا؟ معناه أن اهللا يقول القرآن من هنا ثم يستدير من هنا فيعيبه 

نه فلامذا مل يسّوه جيدا قبل أن . وينتقده ولكن ما دام سبحانه ال يعجبه قرآ

ه عز وجل ال يتميز عنا وال يمتاز علينا إذ  هو، كام خيرجه لنا؟ ومعنى هذا أ

 ال يستطيع أن ينجز شيئا كامال  بل ال بد أن يعيد النظر فيام ينجزه ى، نر

لتصويب ما فيه من أخطاء وإصالح ما فيه من عيوب وتقويم ما فيه من 

مكن أن ينقسم اهللا . عوج مثلام نفعل نحن بالضبط فيام نعمله ونؤديه لكن أ

اء اهللا، وهو كل عىل نفسه فيقول وينتقد ما يقول؟ فمن إذن يصلح أخط

شىء ىف الوجود؟ هل من يصلح تلك األخطاء هو معروف الرصاىف؟ لكن 

. هل معروف الرصاىف خارج عن وحدة الوجود؟ هذا ال يمكن أن يكون



ا داخل ىف وحدة الوجود بدور ضا، فأ ا أ  ومن ثم .  ىوهو ما ينطبق عىلَّ أ

صارين يتعارك بعضها مع فإن خالفاتنا  هنا تذكرنا بام يقوله العامة من أن امل

!  حليب يا قشدة!بعض، وىف النهاية يتصاحلون ويتصافحون، وصاٍف يا لبن

ضا  ا نقول وننتقد ونختلف، وهو أ كذلك هناك اجلمهور القارئ السامع 

.  فهو يتلقى فقط ليس إالى، داخل ىف وحدة الوجود، ولكن عىل  نحو سلب

ناء هذا أى  أن اهللا يقول ثم ينتقد ما يقول ثم ين ا قال ثم إنه ىف أ تقد انتقاده 

ومن ذلك . كله يقف أو جيلس ويشاهد ويسمع ما جيرى طول الوقت

ا  يتضح أن الرصاىف مضطرب الفكر مبلبل العقل ال يستطيع أن يبلور رأ

م يقل إن معانى القرآن هى من عند اهللا؟ . صلبا يستحق االهتامم ثم أ

 أن تكون منه؟ إننا لو حذفناها كام فكيف يرى أن بعض عباراته ال تستحق

يس كذلك؟ . يقرتح حلذفنا بعض معانى القرآن التى هى من عند اهللا أ

  .ريةطِ  فَ واضح أن أفكار الرصاىف أفكارٌ 

وبنفس الطريقة من الغرور واالدعاء الفارغ من العلم والذوق األدبى 

تنتهى هبا اآلية ، التى  "واهللا ال هيدى القوم الظاملني"السليم يؤكد أن عبارة 

 املسجد  وعامرةَ اية احلاّج قَ أجعلتم ِس ": "التوبة"التاسعة عرشة من سورة 

م كمن آمن باهللا واليوم اآلخر وجاهد ىف سبيل اهللا ال يستوون عند  احلرا

ة زائدة ال تؤدى شيئا ىف اجلملة رعبا" اهللا واهللا ال هيدى القوم الظاملني

ا رأى حممد أن هناية ها، فقد انتهى الكن حذفُ َس حْ تَ ْس ويُ  الم عندها، ولكن 

الكالم هبذا ا لشكل ال يتسق مع الفواصل السابقة قام بإضافة هذه العبارة 

 ولكن ِملَ يا ترى َملْ ُيِعْد حممٌد النظَر ىف هناية اآلية .  ىلتحقيق التوافق املوسيق



من ويعمل عىل التوفيق املوسيقى بينها وبني اآليات املتقدمة عليها بدال 

استجالب عبارة ملجرد احلشو ال معنى هلا؟ وهل كان عند حممد الوقت 

ليفكر ىف صياغة الكالم عىل  هذا النحو، وقد كانت تأخذه الغفوة التى 

ينفصل فيها عن العامل املرئى وينفتح وعيه عىل العامل الغيبى فال تكون لديه 

لطريقة التى الفرصة لرتكيب الكالم عىل راحته واألخذ والرد مع نفسه با

  يتومهها الرصاىف؟

هو سقاية احلاج (كذلك يأخذ الرصاىف عىل اآلية أهنا تقارن بني عمٍل 

هم املؤمنون باهللا واليوم (وبني طائفة من البرش ) وعامرة املسجد احلرام

، واملفروض أن تكون املقارنة بني متامثلني، )اآلخر املجاهدون ىف سبيل اهللا

أجعلتم أهل "ذوفا فنقول إن املقصود هو إما وإال كان علينا أن نقدر حم

م كمن آمن باهللا أجعلتم سقاية "وإما ..." سقاية احلاج وعامرة املسجد احلرا

م كإيامن من آمن باهللا واليوم اآلخر وجهاد من  احلاج وعامرة املسجد احلرا

 إىل، وهو ما ينزل بقيمة الكالم ألن الكالم الذى حيتاج "جاهد ىف سبيل اهللا

وىف .  مثل هذا التقديرإىلر أقل ىف البالغة من الكالم الذى ال حيتاج تقدي

 إىلفأوال من قال إن الكالم الذى حيتاج : كالم الرصاىف هذا أكثر من خطإ

ه أن حيول  تقدير أقل ىف البالغة من نظريه الذى ال حيتاج؟ إن هذا من شأ

لغة والذين ال بد  مستوى كالم األطفال الصغار البادئني بتعلم الإىلالكالم 

إن كثريا من . أن َتْذُكر هلم كل شىء حني ختاطبهم حتى يفهموا عنك ما تريد

فمثال نقول ملن . الكالم هو من النوع األول الذى حيتوى عىل تقدير حمذوف

حياول عبور الشارع دون أن يلتفت حوله، ومن ثم يوشك أن تصدمه سيارة 



القادمة من خلفك أو من شاملك انتبه للسيارة "ونقصد ! السيارة: مرسعة

والطبيعى أن يكون هناك حذف، وإال فلو أكملنا ". حتى ال تصدمكمثال 

اجلملة كام يريد الرصاىف منا لكانت السيارة قد فرمت صاحبنا وانتهى أمره 

: فإنه يقول" من رضبك؟: " نسأل ابنناوحني .  ىومل يعد للكالم معن

ه "نالذى رضبنى هو فال: "وال يقول" فالن" ، وإال كان الكالم حشوا وكأ

إن .  كلهالكالمَ اجلواب  هلم ىفا ال يفهمون إال إذا أعاد هً لْ ا بُ خياطب قومً 

حالوة الكالم ىف هذين املثالني وأشباههام مرتكزة ىف احلذف الذى ال 

، "الذكر واحلذف" وىف البالغة باب كبري اسمه .  يعجب صاحبنا الرصاىف

ويعاند رغبًة منه ىف ختطئة القرآن حتى يقال إنه لكن الرصاىف يركب رأسه 

 القاع إىله هبذه الطريقة فلسوف ننزل به َر عْ ولو حاسبنا ِش . أفضل من حممد

ه ىف معظمه كأى شعر آخر يقوم عىل كثري من احلذف والتقدير ليس . أل

فاظ وعبارات حتتاج   رشح، ومن ثم إىلذلك فقط بل إن أشعاره لتزخر بأ

وعىل ذلك فشعره هبذه الطريقة . ة بمقياسه هذا الغريبفهى ليست بليغ

إن الرصاىف هنا ال يستطيع التمييز بني .  ما حتت القاعإىليستحق أن ينزل 

األسلوب العلمى الذى ال بد أن يكون واضحا كالشمس ىف رائعة النهار 

ة كلمة أو عبارة يمكن أن يكون هلا أكثر من معنى وأال  وأن خيلو من أ

 الذى يكثر فيه ى،  كالم حمذوف مقدر بخالف األسلوب األدبحيتوى عىل

 تشغيل عقله إىلاحلذف والصور والغموض املثري للخيال ويدفع القارئ 

واآلن انظر روعة احلذف ىف قول . بدال من التلقى السلبى وهو فاتر كسالن

  : الشاعر



ت بام   ُى = نحن بام عندنا، وأ    خمتلُف عندك راٍض، والرأ

ى : " يريد صاحبنا الرصاىفولو قال كام نحن بام عندنا من الرأ

ت بام عندك من الرأى راض، ولكن الرأى عندنا خمتلف عن  راضون، وأ

لكان الكالم عاديا جدا ال يرتك شيئا خليال القارئ وعقله كى " الرأى عندك

والطريف . يشارك ىف اكتامل خلق الصورة والعبارة، وَلَفَقَد هبجَته ورونَقه

 ىف أى ٍف رَ قد استشهد هبذا البيت عىل أن كل طَ ) ٥٩٩ص(ىف أن الرصا

يَته بأسطع الرباهني   نقاش دينى ال يمكن أن يتزحزح عام يؤمن به مهام أ

ا  وأعظم احلجج، ومل جيد كاتبنا ىف البيت شيئا يمكن أن يعيبه به، وإال 

 توانى عن عيبه والزراية عليه، فهو ال يكاد يعجبه العجب وال الصيام ىف

  :وباملثل لو أن عمرو بن كلثوم ىف بيته البديع من نونيته املشهورة. رجب

  وأخرى ىف دمشق وقارصينا= وكأٍس قد رشبُت ببعلبكٍّ 

وكم من الكؤوس قد : "قال بدال من ذلك جتنبا للحذوف التى فيه

رشبتها ببعلبك، وكم من الكؤوس األخرى قد رشبتها ىف دمشق، وكم من 

ثم كيف ينسى .  روعتهلذهبْت " ضا ىف قارصينالكؤوس قد رشبتها أ

ه ىف انتقاده أسلوب القرآن فإنه ال ينتقد حممدا بل ينتقد اهللا نفسه  الرصاىف أ

، وذلك عىل "أن حممدا مل َيُصغ الكالم إذ صاغه، ولكن اهللا صاغ"باعتبار 

ل  طبقا لتفسريه هو نفسه للقرآن " وما رميَت إذ رميَت ولكن اهللا رمى"منوا

له بوحدة الوجود؟ وشىء ثالث شديد األمهية ويتعلق باحلساسية وقو

التعبريية والنقدية مل يلتفت إليه الرصاىف ىف غمرة عناده وحذلقته وتنطعه، 

م ال يفعلون ذلك  أال وهو أن من يسقون احلجيج ويعمرون املسجد احلرا



ه عمل  رهبم بل يؤدونه تأدية شكلية ابتغاء السمعة، فكأإىلمن قلوهبم تقربا 

ال صاحب له بخالف اإليامن باهللا واليوم اآلخر الصادر من أعامق القلوب 

به  د به وجه اهللا، فهو عمُل بٍرش حيسون ويؤمنون برهبم ويرُجون ثوا ويرا

أى أن اهللا قد أمهل ذكر ُسَقاة احلجيج . وَخيَْشْون التقصري والتعرض لعقابه

م فلم ُيِقْم هلم وزنا  ر املسجد احلرا ألهنم مل يقصدوا وجهه الكريم وُعامَّ

  . سبحانه

وأخريا وليس آخرا  لقد نسى أو جهل الرصاىف أن اجلمل التى تنتهى 

تؤدى دورا خطريا " واهللا ال هيدى القوم الظاملني"هبا كثري من اآليات مثل 

ىف تثبيت املعانى الدينية اجلوهرية العقيدية واخللقية والسلوكية ىف نفس 

ا ىف عروقه كى جترى فيها جمرى الدم بحيث يكون قارئ القرآن وَحْقنه

دا بل يتنفسها تنفسا أما قوله إن مثل . املسلم عىل ُذْكٍر منها دائام ال ينساها أ

ى ىف أواخر اآليات إنام جىء هب ا ملجرد الفصل  فهو تلك العبارات التى  تأ

ى بفاصلة را، كثريا ما يأ  ال كالم غري مسؤول ألن القرآن، كام وضحنا مرا

تتسق مع الفواصل التى حوهلا بام يدل عىل أن األمر ليس أمر اضطرار كام 

بته ىف . يريد الرصاىف أن يقنعنا وهو نفسه قد رصد ذلك ىف كتاب اهللا وأ

له كتابة ىف  ره وسجَّ الشخصية "كتابه، فلَِم التملُّص مما الحظه بنفسه وقرَّ

  ؟ "املحمدية

ذا القرآن هو الذى جعل من إن القرآن ال يعجب الرصاىف رغم أن ه

أمة العرب البدوية املتخلفة التى ال تعرف من أمر احلضارة شيئا أمة عزيزة 

كريمة واثقة من نفسها فتحت العامل وغريت مسار التاريخ وكونت 



ف تستعمل شعوُهبا الكثريُة لغتَ  ها وتعتنق إمرباطورية واسعة مرتامية األطرا

وهتب جماهدة ىف سبيل اهللا تنرش الدين ها وتتمسك بكثري من تقاليدها دينَ 

اهم عن طريقها، أما الرصاىف فهو ال يستطيع السيطرة عىل نفسه  الذى أ

آلخرين، فيتهالك عىل املومسات واخلمر والغلامن ويمد يده للشحاتة من ا

ة  س ىف نفسه اجلرأ انتقاد الرسول الكريم العظيم والقرآن املجيد عىل ثم يأ

  !يا للعجب الُعَجاب. سامءالذى نزل عليه من ال

 ١٠٦ىف اآلية رقم " واهللا عليم حكيم"وأما قول الرصاىف إن عبارة 

وآخرون ُمْرَجْون ألمر اهللا إّما يعذهبم وإما يتوب ": "التوبة"من سورة 

ى " عليهم واهللا عليم حكيم هى العبارة التى سأل عبد اهللا بن سعد بن أ

ح النبى عليه السالم ْ واهللا غفور "أم هل هى "  عليم حكيمواهللا"أهى : الرسَّ

َّ "رحيم هام تَ ؟ وإن الرسول رد عليه بأن هذه مثل تلك ال فرق بينهام، وأ

ذلك أن الروايَة املذكورة خاصٌة . كتبَت كان صحيحا فهو كالم غري صحيح

فهى من الوحى " التوبة"بالوحى املكى إن كانت صحيحة أصال، أما سورة 

، "الصارم املسلول"ية كام أوردها ابن تيمية ىف  وهذه هى الروا.  ىاملدن

عن عبد اهللا بن : "أن إسنادها ليس بثقة" الدرر السنية"وجاء ىف موقع 

َم ب رسٍح ى أ عباس عن ابن َّه كان تكلَّ  اهللاِ  ، وكان يكتُب لرسولِ اإلسالمأ

ُ  صّىل  َّ  كتَب " ِكيمٌ َعِزيٌز َح " بعِض األحايِني، فإذا أمىل عليهِ  عليِه وسلََّم ىف ا

ُ  صّىل  اهللاِ  فيقوُل رسوُل  ٌ"َرِحيم َغُفورٌ " َّ . هذا وذاَك سواء: عليِه وسلَّمَ  ا

ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن طِني َوَلَقْد َخَلْقنا" :فلّام نزَلْت  أمالها عليِه، فلّام " اْإلِ

ُ  َتباَركَ : "سعٍد فقال بنُ  اهللاِ  عبدُ  عِجَب  "َخْلًقا آَخرَ " :قولِه إىلانتهى  َّ  ا



ُ  صّىل  اهللاِ  فقال رسوُل  َ"أْحَسُن اْخلالِِقني َّ ِزَلْت : عليِه وسلَّمَ  ا ،  عَىل كذا ُأ

ٌد صادًقا لقد ُأوحِ  نْ َإلِ : فشكَّ حينئٍذ وقال. فاكتْبها ى كام ُأوحِ  إىلى كان حممَّ

وهذا حدث، كام ". فنزَلت هذه اآلية. قلُت كام قال إليِه، ولئن كان كاذًبا لقد

هقلت، فتبارك اهللا أحسن : " ىف مكة، ويؤكده الكالم املتعلق بقوله عز شأ

، والسورة كلها مكية "املؤمنون"، إذ هو هناية آية من آيات سورة "اخلالقني

: وتعليقى عىل ذلك هو كاآلتى. بام ىف ذلك اآلية والفاصلة املذكورتان

أو بسورة من " التوبة"فلتكن الرواية خاصة بنهاية اآلية املدنية من سورة 

 وهو الذى يقول بوحدة الوجود بام ، السور املكية، فام املشكلة عند الرصاىف

نا نحن البرش داخلون ىف تلك الوحدة، وما يصدر عنا هو صادر عن  يعنى أ

اهللا؟ أولسنا نحن واهللا شيئا واحدا كام تقول وحدة الوجود؟ فلامذا يثري 

راه يقول  بالشىء ثم يستدير فيسخر من الرصاىف الضجة إذن حول اآلية؟ أ

بة    . الزمه؟ أال إن أمره لغريب أشد الغرا

 فتارة يقال إن املقصود :أما الرواية املذكورة فال تثبت عىل حال

 وكل ذلك مرفوض .  ىمسيلمة الكذاب، وتارة يقال إنه األسود العنس

بينام قوله ألهنام مل يتنبآ ويزعام هذا الزعم إال ىف أواخر حياة النبى باملدينة، 

عام" ىف سورة تعاىل  إىلومن أظلم ممن َكَذب عىل اهللا أو قال ُأوِحَى ": "األ

َْزل اهللاُ  ِْزل مثلام َأ ، وهو الكالم الذى ..."ومل ُيوَح إليه شىء ومن قال سُأ

ى رسح، هو من الوحى املكإىليشري فيام يقولون   وىف رأى ابن .  ى ابن أ

 ومل يقع شىء ى، يد هبا السخرية من النبعاشور أن تلك كلها ادعاءات أر

ى رسحإىلمما نسب  وروى القرطبى لدن حديثه عن .  عبد اهللا بن سعد بن أ



عام"آية  د بَقْوله " األ ُ : "تعاىلأن املرا َّ َْزَل ا ِْزُل ِمْثَل َما َأ هو " َوَمْن قاَل َسُأ

 ِ ِ ْبُن َأ َّ ذِ ى َعْبُد ا ٍح، الَّ ِ صىل اهللا عليه ى اْلَوْح َيْكُتُب  َكانَ ى َرسْ َّ لَِرُسوِل ا

َق  كِنيَ  وسلم، ُثمَّ اْرَتدَّ َوَحلِ َّهُ . بِاْملُْرشِ وَن َأ ُ َّا  َوَسَبُب َذلَِك ِفيَام َذَكَر اْملَُفرسِّ َ

تِ  ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن طِنيٍ  َوَلَقدْ ": "اْملُْؤِمنُونَ " ىفى َنَزَلِت اْآلَيُة الَّ " َخَلْقنَا اْإلِ

ُثمَّ : "َقْولِهِ  إىلصىل اهللا عليه وسلم َفَأْمَالَها َعَلْيِه، َفَلامَّ اْنَتَهى ى َعاُه النَّبِ دَ 

اُه َخْلقً  َْشْأ ِ ِىف "  آَخرَ اَأ َّ ْنَساِن َفَقاَل  َعِجَب َعْبُد ا َفَتباَرَك : "َتْفِصيِل َخْلِق اْإلِ

ُ َأْحَسنُ  َّ ِ "اْخلالِِقنيَ  ا َّ ِْزَلْت :  صىل اهللا عليه وسلم، َفَقاَل َرُسوُل ا َوَهَكَذا ُأ

ِ ِحينَِئٍذ َوَقاَل .  َعَىل  َّ دٌ : َفَشكَّ َعْبُد ا مَّ  كام إىلى وحِ َصاِدًقا لقد أُ  َلئِْن َكاَن ُحمَ

َق اإلسالمَفاْرَتدَّ َعِن . َكَام َقاَل   إليه، ولني َكاَن َكاِذًبا َلَقْد ُقْلُت َى وحِ أُ   َوَحلِ

كَِني، ُ : "َفَذلَِك َقْوُلهُ  بِاْملُْرشِ َّ َْزَل ا ِْزُل ِمْثَل َما َأ ى َرَواُه اْلَكْلبِ  ".َوَمْن قاَل َسُأ

ُد ْبنُ . َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  مَّ َثنِ : إِْسَحاَق َقاَل  َوَذَكَرُه ُحمَ َنَزَلْت : َرشْحبِيُل َقاَل ى َحدَّ

ِ  َعْبدِ  ِىف  ِ ْبِن َسْعِد ْبِن َأ َّ ٍح ى ا ِْزُل ِمْثَل َماَوَمْن قاَل "َرسْ ُ  َسُأ َّ َْزَل ا اْرَتدَّ ". َأ

َة َأَمَر بَِقْتلِِه َوَقْتِل  ، َفَلامَّ َدَخَل َرُسوُل اإلسالمَعِن  ِ صىل اهللا عليه وسلم َمكَّ َّ ا

ِ ْبِن َخَطلٍ  َّ َفَفرَّ  َوَمِقيِس ْبِن ُصَباَبَة َوَلْو ُوِجُدوا َحتَْت َأْسَتاِر اْلَكْعَبِة، َعْبِد ا

 ِ ِ ْبُن َأ َّ ٍح ى َعْبُد ا ُ   ُعْثَامَن َرِىض إىلَرسْ َّ َضاَعِة،  ا َعنُْه، َوَكاَن َأَخاُه ِمَن الرَّ

ُه ُعْثَامَن، ِ صىل اهللا عليه  َأْرَضَعْت ُأمُّ َّ َى بِِه َرُسول ا َفَغيََّبُه ُعْثَامُن َحتَّى َأ

َة َفاْسَتْأمَ  وسلم َبْعَد َما ِ اْطَمَأنَّ َأْهُل َمكَّ َّ صىل اهللا  نَُه َلُه، َفَصَمَت َرُسوُل ا

َف ُعْثَامُن َقاَل . َنَعمْ : عليه وسلم َطِويًال ُثمَّ َقاَل  ِ صىل اهللا  َفَلامَّ اْنَرصَ َّ َرُسوُل ا

َب عنقه َما َصَمتُّ إِالَّ لَِيُقوَم إَِلْيِه َبْعُضُكمْ : عليه وسلم فقال رجل من . َفَيْرضِ

صار ِ؟ َفَقاَل  َيا َرُسوَل  إىلَت فهال َأْوَمأْ : األ َّ َأْن َتُكوَن ى َال َينَْبغِ  ىَّ  النَّبِ إن: ا



ُو ُعَمرَ  .َخائِنَُة اْألَْعُنيِ  َلهُ  ِ : َقاَل َأ ِ ْبُن َسْعِد ْبِن َأ َّ َّاَم ى َوَأْسَلَم َعْبُد ا ٍح َأ َرسْ

َوُهَو َأَحُد . َعَلْيِه َبْعَد َذلَِك َما ُينَْكُر  ُه، َوَملْ َيْظَهْر ِمنْهُ إسالماْلَفْتِح، َفَحُسَن 

اْملَْعُدوُد ى ُلؤَ  َعاِمِر ْبنِ ى اْلُعَقَالِء اْلُكَرَماِء ِمْن ُقَرْيٍش، َوَفاِرُس َبنِ  النَُّجَباءِ 

ُه ُعْثَامُن َبْعَد َذلَِك  ينَ  ِفيِهْم، ُثمَّ َوالَّ َوُفتَِح َعَىل َيَدْيِه . ِمْرصَ َسنََة َمخٍْس َوِعْرشِ

يَن، َوَغَزا ِمنَْها اْألََساِوَد ِمْن َأْرضِ  ةُ إِْفِريِقيَّ  النُّوَبِة َسنََة إِْحَدى  َسنََة َسْبٍع َوِعْرشِ

رِ .اليوم إىلَوَثَالثَِني، َوُهَو هاَدَهنم اهلدنَة الباقية  َوا ِمْن َأْرِض ى  َوَغَزا الصَّ

وِم َسنََة َأْرَبٍع َوَثَالثَِني، َفَلامَّ َرَجَع ِمنْ  ِ وَفاَداتِ  الرُّ ُحَذْيَفَة ِمْن ى ِه َمنََعُه اْبُن َأ

ُ  َرِىض   َعْسَقَالَن َفَأَقاَم ِفيَها َحتَّى ُقتَِل ُعْثَامنُ إىلَفَمَىض  ُدُخوِل اْلُفْسَطاِط، َّ ا

ْمَلِة َحتَّى َماَت : َوِقيَل . َعنْهُ  ُه َفَقاَل . َفارا ِمَن اْلِفْتنَةِ  َبْل َأَقاَم بِالرَّ مَّ اللَّهُ : َوَدَعا َربَّ

ْبِح  َخاِمتََة َعَمِىل  اْجَعْل  َأ ُثمَّ َصىلَّ َفَقَرأَ . َصَالَة الصُّ ْكَعِة اْألُوَىل بِـ ِىف  َفَتَوضَّ ُأمِّ "الرَّ

َم َعنْ " ُأمِّ اْلُقْرآنِ "الثَّانَِيِة بِـ َوِىف  ،"اْلَعاِدَياِت "وَ " اْلُقْرآنِ  َيِمينِِه،  َوُسوَرٍة، ُثمَّ َسلَّ

ُ ُثمَّ َذَهَب ُيَسلُِّم  َّ ِ . ُروَحهُ  َعْن َيَساِرِه، َفَقَبَض ا ُه َيِزيُد ْبُن َأ ى َذَكَر َذلَِك ُكلَّ

هُ  ُ  َوَال ِملَُعاِوَيَة َرِىض  َوَملْ ُيَبايِْع لَِعِىل  .َحبِيٍب َوَغْريُ َّ َوَفاُتُه َقْبَل  َوَكاَنْت  .َعنُْهَام  ا

هُ : َوِقيَل . اْجتَِامِع النَّاِس َعَىل ُمَعاِوَيةَ  َ  إِنَّ َُّه ُتُوىفِّ . بِِإْفِريِقيَّةَ  ُتُوىفِّ ِحيُح َأ  َوالصَّ

   .َ"ِستٍّ َوَثَالثِني َسنَةَ : َوِقيَل . بَِعْسَقَالَن َسنََة ِستٍّ َأْو َسْبٍع َوَثَالثِنيَ 

 اإلسالمواآلن كيف يقول النبى يا ترى ما قال، وهو الذى أكد لنا أن 

ه وأراد معاقبته عىل إسالممعلنا  ما قبله؟ ومتى جاء النبىَّ أىُّ شخٍص ّب َجيُ 

ما كان منه قبل اعتناقه دين اهللا وإيامنه بنبوة رسول اهللا وأن القرآن هو وحى 

ى رسح العظيم ىف نرش   اإلسالممن عند اهللا؟ وكيف يكون جهاد بن أ

وخدمته عىل هذا النحو الذى ذكره القرطبى والذى يدل عىل إيامن عميق 



ة سورة راسخ، ثم يقال إنه املقصود  عام"بآ ؟ كذلك لو كانت الرواية "األ

اه مسلام ن : "صحيحة لكان حريا بالنبى أن يقول له متسائال حني أ وأ

زل اهللا؟ زلَته مثلام أ ن الذى أ حتى يزيل " الوحى الذى ُأوِحَى إليك؟ وأ

ء ما صنعه  بن امن النفوس الشكوك التى يمكن أن تكون حاكت فيها جرا

ى رسح حني قال ما ه قادر عىل اإلتيان بمثله، وذلك أ  قال عن الوحى وأ

ى سفيان بن احلارث، الذى  مثل صنيعه صىل اهللا عليه وسلم مع قريبه أ

ى النبىَّ اإلسالمكان ينظم الشعر ىف اهلجوم عىل   يعلن  ورسوله، ثم أ

شده ىفإسالم  :ه واعتذاره مما سلف منهإسالم ه عند فتح مكة وأ

 لَتْغلَِب خيُل الالت خيَل حممدِ =     ل رايًة    يوَم أمحى لَعْمُرك إن

 ىحني ُأْهَدى فأهتدى فهذا أوان=    م احلريان أظلم ليُله     لكاملظلِ 

ُدته كل َمْطَردِ   =      ى ودلنى هاٍد غري نفسى هدان  عىل اهللا َمْن َطرَّ

َأى جاهدً  تسْب من حممدى، وُأْدعَ =    عن حممد      اأصّد وأ     وإن مل أ

ت طَ : "فقال له عليه السالم وهو يرضبه عىل صدره نى كل تَ دْ رَّ أ

ا إذن مع ابن عاشور ىف أن األمر كله ال يعدو أن يكون كالما ". د؟رَ طْ مَ  أ

قع ، أى "لو نشاء لقلنا مثل هذا: "ولقد قال الكفار. ساخرا ال عالقة له بالوا

ن، ومع هذا مل يشاؤوا ومل حياولوا  له جمرد دعاوى فالكالم ك. مثل القرآ

  .هتكمية وجزء من احلرب الدعائية ضد الوحى والرسول عليه السالم

ني للناس أن الرصاىف ليس  وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فأحب أن أ

ه  قا ىف الالمنطق، إذ نرا ذا عقلية ناقدة سليمة حتى مع أشد الروايات إغرا

 .  ىلقرآن وبالنبيقبلها ما دامت تؤدى غرضه من العيب عىل كل ما يتعلق با



كان املرشكون : عن عكرمة قال": اإلتقان"وىف ): "٥٧٢ -٥٧١ص(قال 

إنا "يستهزئون هبا، فنزل " العنكبوت"وسورة " البقرة"سورة : يقولون

ء ". كفيناك املستهزئني فيفهم من هذا أن التسمية كانت مبعثا الستهزا

:  يقالوقد كره بعضهم أن": اإلتقان"ولذلك قال صاحب . املرشكني

س مرفوعا" سورة كذا" سورة : ال تقولوا : ا رواه الطربانى والبيهقى عن أ

السورة : ، ولكن قولوا "النساء"وال سورة " آل عمران"وال سورة " البقرة"

وهو ". وكذا القرآن كله.  والتى ُيْذَكر فيها آل عمران،التى ُتْذَكر فيها البقرة

 اجلوزى قد ادعى أن هذا احلديث ابن"يمىض مؤكدا هذه الرواية قائال إن 

اذا يكون موضوعا وهو معقول، وليس فيه ما خيالف . موضوع وما أدرى 

ولست أريد أن أقف أمام قوله إن هذه الرواية ال ". الكتاب وال السنة

ني ما فيها من المنطق، إذ  ختالف القرآن وال احلديث،  ولكن أحب أن أ

 املدنية وينزل اهللا سبحانه ىف هذا "البقرة"كيف يستهزئ املرشكون بسورة 

ء آية ىف سورة  املكية، أى قبل اهلنا بسنة بل بسنوات؟ " اِحلْجر"االستهزا

وكان ينبغى أن ينبه كاتَبنا املعانَد املتمرَد اعرتاُض ابن اجلوزى عىل الرواية 

 ما فيها من المنطق، لكن الرصاىف مل يزدد عىل اعرتاض ابن اجلوزى إال إىل

وهو نفسه ما الحظناه عليه حني صدق الرواية .  ىف تصديق الالمنطقُعُتوا 

املدنية وكيف أهنا كانت سببا ىف " واهللا عليم حكيم"املتعلقة بفاصلة 

ى رسح بمكة ىف نبوة حممد   .تشكك ابن أ

ائة يعيب الرصاىف  وىف الصفحتني التاسعة والستني والسبعني بعد ا

ب"رة  من سوتعاىلمجلة الفاصلة ىف قوله   َيْأِت نْ يا نساء النبى مَ ": "األحزا



 وكان ذلك عىل اهللا ْني فَ عْ  ِض منكنَّ بفاحشة مبيِّنٍة يضاَعْف هلا ا لعذاُب 

ب ما تقدمها من الكالم، وإنام ِجىَء هبا اِس نَ قلقة نافرة ال تُ "قائال إهنا " يسريا 

وال ريب أن مضاعفة العذاب ليست من األمور . لتكون فاصلة ليس إال

ى تصعب عىل أحد من الناس فضال عن اهللا، الذى هو قادر قهار شديد الت

، وإنام يناسب أن "وكان ذلك عىل اهللا يسريا : "العقاب، فال يناسب أن يقال

ومن الواضح ". يقال ذلك عند ذكر أمر يعجز عنه كل قادر سوى اهللا

ه مل يفهم مغزى الفاصلة واجتاهها د أن اهللا. الساطع الوضوح أ  فليس املرا

د أن كوهنن زوجات نبيِّ  ه ينفى صعوبة معاقبة زوجات الرسول بل املرا

دا أن يعاَقْبن بل سوف ينزل هبن العقاب ىف احلال دون أى هيِّ فِ وَص   ال يمنع أ

وباملثل فإن زعم الرصاىف أن هذه الفاصلة ال تناسب . اعتبار لنبوة زوجهن

ه ما تقدمها من كالم هو زعم متهافت، وإال فإن مل تكن  مناسبة لقوله عزشأ

" ْني فَ عْ  هلا العذاب ِض ْف  يضاعَ نةٍ  مبيِّ  منكن بفاحشةٍ ِت أْ  يَ نْ مَ : "ىف بداية اآلية

واضح أن الرصاىف ال جيد شيئا . فلن تكون هناك مناسبة بني أى موضوعني

  .يقوله، فهو هيلوس

وعىل نفس الشاكلة يرى أن الفاصلة ىف قوله جل ذكره من سورة 

ء" هم إنه ح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحَ  إال يسبِّ  شىءٍ نْ  مِ وإنْ ": "اإلرسا

غري موفقة إذ ال تناسب بينها وبني تسبيح األشياء كلها " كان حليام غفورا

د هو تنبيه البرش العصاة . لرهبا ه إىلوال أدرى كيف غاب عنه أن املرا  أ

زل هبم العقاب تعاىلسبحانه و نه أل  حليم غفور، ولوال حلمه وغفرا

هنم ىف الوقت الذى تسبِّح بحمد اهللا كل املخلوقات للصارم ا عنادهم وكفرا



ثم سيان بعد هذا أن يكون تسبيُح األشياء لرهبا ومحُدها إياه . ما عداهم

بلسان احلال أو بلسان املقال عىل نحو ال يدركه سوى رهبا، الذى خلقها 

ه سبحانه فالكالم عن . ومكنها من التسبيح بتلك اللغة التى ال يعرفها سوا

نه للبرش ال لألشياء كام توهم الرصاىف ترسعا منه إلشباع  حلم اهللا وغفرا

نى عليه ىف بداية الكتاب ثناء عظيام  شهوته ىف النيل من رسول اهللا، الذى أ

ره ويعرف له فضله وعبقريته، لكنه كلام  ه يقدِّ ضخام  هائال تظاهرا منه بأ

ْت نفسه بام فيه ا من قيح الكره له صىل اهللا عليه وسلم مىض ىف الكتاب َنزَّ

ا من ترصفاته . واحلقد عليه ولو مل يكن مبغضا للنبى ما عاب القرآن وال أ

بكلمة واحدة ما دام يؤمن بوحدة الوجود، التى تقتىض أن ما يفعله الرسول 

لكن الرصاىف يمكر . أو أى منا هو فعل اهللا ال فعل أى شخص منا

 مكره  وخباثته ظاهران للعيان، وإن شامتته ويتخابث، ولكن عىل من؟ إن

ٌة غُري مستساغة ن لشامتٌة ِفجَّ   .بالرسول والقرآ

ه يسىء   القرآن والنبى تصديقه إىلوِمْن تعلُّق الرصاىف بكل ما يرى أ

: من روايات تقول إنه كانت هناك سورتان تسميان" اإلتقان"ما جاء ىف 

 إنا نستعينك ونستغفرك : "ونص األوىل". دفْ ع وسورة احلَ لْ سورة اخلَ "

" احلفد"، وأما سورة "ونثنى عليك وال نكفرك ونخلع ونرتك من يفجرك

 إياك نعبد ولك نصىل ونسجد وإليك نسعى ونحفد نخشى : "فنصها

  ).٥٧٦ص" (عذابك ونرجو رمحتك إن عذابك بالكفار ملحق

ومن أول نظرة نقول، ونحن موقنون بصحة ما نقول، إن هذه 

ة وشيجة للقرآن الكريم، فاملنطق العقىل والتارخيى ا لسطور ال متّت بأ



والنفسى ال يقبلها بتاتا، كام أن الروايات التى أوردت هذين النصني ترفض 

عالوة عىل أن األسلوب . هى نفسها مثل هذا الزعم حسبام سنبني بعد قليل

ال الروح هى  وال اللفتات هى اللفتات، وى، فيهام ليس هو األسلوب القرآن

 . الروح

ولقد فتشت عن تينك السورتني ىف كتب احلديث . ونبدأ بالروايات

ى داود وابن : التسعة الرئيسية البخارى ومسلم والرتمذى والنسائى وأ

ن. ماجة والدارمى ومسند أمحد وموطأ مالك، فلم أجدمها ا ى، وأذكر أ  وأ

واحلق أهنام ال يمكن . صغري، كنت أحفظهام عىل أهنام من القنوت ليس إال

َّى بن كعب . أن تكونا شيئا آخر سوى هذا وال أظن أهنام كانتا ىف مصحف ُأ

أو غريه، إذ ال ُيْعَقل أن ينفرد أحد الصحابة دوهنم مجيعا بإثبات سورتني ال 

يعرفهام سائر املسلمني، وبخاصة إذا علمنا أن مجع القرآن كان يعتمد عىل أن 

حابة لكل نص، عالوة عىل مظاهرة الكتابة يكون هناك شاهدان من الص

َىٍّ رغم ذلك ىف . عند ذاك للذاكرة َىٌّ أو غري ُأ فهل ُيْعَقل أن يستمر ُأ

نيتني وهيمل آراء  التمسك بظنه هو وحده بكون هذين النصني سورتبن قرآ

دا   !سائر الصحابة؟ وهذا لو كان للرواية وجه، وهو ما ال أظنه أ

َيا " املصاحف: "كتابهوقد أورد السجستانى ىف  رواية تقول إن ُأ

ى بكر، إذ كان رجال ُيْمُلون  ام أ اشرتك ىف كتابة املصحف الذى تم مجعه أ

ضا ىف ١٥/ بريوت/ دار الكتب العلمية(عليه فيكتب  ، وهو ما نجده أ

ى العالية ىف" مسند أمحد" َّى بن كعب رىض اهللا حديث أ  الرياحى عن ُأ

ه كان واحدا من اللجنة ) ٣٤ -٣٣ص (، كام أورد )عنه أكثر من رواية بأ



ونفس . التى عينها عثامن جلمع الناس عىل مصحٍف واحٍد إماٍم خشية الفتنة

ناء رشح احلديث " فتح البارى برشح صحيح البخارى"الشىء نجده ىف  أ

 بكتابة املصحف األّم عىل عهد عثامن، إذ يذكر ابن حجر نقال عن اخلاص

ى مجع اثن"داود من طريق حممد بن سريين أن عثامن رىض اهللا عنه ى ابن أ

صار، منهم َ  عرش رجال من قريش واأل " الصاحبى"وىف  ".بن كعبى ُأ

 عنه، تعاىلاهللا  كنت عند عثامن رىض: "البن فارس رواية عن هانئ قال

َ إىلتِف شاه بكَ ى يعرضون املصاحف، فأرسلنوهم  َملْ "بن كعب ِفيَها ى  ُأ

فدعا بالّدواة فمحا : ، قال"ال تبديل للخلق"و" فَأْمِهل الكافرين"و" َيتََسنَّ 

ل"وكتب " فأمهل"وحما " خللق اهللا"إحدى الالمني وكتب  َملْ "وكتب " َفَمهِّ

حَق فِيَها هاءً ": َيتََسنَّهْ   السورتان لقد كان َك انِ مصحفه تَ فلو كانت ىف ". أ

ة عىل أعني الناس حينها  يعتقد إذن أهنام قرآن فعال، فلامذا مل يثر هذه املسأ

يس كذلك؟ أّما، . وآذاهنم؟ ولو كان فعل لكان قد ُرِوَى هذا الذى فعل أ

ه مل يكن يعتقد أن هاتني  ه مل ُيثِر األمر وأ ومل يصلنا شىء عن هذا، فمعناه أ

نيتان السورتني  ه كان يؤمن بأهنام سورتان قرآ من القرآن فعال، إذ ال ُيْعَقل أ

نه الصحابة ىف مثل ذلك املوضوع اخلطري، فإما  ثم يسكت فال يفاتح إخوا

و احلسن األشعرى الضوء عىل جانب مهم ! أقنعهم وإما أقنعوه قى أ وقد أ

ة بقوله ـٍَس بالبرصة عند: "ىف تلك املسأ ا مصحف َأ ت أ  قوٍم من قد رأ

ٍس يرو ه َخطُّ ى ولِده، فوجدُته مساوًيا ملصحف اجلامعة، وكان ولد أ أ

َسٍ  َ َأ د بعض علامئنا القدامى ملثل تلك ". بن كعب ىِّ  وإمالء ُأ أما إيرا

الروايات فإن دّل عىل شىء فعىل أهنم كانوا ال يتحرجون ىف أمور العلم 



ى اإلسالم أن العقل والبحث، بل كانوا يوردون كل شىء يصلهم، عارفني

له منزله الصحيح لقد كانوا ىف الواقع أوفياء ملنهج . قادر عىل متحيصه وإنزا

احلياد فكانوا يثبتون كل ما يقع هلم دون خشية، وإن مل نشاطرهم موقفهم 

  . ذاك رغم كل شىء

ء األفاضل تعليقا عىل هذه الفقرات ىف نسختها  أما ما كتبه أحد القرا

حقيقة أن ما وصل إليه الشيخ : "بقوله" تقى أهل التفسريمل"األوىل ىف موقع 

الفاضل إبراهيم عوض من أن هاتني السورتني استقر احلال عىل القنوت 

من رمضان أوافقه عليه لصحة احلديث بذلك عن ى النصف الثان هبام ىف

إال أن ترجيح أهنام ليستا من . اهللا عنه كام عند ابن خزيمة سيدنا عمر رىض

ذا حمل نظر، بل الراجح كام ذهب إليه مجاعة من العلامء أهنام من القرآن فه

َ . القرآن وأهنام مما ُنِسخ لفظا وحكام وغريه من ى وكيف يستجيز سيدنا ُأ

املصحف، ومها ليستا من القرآن؟ قال العالمة  الصحابة كتابتهام ىف

ء البيان" ىف) ىمالك(ى الشنقيط نّة": أضوا  نسخ آية ومثال َنْسخ الكتاب بالسُّ

ترة، ونسخ سورة  وسورة " اخللع"عرش رضعات تالوًة وحكًام بالسنة املتوا

ترة" احلفد" نّة املتوا مها " احلفد"وسورة " اخللع"وسورة . تالوًة وحكًام بالسُّ

الكية القنوت ىف وغريه " الدر املنثور"وقد أوضح صاحب . الصبح عند ا

وقال الشيخ أمحد . ُنِسَختاكانتا سورتني من كتاب اهللا ثم  حتقيق أهنام

ق"حاشيته عىل  ىف) ىحنف(ى الطحاو أن دعاء ى ذكر السيوط": الفالحى مرا

زله اهللاى القنوت من مجلة الذ صىل اهللا عليه وسلم، وكانا ى عىل النب أ

، "اخللع"سورة : إحدامها تسمى: سورتني، كّل سورة ببسملة وفواصل



. من يكفرك:  قولهإىل... نستعينك بسم اهللا الرمحن الرحيم  إنا :ىوه

 بسم اهللا الرمحن الرحيم  :ى، وه"احلفد"سورة : واألخرى تسمى

َ  وقد اختلفت الصحابة ىف. ملحق: إىل... إياك نعبد  ىفى َنْسخهام، وكتبهام ُأ

وقال الشيخ . سورة مصحفه، فِعّدة سور القرآن عنده مائة وست عرشة

صار ُْت ِىف ": بهجة الورديةال" ىف) ىشافع(ى زكريا األ ِرَساَلِة اِإلَماِم  َوَرَأ

يُوطِ  َُّه َكاَن ُسوَرَتْنيِ ى السُّ ُ ُكلُّ َواِحَدٍة بَِبْسَمَلةٍ  َأ َّ َْزَهلَُام ا  األُوَىل ى َتنَْتهِ : َأ

ةُ  ةِ "َيْفُجُركَ "بِــ" ْلعِ اْخلَ "ُسوَرَة : اْملَُسامَّ ": اْحلَْفدِ "َة ُسورَ : ، َوَمبَْدُأ الثَّانَِيِة اْملَُسامَّ

َحاَبُة ِفيِهَام َهْل ُنِسَخا َأْم ال، َحتَّى َكَتَبُهَام َبْعُضُهْم ِىف ". إيَّاكَ "  ُثمَّ اْخَتَلَف الصَّ

َوِر ِماَئًة َوِستَّ َعْرشَ ُمْصَحٍف َفَجَعَل عَ  ، فرغم "واهللا أعلم.  ُسوَرةً ةَدَد السُّ

ة املط ء باملسأ روحة ىف تلك الدراسة سعادتى به لداللته عىل اهتامم القرا

 فهو غري ، ذلك االهتامم العلمى الراقى وكذلك لنجاحه ىف حتريك عقىل

  :مقنع لألسباب التالية

كيف يقال إن السورتني قد ُنِسَختا لفظا، ومها ما زالتا : فأوال

فاظهام؟ إن هذا كمن يقول حىٌّ "، أو "سعيد غائٌب حاٌرض : "موجودتني بأ

ثم ما معنى أهنام ُنِسَختا حكام؟ . وز ىف رشعة العقلمثال، وهو ما ال جي" ميٌت 

ة ترشيعية حتى يمكن أن يقال إن احلكم الترشيعى  إهنام ال تتعرضان ملسأ

ه ال نسخ ىف مسائل االعتقادات . الذى كان فيهام قد تغري ومعروف أ

ة حال فام زلنا . والتاريخ، ويلحق هبام األدعية، والسورتان منها وعىل أ

ورتني ومل يقل أحد إن الدعاء هبام أصبح الغيا، فام القول إذن؟ ندعو بالس

َىٌّ ىف إثباهتام : وثانيا كيف يقال إهنام قد ُنِسختا، ومع ذلك يستمر ُأ



نيتهام من وجودمها ىف  بمصحفه؟ والعجيب أن يستدل بعض العلامء عىل قرآ

 مصحف ذلك الصحابى الكريم، وكان األحرى أن يتعجبوا من بقائهام فيه

هل : وثالثا! رغم ذلك بدال من استدالهلم هبذا البقاء عىل أهنام من القرآن

من املعقول أن ُتنَْسخ السورتان وال يدور بني الصحابة أخذ ورد حول إبقاء 

م، وكأن أمرمها من اهلوان  َىٍّ عليهام ىف نسخته، بل يمّر األمر مرور الكرا ُأ

إذا كان هذان : ورابعا!  بعيدٍ بمكان؟ أال إن ذلك ألمٌر غريٌب وبعيٌد ِجدُّ 

نا؟ إذن فهام  نا، فيا ترى ما حكمهام اآلن؟ أال يزاالن قرآ النصان ىف البداية قرآ

نا؟ فكيف ننظر إليهام اآلن إذن من ناحية اإلعجاز  مل ُينَْسخا؟ أم مل يعودا قرآ

نيتهام عنهام؟ كيف، وال ُمْعِجز من  مثال؟ أما فتئا معجزين رغم زوال قرآ

إال القرآن؟ أم نقول إهنام قد زالت عنهام تلك اإلعجازية؟ فكيف؟ الكالم 

نعم كيف يسع املسلَم الزعُم بأن كالم اهللا قد حتول وزالت عنه طبيعته التى 

كانت له؟ أم نقول إهنام مل يبقيا كالما من كالم اهللا؟ أال إن ذلك خلطٌري ِجدُّ 

رحه املعلق الكريم فإن الرد عىل التساؤل اهلام الذى ط: وخامسا! خطريٍ 

املصحف،  وغريه من الصحابة كتابتهام ىفى كيف يستجيز سيدنا أ: قائال

: ومها ليستا من القرآن؟ هو تساؤل ال يقل بل يزيد عنه أمهية، أال وهو

وكيف يستجيز سائر الصحابة عدم إثباهتام ىف مصاحفهم ومها من القرآن؟ 

ه ليس منإىلوهبذا نعود   املقبول منطقا وال عقال وال  ما قلُته آنفا من أ

َّى بن كعب وحده وهنمل آراء الصحابة أمجعني،  رشعا أن نأخذ برأى ُأ

ى بكر وعثامن بجمع القرآن ! وعىل رأسهم اللجنتان اللتان ُكلَِّفتا ىف عهد أ

يا كان يثبتهام ىف مصحفه،  وهذا لو كان ثمة وجه لتلك الرواية القائلة بأن أ



 ما ذهبت إىلوقد وجدت ابن قتيبة يذهب . مقتنع بهوهو ما قلت إننى غري 

ه ىف  َيا : "بقوله" تأويل مشكل القرآن"إليه هنا، إذ عرب عن رأ ال نقول إن ُأ

صار كلهم رضوان  رمحة اهللا عليه أصاب وحده، وأخطأ املهاجرون واأل

َىٌّ ىف دعاء القنوت : اهللا عليهم، ولكن نقول هإىلذهب ُأ ه من القرآن أل   أ

ه  رأى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يدعو به ىف الصالة دعاء دائام، فظن أ

ن، وأقام عىل ظنه وخمالفة الصحابة   ".  من القرآ

واضح أن النصني ال خيرجان عن أن يكونا قنوتا كان عمر أو عّىل 

ءة السورة التى بعد  يقنت به بعد القيام من الركوع، أو عقب االنتهاء من قرا

ومعروف أن املسلمني ال يقنتون ىف صالهتم . قبل أن يركعالفاحتة و

ْبنا عن كل ما سبق َصْفًحا وقلنا إن الرواية صحيحة ! بالقرآن وحتى لو َرضَ

نيتان فعال عىل  َيا كان رغم ذلك يعتقد أن هذين النصني سورتان قرآ وإن ُأ

 منه عكس ما كان الصحابة مجيعا يؤمنون فإن هذا ال يعدو أن يكون اجتهادا

ال ُيْلِزم غريه، ومن ثم ال يمكن أن نأخذ بام لديه وهنمل موقف الصحابة 

يهم، إذ ليس هذا من املنهج العلمى وال املنطق العقىل ىف شىء   . عىل َبْكَرة أ

ت ىف  ى شيبة حتت عنوان " املصنَّف"وقد قرأ  َما َيْدُعو بِِه ِىف "البن أ

ن هذين النصني ليسا إال قنوتا، ومنها عدة روايات تدل عىل أ" ُقنُوِت اْلَفْجرِ َ

َثنَا" :الروايات الثالث التالية التى تغنينا عن ذكر سائرها ُو َبْكرٍ  َحدَّ : َقاَل  َأ

َثنَا َنا: َقاَل  ُهَشْيمٌ  َحدَّ ِ  اْبنُ  َأْخَربَ : َقاَل   ُعَمْريٍ ُعَبيِْد ْبنِ  َعنْ  َعَطاءٍ  َعنْ  َلْيَىل ى َأ

ا َنْسَتِعينُك : ُقنُوتِهِ  َفَقاَل ِىف  ْبِن اْخلَطَّاِب اْلَغَداةَ  ُعَمرَ  َصلَّْيت َخْلَف  اللَُّهمَّ إنَّ

ُك َمْن َيْفُجُركَ ى َوَنْسَتْغِفُرك، َوُنْثنِ  . َعَلْيك اْخلَْريَ َوال َنْكُفُرك، َوَنْخَلُع َوَنْرتُ



اَك َنْعُبُد، َوَلك َوَنْسُجُد، َوإَِلْيك َنْسَعى َوَنْحِفُد، َوَنْرُجو َرْمحََتك   ُنَصىلِّ اللَُّهمَّ إيَّ

ارِ  َثنَا "، "ُمْلِحق َوَنْخَشى َعَذاَبك، إنَّ َعَذاَبك بِاْلُكفَّ َثنَا : َقاَل  َوِكيعٌ َحدَّ َحدَّ

ِ ْن ُسْفَياُن عَ  لِِك ْبِن ُسَوْيد اْلَكاِهِىل  َعْبدِ  َعنْ  َثابٍِت ى َحبِيِب ْبِن َأ َعِليا  َأنَّ  اْملَ

وَرَتْنيِ  اْلَفْجرِ  َقنََت ِىف  ى ِفُرك، َوُنْثنِ اللَُّهمَّ إنَّا َنْسَتِعينُك َوَنْسَتغْ : ِهبَاَتْنيِ السُّ

ُك َمْن َيْفُجُركَ  اَك َنْعُبُد، َوَلك . َعَليْك اْخلَْريَ َوال َنْكُفُرك، َوَنْخَلُع َوَنْرتُ اللَُّهمَّ إيَّ

َوَنْسُجُد، َوإَِليْك َنْسَعى َوَنْحِفُد، َنْرُجو َرْمحََتك َوَنْخَشى َعَذاَبك، إنَّ  ُنَصىلِّ 

اِر ُملْ  دَّ بِاْلُكفَّ َثنَا"، "ِحٌق َعَذاَبك اْجلِ َنا ُحَصْنيٌ َقاَل : َقاَل  ُهَشْيمٌ  َحدَّ : َأْخَربَ

َصالِة  َفَقنَتُّ ِىف : َقاَل  ُعْثَامُن ْبُن ِزَيادٍ ى َخْلفِ  َصلَّْيت اْلَغَداَة َذاَت َيْوٍم، َوَصىلَّ 

ْبِح َقاَل  : َفُقْلُت : ُقنُوتِك؟ َقاَل   َما ُقْلَت ِىف :َقاَل ِىل ى َفَلامَّ َقَضْيُت َصالتِ : الصُّ

ا َنْسَتِعينُك َوَنْسَتْغِفُرك، َوُنْثنِ : َهُؤالِء اْلَكلَِامِت  َذَكْرُت  َعَليْك اْخلَْريَ ى اللَُّهمَّ إنَّ

ُك َمْن َيْفُجُركَ  اَك َنْعُبُد، َوَلك ُنَصىلِّ اللَّ . ُكلَُّه َوال َنْكُفُرك، َوَنْخَلُع َوَنْرتُ  ُهمَّ إيَّ

إنَّ َعَذاَبك . َوَنْسُجُد، َوإَِليْك َنْسَعى َوَنْحِفُد، َنْرُجو َرْمحََتك َوَنْخَشى َعَذاَبك

اِر ُمْلِحٌق  دَّ بِاْلُكفَّ َوُعْثَامُن  ُعَمُر ْبُن اْخلَطَّاِب  َكَذا َكاَن َيْصنَعُ : ُعْثَامنُ  َفَقاَل . اْجلِ

ان   ".ْبُن َعفَّ

فعى أن " التدوين ىف أخبار قزوين"كام قرأت ىف كتاب  لإلمام الرا

و سليامن : "هذين النصني قنوت من القنوت حممد بن أمحد بن جابارة أ

ا طلحة اخلطيب ىفى القزوينى اجلابار احلسن ى أل" الطواالت" سمع أ

و حممد احلارث بن حممد بن أ: القطان بسامع اخلطيب منه با أ نا ث: أسامةى أ

ان بن أ: يزيد بن هارون بأ أ س بن مالك رىض: عياش قالى أ ت أ  سأ

ى  إنا نستعينك ونستغفرك، ونثن: القنوت، فقال اهللا عنه عن الكالم ىف



عليك اخلري وال نكفرك، ونؤمن بك ونخلع ونرتك من يفجرك،  إياك 

ى ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رمحتك ونخش نعبد، ولك نصىل

ق ىف. عذابك اجلد، إن عذابك بالكافرين ملحق   عذب الكفرة، وأ

زل عليهم ِرْجَزك وعذابك  . قلوهبم الرعب، وخالف بني كلمتهم، وأ

عذب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكّذبون رسلك 

ً ال إ غريك اتك، وجيعلون معك   اغفر للمؤمنني . وجيحدون بآ

ف بني  واملؤمنات، واملسلمني واملسلامت، وأصلحهم واستصلحهم وأ

قلوهبم اإليامن واحلكمة وثّبْتهم عىل  قلوهبم وأصلح ذات بينهم، واجعل ىف

عمت عليهم، وأن يوفوا ى ملة رسولك، وَأْوِزْعهم أن يشكروا نعمتك الت أ

ل قا. عاهدهتم عليه، وانرصهم عىل عدوهم وعدوك إ احلقى بعهدك الذ

س ِْزَلتا إال من السامء: أ   ".واهللا إِْن ُأ

 أحاديث الرسول صىل إىلتيسري الوصول "وىف اإلصدار العارش من 

ضا عن هذين النصني " الدرر السنية"ىف موقع " اهللا عليه وسلم بحثت أ

فوجدت أهنام، كام قلت وكام جاء ىف الكتابني السابقني، ال يزيدان عن أن 

ث من األحاديث التى عثرت عليها ىف هذا الصدد، وهذا حدي. يكونا قنوتا

اهللا عنه قنت بعد الركوع  أن عمر رىض: "وكلها جترى عىل نفس املنوال

ِّْف   اغفر لنا وللمؤمنني: فقال واملؤمنات، واملسلمني واملسلامت، وأ

 . عىل عدوك وعدوهم بني قلوهبم، وأصلح ذات بينهم، وانرصهم

رسلك،  تاب، الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبونالعن كفرة أهل الك

زل هبم . ويقاتلون أولياءك  خالف بني كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأ



بسم اهللا الرمحن الرحيم،  إنا . ال ترده عن القوم املجرمنيى بأسك الذ

. ونخلع ونرتك من يفجرك عليك وال نكفرك،ى ونستغفرك، ونثن نستعينك

ونسجد، ولك نسعى  الرحيم،  إياك نعبد، ولك نصىلبسم اهللا الرمحن 

ونحفد، ونخشى عذابك اجلد، ونرجو رمحتك، إن عذابك بالكافرين 

. صحيح موصول: خالصة الدرجة.  عبيد بن عمري:ىالراو" (ملحق

  ).الكربى السنن: املصدر.  ىالبيهق :املحدث

ى  األحداث  التحليل األسلوبى رغم أن املنطق واجتاه إىلواآلن نأ

وحتليل الروايات يكفى متاما ىف احلكم باستبعاد انتامء هذين النصني للقرآن 

وأول شىء نقوله ىف هذا الصدد هو أن كلمة : املجيد دون نقض أو إبرام

التى اْفُتتِحت هبا السورة األوىل املزعومة قد وردت ىف القرآن مخس " "

ة سورة بتا   .تامرات مل تأت أى منها ىف بداية أ

نية بمناداة اهللا، وإنام : ثانى شىء ة سورة قرآ مل حيدث أن ابتدأت أ

ل"، "يا أهيا الذين آمنوا "، "يا أهيا الناس: "بمناداة البرش مِّ يا "، "يا أهيا املُزَّ

ثِّر   ".أهيا املُدَّ

ة سورة إال وسبقتها كلمة تدل " "مل تأت كلمة : ثالث شىء ىف أ

ت اخلمس املذكورة نسوقها .  ىلفظا أو معن" القول"عىل   وهذه هى املرا

ُقِل اللَُّهمَّ : "أمام القارئ ليكون عىل بينة خالصة مما نقول واطمئنان تام إليه

اْملُْلَك َمْن َتَشاُء َوَتنِْزُع اْملُْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء ى َمالَِك اْملُْلِك ُتْؤتِ 

). ٢٦/ آل عمران" ( َقِديرٌ شىءَك اْخلَْريُ إِنََّك َعَىل ُكلِّ َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيدِ 

َامِء َتُكوُن َلنَا ِعيًدا " ِْزْل َعَلْينَا َماِئَدًة ِمَن السَّ نَا َأ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم اللَُّهمَّ َربَّ



ِزقِ  ا َْت َخُري الرَّ لِنَا َوَآِخِرَنا َوَآَيًة ِمنَْك َواْرُزْقنَا َوَأ ائدة" (نيَ ألَوَّ ). ١١٤/ ا

َوإِْذ َقاُلوا اللَُّهمَّ إِْن َكاَن َهَذا ُهَو اْحلَقَّ ِمْن ِعنِْدَك َفَأْمطِْر َعَلْينَا ِحَجاَرًة ِمَن "

ِيمٍ  َامِء َأِو اْئتِنَا بَِعَذاٍب َأ فال" (السَّ ُهْم فِيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ ). "٣٢/ األ َدْعَوا

يَُّتُهْم ِفيَها َس  ِ َربِّ اْلَعاَملِنيَ َوَحتِ َّ ِ ُهْم َأِن اْحلَْمُد  / يونس" (الٌم َوَآِخُر َدْعَوا

َْت َحتُْكُم ). "١٠ َهاَدِة َأ َامَواِت َواألَْرِض َعاِملَ اْلَغْيِب َوالشَّ ُقِل اللَُّهمَّ َفاطَِر السَّ

َتلُِفونَ  َبْنيَ ِعَباِدَك ِىف    ).٤٦/ الزمر" (َما َكاُنوا ِفيِه َخيْ

ىف القرآن أى ضمري، " "مل يرد بعد النداء بكلمة : رابع شىء

كام ىف السورة األوىل " (إياك"فضال عن أن يكون هذا الضمري منفصال كـ

كام ىف السورة املزعومة (الناسخة " إنّ "أو ")  إياك نعبد: "املزعومة

  "). إنا نستعينك ونستغفرك: "األخرى

دا، بل الذى فيه هو " ُنَصىلِّ : "الفعلال يوجد ىف القرآن كله : خامسا أ

  ". َصلُّوا "، "َصلِّ "، "ُيَصىلِّ "، "ُيَصّلون"، "ُيَصّلوا "، "ُتَصلِّ "، "َصىلَّ "

م حرُف اجلر عىل الفعل الدال عىل : سادسا مل حيدث ىف القرآن أن َتَقدَّ

ه إذا كان هناك حرف جر فإنه "احلفد"الصالة كام ىف سورة  ، بل املشاهد أ

ى وهذه .  بعد ذلك الفعل، أو ُتْذَكر الصالة مطلقة دون حرف جر أصاليأ

نية هد القرآ ق وال صىلَّ : "هى الشوا َب وتوىلَّ *  فال صدَّ " ولكْن كذَّ

َت الذى ). "١٥/ األعىل" (وَذَكر اْسَم ربِّه فصىلَّ ). "٣٢ - ٣١/ القيامة( أرأ

عىل أحٍد منهم مات وال تصلِّ ). "١٠ - ٩/ العلق" (عبًدا إذا صىلَّ *  َينَْهى

ًدا وال تقم عىل قربه وْلَتْأِت طائفٌة أخرى مل ُيَصلُّوا ). "٨٤/ التوبة" (أ

إن اهللا ومالئكته ُيَصلُّون عىل النبّى يا ). "١٠٢/ النساء" (فْلُيَصلُّوا معك



هو الذى ). "٥٦/ األحزاب" (أهيا الذين آمنوا َصلُّوا عليه وَسلِّموا تسليام

/ األحزاب" ( النورإىلالئكُته ليُْخِرَجكم من الظلامت ُيَصىلِّ عليكم وم

يهم هبا وَصلِّ عليهم). "٤٣ رهم وتزكِّ هلم صدقًة تطهِّ / التوبة" (خذ من أموا

  ).٢ -١/ الكوثر" (فَصلِّ لربك واْنَحرْ *  إّنا أعطيناك الَكْوَثر). "١٠٣

دا، بل الذى فيه هو " نْسَعى"ليس ىف القرآن الفعل : سابعا ، "سعى"أ

هد ما نقول موجودة ىف ". َيْسَعْون"، "َتْسَعْون"، "َتْسَعى"، "َسَعْوا " وشوا

ء٢٠٥، ١١٤/ البقرة: املواضع التالية ، ٣٩/ ، والنجم١٩/ ، واإلرسا

، ٦٦، ٢٠، ١٥/ ، وطه٥/ ، وسبأ٥١/ ، واحلج٣٥/ والنازعات

/ ، والنازعات٨/ ، والتحريم١٢/ ، واحلديد٢٠/ ، ويس٢٠/ والقصص

ائدة٨/ ، وعبس٢٢   .٦/ ، واجلمعة٣٨/ ، وسبأ٦٤، ٣٣/ ، وا

ن " سعى"مل يأت الفعل : ثامنا ة صيغة(ىف القرآ ) ىف أى زمن أو ىف أ

كام ". وإليك نسعى ونحفد: "مسبوقا بحرف جر وجمروره كام هو احلال هنا

املوجود ىف السورة " إىل"، وليس "ىف"أن حرف اجلر الغالب جميئه معه هو 

دينااملوهومة التى بني    . أ

مل يدخل " إىل: "ثم إنه ىف املرة اليتيمة التى جاء بعده احلرف: تاسعا

 إىلفاْسَعْوا ": "الذكر"هذا احلرف عىل اسم اهللا أو ضمريه، بل عىل كلمة 

وكام تالحظ فالفعل هنا فعُل أمٍر ال ). ٩/ اجلمعة" (ِذْكر اهللا وَذُروا البيع

  . مضارٌع كام هو ىف اجلملة التى معنا

ن غالبا ما يكون ىف اخلراب : رشا عا وفوق ذلك فالسعى ىف القرآ

ائدة٢٠٥، ١١٤/ والفساد واملعاجزة كام ىف البقرة / ، واحلج٦٤، ٣٣/ ، وا



، ١٠٤/  عىل سبيل القول الرصيح، وكام ىف الكهف٣٨، ٥/ أ، وسب٥١

 عىل سبيل التضمني، أما ىف اخلري فأقل من ذلك، كام أن ٢٢/ والنازعات

  .   ىف معظم األحيان ضمنى ال رصيحذكر اخلري

 آخره فلن نعثر إىلولو ذهبنا نفتش ىف القرآن من أوله : حادى عرش

ة صيغة من الصيغ" حيفد"عىل الفعل  بل ال . ىف أى زمن من األزمان أو أ

ادة  / النحل" (َحَفَدة"فيه عىل اإلطالق،  إال كلمة " ح ف د"وجود 

ناء، وهذ)٧٢ ناء األ ع، وهم أ . ا شىء خمتلف عام نحن فيه، ومعناه اإلرسا

عاة هو أمر شاذ كسائر ما " احلَْفد"أى أن جمىء ذلك الفعل ىف سورة  املدَّ

  .يتعلق بتلك السورة حسبام تبنيِّ هذه الدراسة

 مرة، فإنه ٢٢ىف القرآن "  يرجو-رجا"رغم ورود الفعل : ثانى عرش

. كام هو احلال هنا" نرجو ": ضمري املتكلمنيإىلمل يأت قط مضارعا مسندا 

هد متاحة ملن يريد ىف املواضع التالية / ، والنساء٨٦/ القصص: والشوا

ء١٣/ ، ونوح١٠٤ ، ٥/ ، والعنكبوت١١٠/ ، والكهف٢٨/ ، واإلرسا

ب / ، والنساء٢١٨/ ، والبقرة٦/ ، واملمتحنة٩/ ، والزمر٢١/ واألحزا

ء١٥، ١١، ٧/ ، ويونس١٠٤ /  والفرقان،٦٠/ ، والنور٥٧/ ، واإلرسا

  .٣٦/ ، والعنكبوت٢٧/ ، والنبأ١٤/ ، واجلاثية٢٩/ ، وفاطر٤٠، ٢١

ىف املرات الثالث التى تكررت فيها " َرْمحَتك"مل تقع كلمة : ثالث عرش

، بل كانت "احلفد"ىف القرآن مفعوال به مبارشا قط كام هو َوْضعها ىف سورة 

ن ىف أى من تلك كام أهنا مل تقرت. ىف كل تلك املرات جمرورة بحرف جر

قال رب اغفر ىل وألخى : "املرات بفعل الرجاء عىل أى وضع من األوضاع



نا برمحتك من القوم "، )١٥١/ األعراف" (وَأْدِخْلنا ىف رمحتك ونجِّ

" وَأْدِخْلنى برمحتك ىف عبادك الصاحلني"، )٨٦/ يونس" (الكافرين

  ).١٩/ النمل(

:  سوى مرة واحدةىف القرآن" نخشى: "مل يأت الفعل: رابع عرش

ائدة" (نخشى أن تصيبنا دائرة: يقولون" ى عىل لسان )٥٢/ ا ، وقد أ

ه مل يقع عىل . املنافقني املذبذبني ال عىل لسان املؤمنني املوقنني كام أ

العذاب، بل عىل إصابتهم بدائرة، فضال عن أن املفعول به الذى وقع عليه 

نية كان مصدرا مؤوال بالرصي ال مصدرا " أن تصيبنا دائرة: "حىف اآلية القرآ

ه .  املزعومة"سورة احلفد"ىف عبارة كام " عذابك: "رصحيا وأكثر من ذلك أ

ة صورة منه عىل "  خيَشى-َخِشَى : "مل حيدث أن وقع الفعل " العذاب"ىف أ

  .ىف كتاب اهللا بتاتا

قد تكررت ىف القرآن املجيد " عذاب"مع أن كلمة : خامس عرش

فًة بـ: تبضع مئات من املرا   يتصادف أن مْ ومضافًة، فلَ " أل"نكرًة ومعرَّ

  .قط كام هو َوْضعها هنا" كاف اخلطاب "إىلجاءت مضافة 

مل حيدث البتة أن اقرتن الرجاء واخلشية ىف كتاب اهللا كام : سادس عرش

دينا نرجو : "هو احلال ىف قول املبتهلني ىف السورة املوهومة التى بني أ

  ". رمحتك، ونخشى عذابك

الداخلة عىل " أنّ "أو " إنّ "مل يأت ىف القرآن متعلِّق خلرب : سابع عرش

، فضال عن أن يكون سابقا عىل ذلك اخلرب كام هو احلال ىف "عذاب"كلمة 

إن عذابك : "اجلملة األخرية من السورة املوهومة التى نحن بصددها هنا



، "إنّ "قد وردت خربا لــ" عذاب"هذا، وإذا كانت كلمة ". بالكفار ملحق

هد التالية" لكنّ "و" أنّ "و ْن كفرتم إّن عذابى َلشديد: "ىف الشوا " وَإلِ

إن عذاب "، )٥٠/ احلجر" (وأّن عذابى هو العذاب األليم"، )٧/ إبراهيم(

ء" (ربك كان حمذورا ما"، )٥٧/ اإلرسا / الفرقان" (إن عذاهبا كان َغَرا

إّنا قد "، )١٤/ فالاأل" (ذلكم فُذوُقوه وأّن للكافرين عذاَب النار"، )٦٥

ب وتوىلَّ  ولكّن عذاَب "، )٤٨/ طه" (ُأوِحَى إلينا أن العذاب عىل من َكذَّ

قع"، )٢/ احلج" (اهللا شديد إن عذاب "، )٧/ الطور" (إن عذاب ربك َلَوا

، فلن جتد للخرب ىف أى منها متعلقا أصال، )٣٨/ املعارج" (رهبم غري مأمون

  .دما عليه كام هو احلال هنافضال عن أن يكون متعلق اخلرب متق

" إن"الواقع خربا لـ" ُمْلَحق"وأما بالنسبة السم املفعول : ثامن عرش

كذلك مل حيدث . ىف مجلتنا احلالية فال وجود له ىف القرآن ىف أى موضع منه

ىف القرآن عىل العذاب قط، بل عىل ذرية " اإلحلاق"أن وقع فعل من أفعال 

عىل الرشكاء الذين كان الكفار يعبدوهنم مع املؤمنني أو عىل املؤمنني أو 

َْحْقتم به رشكاء: "اهللا، أما عىل العذاب فال / سبأ" (قل َأُرونَِى الذين َأ

حقنا هبم ذريَتهم"، )٢٧ َبَعْتهم ذريُتهم بإيامٍن أ / الطور" (والذين آمنوا واتَّ

ِحْقنى بالصاحلني"، )٢١ ْ  َهْب ىل ربِّ "، )١٠١/ يوسف" (توفَّنى ُمْسلًِام وَأ

ِْحْقنى بالصاحلني ء" (ُحْكًام وَأ   ).٨٣/ الشعرا

ىف القرآن ىف ترصيفاته املختلفة " استعان: "جاء الفعل: تاسع عرش

ت، ومع ذلك مل حيدث أن خال مفعوله املتأخر عنه من  : اجلر" باء"أربع مرا

" استعينوا بالصرب والصالة"، )٤٥/ البقرة" (واستعينوا بالصرب والصالة"



ف" (استعينوا باهللا واصربوا"، )١٥٢/ رةالبق( ، كام مل حيدث )١٣٨/ األعرا

أن جاء هذا املفعول ضمريا إال مرة واحدة تقدم فيها املفعول عىل الفعل، 

، ")إياك نعبد وإياك نستعني: "هكذا(ومن ثم كان ضمريا منفصال ال متصال 

 املزعومة عىل عكس الوضع متاما من هذا وذاك ىف اجلملة األوىل من السورة

  "). إنا نستعينك: "هكذا: (الثانية

وكذلك مل يتفق أن اقرتنت االستعانة باالستغفار ىف القرآن : عرشين

  ". نستعينك ونستغفرك: "قط كام هو األمر ىف اجلملة التى نحن أمامها

ىف كتاب اهللا " استغَفر"مل يقع أن اسُتْعِمل الفعل : حادًيا وعرشين

 ضمري مجاعة املتكلمني بتاتا أو جاء مفعوله إىلا الكريم مضارعا مسند

  ".نستغفرك: "قط كام ىف اجلملة احلالية" كاف خطاب"

واشتقاقاهتا ىف القرآن نحو " احلمد"برغم ورود كلمة : ثانيًا وعرشين

 حد بعيد واملشتق إىلاملقرتبة منها ىف املعنى " الثناء"سبعني مرة، فإن كلمة 

التى نحن بصددها " اخللع" اجلملة الثالثة من سورة ىف" ُنْثنِى: "منها الفعل

، هذه الكلمة غائبة متاما عن كتاب ")وُنْثنِى عليك وال َنْكُفرك: "وهى(هنا 

  .اهللا هى وكل مشتقاهتا

نقول إنه قد ورد الفعل " َنْكُفرك"بالنسبة جلملة : ثالثا وعرشين

ا يقرب من ستني ىف القرآن الكريم بترصيفات خمتلفة م" َيْكُفر: "املضارع

ة إىلمرة، ومع هذا مل حيدث أن ُأْسنِد هذا الفعل   ضمري مجاعة املتكلمني ىف أ

ل ذلك الفعل . مرة منها باء " مفعوله مبارشة دون إىلكام مل حيدث أن توصَّ

ى فيها مبنيا للمجهول ووقع " اجلر كام هو احلال هنا،  إال مرة واحدة أ



 وكان ذلك الضمري عائدا عىل عمل اإلنسان عىل ضمري الغائب ال املخاطب

ال عىل اهللا سبحانه، وهو ما خيتلف فيه مع اجلملة التى نحن بصددها 

نى اليتيم. اختالفا تاما وما َيْفَعلوا من خري فلن : "وهذا هو الشاهد القرآ

ن" (ُيْكَفروه   ).١١٥/ آل عمرا

عليها التى تدور " َخْلع"ليس ىف القرآن كله كلمة : رابعا وعرشين

ادة إال فعل األمر عاة وُعنِْوَنْت هبا، بل ليس فيه من ذات ا : السورة املدَّ

س ُطًوى": "اخلع" ، وهو )١٢/ طه" (فاخلع نعليك إنك بالوادى املقدَّ

خطاب من اهللا لواحد من البرش هو موسى عليه السالم، وليس خطابا من 

ها حاليا والتى ورد البرش له عز وجل كام ىف اجلملة التى يدور الكالم علي

نية حقيق. فيها الفعل مضارًعا ال َأْمًرا مع ذلك  ى، كام أن اخللع ىف اآلية القرآ

  .بخالفه ىف آية السورة املزعومة، إذ معناه فيها جمازى كام هو واضح

ىف كتاب اهللا سوى " نرتك: "مل يرد الفعل املضارع: خامسا وعرشين

وال غري عاقل عائدا عىل األصنام مرة واحدة وقع فيها مفعوله اسام موص

قالوا يا شعيب أصالتك تأمرك أن : "التى يعبدها آباء املتكلمني الكافرين

، ال اسام موصوال عاقال عائدا عىل من )٨٧/ هود" (نرتك ما يعبد آباؤنا

دينا ونخلع ونرتك : "َيْفُجر اهللا سبحانه كام هو الوضع ىف اجلملة التى بني أ

  ".من َيْفُجرك

نيفا " ت ر ك"عىل الرغم  من جمىء مشتقات مادة : ا وعرشينسادس

ى االسم املوصول " َمنْ : "وأربعني مرة ىف القرآن املجيد مل حيدث أن أ



: مفعوال ألى من هذه املشتقات كام هو الوضع ىف اجلملة التى معنا اآلن

  ". ونرتك من َيْفُجرك"

 مجاعة إىلسندا مضارعا م" (َنْفُجر: "ال يوجد الفعل: سابعا وعرشين

دا) ال التفجري" الُفُجور"املتكلمني وبمعنى  كام أن . ىف القرآن املجيد أ

ر" (َيْفُجر: "الفعل الذى ورد ) املضارع املسند لضمري الغائب املفرد املذكَّ

فيه مرة واحدة ال غري مل ُيْذَكر معه مفعول به، فضال عن أن يكون املفعول 

، َبْلَه أن )٥/ القيامة" (نسان لَيْفُجر أمامهبل يريد اإل: "به مفعوال مبارشا 

  .يكون ذلك الضمري عائدا عىل اهللا جل وعال كام هو احلال معنا اآلن

م أن َيَرْوا معنا بكل وضوح وجالء أن  ء الكرا واآلن يستطيع القرا

هذين النصني ال عالقة هلام من قريب أو من بعيد بالقرآن من ناحية 

ضا، فبص امهتام اللغوية والذوقية ليست هى بصامت األسلوب والروح أ

نى كام هو بَ   أهنام ال يمكن أن يكونا من ، مثلام َرَأْوا قبًال نيِّ األسلوب القرآ

  .القرآن بحكم املنطق العقىل وبناًء عىل حتليل الروايات

 نرى معروف الرصاىف يفرك يديه ٥٨١ و٥٩٧وىف الصفحتني رقم 

ول أصحاهبا إن ىف القرآن نصوصا حبورا وهو يستشهد باحلكايات التى يق

كانت أطول " األحزاب"ومن ذلك القول بأن سورة . سقطت منه وضاعت

والشيخ والشيخ إذا زنيا فارمجومها "مما هى عليه اآلن كثريا، ومنها آية 

ن وال َص حْ ، وهى اآلية التى يستند إليها القائلون برجم الزانى املُ ..."البتة

وأحب أن أزيد . دٌ لْ  بل َج مٌ ْج رآن ليس فيه رَ د رغم أن القلْ يكتفون باجلَ 

يات التى تتحدث عن ضياع نصوص الرصاىف من الشعر بيتا مما حيبُّ  ه من األ



ن، فهو مما حيب احلديث فيه والشامتة ىف املسلمني بسببه، وأقول له  من القرآ

ضا عىل الرواية التالية املنسوبة   أم إىلإن هناك من يستندون ىف الرجم أ

ْجِم ورضاعُة الكبِري : "نني عائشة رىض اهللا عنهااملؤم لقد نزلت آيُة الرَّ

، ولقد كان ىف صحيفٍة حتَت رسير ا  فلامَّ ماَت رسوُل اهللاِ صىلَّ اهللا .  ىَعْرشً

ة ". عليِه وسلََّم وتشاغلنا بموتِِه دخَل داجٌن فَأَكَلها ولن أدخل ىف مسأ

ناوهلا ب  إىلاملنطق املجرد وبالنظر اإلسناد واجلرح والتعديل بل سوف أ

األوضاع التارخيية واالجتامعية التى أحاطت بتلك احلادثة إن كانت قد 

  . وقعت فعال ومل تكن من صنع خيال بعض الناس

ينا   نتناوله هو قوهلا إن شىء مناقشة هذه الرواية فأول إىلفإذا أ

 ومعنى .الداجن قد أكلت الورقة بعد وفاة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

. ذلك أن القرآن مل حيفظ كام ينبغى عىل النقيض مما تعهد به اهللا سبحانه

قعة وتركوها متر وكأن أمرا جلال مل يقع ينسف  فكيف مل هيج املسلمون للوا

هذا التعهد من األساس؟ لقد كان األحرى هبم أن تتزلزل األرض حتت 

نيا لكننا ننظر فال نرى انفعاال وال ضجة وال غضبا. أقدامهم  وكأن نصا قرآ

دإىلمل يضع ىف بطن الداجن  ن عمر مثال من تلك املصيبة وقت .  األ وأ

راه كان سيلوذ بالصمت، وهو الغيور العنيف  حدوثها أو وقت علمه هبا؟ أ

 بأحد متى كان هناك خطأ أو يباىلالذى ال تأخذه ىف اهللا لومة الئم، وال 

  تقصري؟ فهل هذا مما يعقله العاقلون؟

و بكر ويتوىل هو اخلالفة بعده الغري ب أن يسكت عمر حتى يموت أ

ثم يوشك أن يموت، وهنا وهنا فقط يتذكر عمر قصة اختفاء نص الرجم 



اخ : "حسبام تقول احلكاية التالية ا صدر عمر بن اخلطاب من ِمنًى أ

م كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلق طح، ثم كوَّ  ثم مد يديه ى، باأل

 ى،  وانترشْت رعيتى،  وضعفْت قوتى،  كربْت سن: امء فقال السإىل

ط : ثم َقِدم املدينَة فخطب الناس فقال. فاقبضنى إليك غري مضيع وال مفرِّ

أهيا الناس، قد ُسنَّْت لكم السنن، وُفِرَضت الفرائض، وُتِرْكُتْم عىل 

ىل ورضب بإحدى يديه ع. الواضحة إال أن تضّلوا بالناس يمينا وشامال

ال نجد : إياكم أن هتلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: األخرى ثم قال

ين ىف كتاب اهللا . فقد رجم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، وقد رمجنا. َحدَّ

عمر بن اخلطاب ىف كتاب  زاد: "والذى نفسى بيده لوال أن يقول الناس

بتة: "لكتبُتها" اهللا اها، فإنا "الشيخ والشيخة فارمجومها أ قال . قد قرأ

فام انسلخ ذو احلجة حتى : قال سعيد بن املسيب: قال حييى بن سعيد: مالك

  ". ُقتِل عمر رمحه اهللا

فهل نصدق أن عمر كان يعلم أن هذه آية من القرآن ثم خيشى أن 

لقد :  كتاب اهللا؟ ترى ما الذى منعه من ذلك؟ تقول احلكايةإىليعيدها 

ه لو كتبها ىف . د ىف القرآنزا: خاف أن يقول املسلمون عنه فهل صحيح أ

املصحف سيكون قد زاد شيئا عىل القرآن؟ بطبيعة احلال ال، ألهنا فعال من 

دينا ثم لقد رصح أمام املسلمني بأهنا من . القرآن حسب الرواية التى بأ

كر عليه أحد ذلك؟ ال  إىلفلم اخلوف إذن من االنتقال . القرآن،  فهل أ

تابتها، ونحن نعرف أن الكتابة ليست شيئا آخر غري اخلطوة التالية وك

القول، ولكن ُمْثبًَتا ىف ورق؟ فهل هناك فرق بني هذا وذاك؟ وهل كان عمر 



نيني؟  نيا برجم الشيخ والشيخة الزا وحده هو الذى يعرف أن هناك نصا قرآ

فلامذا مل يستشهد بمن يشاطرونه هذه املعرفة ليحسم األمر ويعيد . طبعا ال

   اآلية ىف موضعها؟ كتابة

نى طوال هاتيك السنني  ترى هل يمكن أن هيمل عمر اختفاء نص قرآ

 البال وكأن شيئا مل يكن؟ فام الذى جد يا خاىلدون أن َحيَْرج ضمُريه فيعيش 

بعه؟ إن معنى هذا أن عمر قد مات  ترى فجعله يتذكر األمر بغتة وخيشى توا

نيا ضاع، وال سبي ه، ومل ير ىف  مقّر إىلل إلعادته وهو يعرف أن هناك نصا قرآ

فهل هذا مما يتقبله عقل عاقل؟ لقد كان عمر . هذا ما ينبغى تصحيحه

أشجع من هذا وأحزم وأعزم، ومل يكن ممن يعملون للمعرتضني حسابا متى 

 دون اإلسالم أن َقِوَى فة قلوهبم بعد لقد أوقف مثال سهم املؤلَّ . شىءاقتنع ب

ناه يذهب ومن قبُل حني. أن يرتدد حلظة  الكعبة إىل أراد اهلجرة من مكة رأ

من : حيث كانت قريش تعقد جمالسها فيصارحهم بنيته متحديا إياهم بقوله

 .  ىأراد أن تثكله أمه أو ترتمل زوجته أو ييتم ولده فليلقنى وراء هذا الواد

فقة الرسول  كام اعرتض ىف البداية عىل نصوص معاهدة احلديبية رغم موا

  . عليها

ى هل يمكن عمر، الذى يثور ملثل ما ثار له ىف الرواية التالية عىل تر

ة بالقياس   أن يكون موقفه من هذا ، احلاىل موضوعنا إىلقلة شأن املسأ

: املوضوع اخلطري هبذا اهلدوء بل هبذا الربود؟ تقول الرواية عىل لسانه

 صىلَّ ىف حياة رسول اهللا" الفرقان" بَن حكيٍم يقرأ سورَة سمعُت هشامَ "

ءته، فإذا هو يقرؤها عىل حروٍف كثريٍة مل  اهللاُ  عليِه وسلََّم، فاستمعُت لقرا



ُيْقِرْئنيها رسوُل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليِه وسلََّم كذلك، فكدُت أساوُره ىف الصالة، 

من أقرأك هذه :  فقلُت ى، فانتظرُته حتى سلَّم، ثم َلبَّْبُته برداِئه أو بردائ

يها رسوُل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليِه وسلَّمَ أقر: السورَة؟ قال . كذبَت : قلُت له. أ

ى هذه السورَة التى سمعُتك  فواهللاِ إن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أقرأ

يا :   رسول  اهللاِ  صىلَّ اُهللا عليِه وسلََّم فقلُت إىلفانطلقُت أقوده . تقرؤها

عىل حروٍف مل ُتْقِرْئنيها، " الفرقانِ "إنى سمعُت هذا يقرأ بسورة  رسوَل اهللاِ،

نى سورَة  ت أقرأ : فقال رسول اهللا صىل اهللا عليِه وسلَّمَ ". الفرقانِ "وأ

ءَة التى سمعُته يقرؤها، فقال . اقرأْ يا هشامُ . َأْرِسْله يا عمرُ  فقرأ عليه القرا

ِْزَلْت : رسوُل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليِه وسلَّمَ   اهللا ثم قال رسوُل اهللاِ صىل. هكذا ُأ

ْ يا عمرُ : عليه وسلم ُت، فقال. اقرأ ِْزَلْت : فقرأ إنَّ هذا : ثم قال. هكذا ُأ

ِْزل عىل سبعِة أحرٍف، فاقرؤوا ما تيرسَّ منه َن ُأ  ".القرآ

اذا مل يفصح عمر عام ىف نفسه بخصوص رجم الشيخني حني  ثم 

فسه جترد زيد بن ثابت جلمع القرآن ىف عهد الصديق بناء عىل اقرتاحه هو ن

ر القتل ىف صفوف شىءخوفا من ضياع   من الكتاب املجيد بسبب استحرا

اذا مل يقل، بعدما انتهى زيد من مهمته، إن  ء القرآن ىف حروب الردة؟  ُقّرا

 زيدا أن يضعه ىف املصحف؟ لقد كان عمر، كام قلت آنفا، ا فاَت ص هناك نَ 

. لك اآليةرجل حزم وعزم، فلم يكن ليضيع تلك الفرصة ويضيع معها ت

َأَوبعدما انتهى زيد واللجنة التى كانت معه من عملها، ومرت عىل ذلك 

نية  ى عمر ىف الوقت الضائع ويتذكر أن هناك آية قرآ م، يأ م وأعوا أعوا

 إىلسقطت من كتاب اهللا، ثم اليكتفى هبذا بل يعلن عن خشيته من إعادهتا 



يسلك سبيال أقوم موضعها؟ لقد كان إيامنه وحصافته جديرين بأن جيعاله 

م   هذا احلد لقد كان ينبغى أن يتكتم إىلمن هذا رشدا، أو ما دام خيشى العوا

نه خالفا  األمر حتى ال يثري فتنة بني املسلمني بتذكريهم أن اهللا مل حيفظ قرآ

ه أراد جتنب الفتنة بإشعاهلا. ا وعد به فهل . الواقع أن ترصف عمر معناه أ

  ة عمر؟يمكن أن تكون هذه هى شخصي

ى بكر، وموقف عمر من  وهذه هى رواية مجع زيد للقرآن ىف عهد أ

ذلك اجلمع، وهو موقف يتناقض مع موقفه الذى نحن بصدده متام 

نى شىءالتناقض، إذ كيف يكون حريصا عىل أال يضيع   من النص القرآ

رغم " التوبة" بذلك هنا؟ لقد أقر زيد وجلنته آخر سورة يباىلهناك، وال 

ى ُخَزْيَمةأهنم مل  ا : فلامذا يا ترى مل ينرب عمر ويقول. جيدوه إال عند أ وأ

ضا عندى آية ينبغى ضمها   كتاب اهللا؟ وال أظن شهادة عمر أقل من إىلأ

ى خزيمة وهذا لو مل تكن هذه اآلية لدى أحد سواه، وهو أمر . شهادة أ

وإىلأرَسل : "يقول زيد بن ثابت ىف الرواية املذكورة. مستبعد  بكٍر َمْقَتَل  أ

و بكٍر رىض اُهللا عنه. أهِل الياممِة، فإذا عمُر بُن اخلطاِب ِعنَده إنَّ ُعَمَر : قال أ

انى فقال ِن، وإنى أخشى أن : أ ِء القرآ ا إنَّ القتَل قِد اْسَتَحرَّ يوَم الياممِة بُقرَّ

ِء باملواطِن، فيذَهب كثٌري مَن القرآنِ  ا أرى أن َتأُمَر وإنى . يسَتِحرَّ القتُل بالُقرَّ

كيف تفَعُل شيًئا مل يفعْله رسوُل اهللاِ صىلَّ اُهللا : قلُت لُعَمرَ . بجمِع القرآنِ 

فلم يَزْل ُعَمُر يراِجُعنى حتى َرشح . هذا واهللاِ خريٌ : عليه وسلَّم؟ قال ُعَمرُ 

ُت ىف ذلك الذى رأى ُعَمرُ  و بكرٍ : قال زيدٌ . اُهللا صدرى لذلك، ورأ : قال أ

وقد كنَت َتكُتُب الوحى لرسوِل اهللاِ صىلَّ . بٌّ عاقٌل ال َنتَِّهُمكإنك رجٌل شا



َن فاَمجْعه فواهللاِ لو كلَّفونى نقَل جبٍل من اجلباِل . اُهللا عليه وسلَّم، فتتبَِّع القرآ

قَل عىلَّ مما أَمرنى به من مجِع القرآنِ  كيف تفعلوَن شيًئا مل : قلُت . ما كان أ

ِ؟ قال ِجُعنى حتى .  هو واهللاِ خريٌ :يفَعْله رسول ُا و بكٍر يرا فلم يَزْل أ

ى بكٍر وُعَمَر رىض اُهللا عنهام،  َرشح اُهللا صدرى للذى َرشح له صدَر أ

َن َأْمجَُعه مَن الُعُسِب واللِّخاِف وصدوِر الرجاِل حتى وَجدُت  فتتبَّعُت القرآ

صار" التوبةِ "آِخَر سورِة  ى ُخَزْيَمَة األ ها مَع أحٍد  مل أِجدْ ى، مَع أ

ُْفِسُكْم َعِزيٌز َعَليِه َما َعنِتُّمْ :"غِريه حتى خاِمتِة "... َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأ

َءة" اه اُهللا، ثم عنَد ُعَمَر حياَته، ". َبَرا ى بكر حتى توفَّ ُحف ِعنَد أ فكاَنِت الصُّ

  ".ثم ِعنَد حفصَة بنِت ُعَمَر رىض اُهللا عنه

ا هو أقل من هذا بمراحل كاختالفهم لقد كان املسلمون هيي جون 

حول طريقة نطق بعض األلفاظ طبقا الختالف القراءات وخوف عمر من 

كام ثار . افتتان املسلمني بذلك وتفكريه ىف مجعهم عىل مصحف واحد

املسلمون عىل عثامن جلمعه القرآن مرة أخرى ىف عدد من املصاحف 

لف املسلمون اختالفا هيدد والتخلص مما عداها رغبة منه ىف أال خيت

ْوا تلك الواقعة بأعصاب باردة . وحدهتم  هذا احلد؟ ثم إىلفكيف إذن َتَلقَّ

كيف عرفت عائشة أن الداجن قد أكل الورقة؟ إذا كانت قد رأت ما حدث 

فكيف مل تتدخل ومتنع الداجن من الَعْيث ىف القرآن فسادا؟ وإذا مل تكن قد 

ل وُكفِّن ىف شاهدت شيئا فكيف عرفت بام حدث ؟ ثم إن النبى قد ُغسِّ

ش فيها . حجرة عائشة، التى كانت الورقة املذكورة مدسوسة حتت الفرا

فكيف دخلت الداجن تلك الغرفة الصغرية وأكلت الورقة املقدسة، 



ش،  وزوجات النبى وبنته وقريباته عىل األقل هناك، والنبى ممدد عىل الفرا

 النبى والعبث حتته؟ يستحيل أن دون أن تنهر إحداهن الداجن عن فراش

  . حيدث هذا، فهن أكرب من أن تصيبهن هذه البالدة

ِرنا اآلن مرتفع عن  ونحن نعرف أن النبى مل يكن له رسير كُرسُ

األرض بل جمرد حشية أو حصري يوضع عليها، فكيف يمد الداجن فمه 

نية ىف  حتت احلصري؟ بل كيف يمكن أن يضع النبى أو عائشة الورقة القرآ

ذلك املوضع الغريب؟ وهل كان من عادة العرب أن يضعوا أوراقهم، إن 

ى مل أسمع شىءكان عند أحدهم   منها، عىل األرض حتت الفراش؟ احلق أ

قعة ىف تلك العصور لقد كان الورق ىف عرص اجلاهلية . بمثل تلك الوا

ه كان يعامل معاملة الذهب واجلواهر  صور أ والنبوة من الندرة بحيث أ

نى هبذه الالمباالة؟ ثم من أدرى . نفيسةال فكيف ُتَعاَمل ورقٌة فيها نص قرآ

عائشة بأن ما ضاع من القرآن هو هذان النصان فقط؟ سيقال إن املسلمني 

فكيف مل .  ضياع هذين النصنيإىلكانوا حيفظون القرآن، وإهنم قد تنبهوا 

؟ هل َغلَّ أحٌد  القرآن إذن ما داموا حيفظوهنامإىليعيدوا النصني الضائعني 

  . يَدهم عن ذلك؟ وهذا إن كانت هناك نسخة واحدة فقط من ذينك النصني

ثم هل تظنون أن اليهود والنصارى كانوا ليسكتوا عىل ما حدث فال 

يقيموا الدنيا ويقعدوها شامتة ىف الدين اجلديد الذى هيدد دينيهم ويزيد 

ضا املنافقون  الكارهون ىف فيتهمهم بالعبث ىف نصوصهام؟ وهناك أ

، وكذلك املرتدون، الذين انتهزوا وفاة النبى ونكصوا عىل سالمأعامقهم لإل

بياء  أعقاهبم وخرجوا من دينه خروجا كامال أو جزئيا، واتبع بعضهم أ



هم كانوا هيملون تلك الواقعة فال يستغلوها ىف . زائفني من قبائلهم را أ

نه كام حماربة الدين اجلديد وتسويغ خروجهم منه باعتب ار أن اهللا مل حيفظ قرآ

  وعد، ومن ثم فإن األمر يبعث عىل الريبة والتشكك؟ 

ثم إن الروايات األخرى تقول إن الرجم ىف النص املفقود خاص 

". الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة: "بالشيخ والشيخة، إذ يقول

 عىل ومعنى ذلك أن الرجم ال يرسى عىل الشبان والرجال والكهول بل

لكن هل الشيوخ ِمْن عنف الشهوة بام جيعل القرآن خيصهم . الشيوخ فقط

دون سائر الزناة هبذا احلكم الشديد كى يردعهم؟ ثم كيف نحدد العمر 

ء؟ إن منهم القوى الذى مل  الذى تبدأ به الشيخوخة؟ وهل كل الشيوخ سوا

فامذا . ه من حيملإىلختمد فيه الشهوة، ومنهم املتداعى األركان املحتاج 

 إىلنفعل؟ وقبل ذلك ما الذى منع املسلمني يا ترى من رد ذلك النص 

املصحف ما داموا حيفظونه عىل هذا النحو؟ وفوق هذا فتلك أول رواية 

نا مكتوبا حتت فراشه أال إن هذا . وآخرها تتحدث عن حفظ رسول اهللا قرآ

  ! كله لغريب

اذا يقىض اهللا بضياع نص من كتابه رغم تعهد ه بحفظه ثم اإلبقاء ثم 

يبدو أن ! مع هذا عىل احلكم الذى يتضمنه ذلك النص؟ يا له من أمر مربك

من اخرتع هذا احلديث ونسبه للرسول إنام أراد أن يسوغ حكم رجم 

لكن اخرتاعه مل يكن حمبوكا .  الذى مل يرد رغم خطورته ىف القرآنى، الزان

دا، تلك الكلمة التى  " البتة"ليس ىف القرآن كلمة " البتة"وعىل ذكر . البتة أ

ة كلمة مشتقة من . انفرد النص  املذكور بورودها فيه بل ليس ىف القرآن أ



وهو ما يعضد إنكارى أن يكون ذلك النص آية ". ب ت ت: "اجلذر

دا" الشيخة"وباملثل ليس ىف القرآن كلمة . حمذوفة من كتاب اهللا وهذا . أ

ٌد آخر ن. ُمَعضِّ  ىف اآليتني اللتني تشبهان هذه ىف كذلك ليس ىف القرآ

دتان". إذا زنيا"الرتكيب أداة رشط مثل  والسارق : "وهاتان مها اآليتان املرا

دهيام نى فاجلدوا كل واحد منهام مائة "، "والسارقة فاقطعوا أ نية والزا الزا

نيُة والزانى فاجلدوا : "ثم إن ىف القرآن نصا خاصا بالزناة يقول". جلدة الزا

فكيف يكون هناك نص آخر ىف القرآن بحكم ". منهام مائة جلدةكل واحد 

أى احلكمني هو احلكم : آخر؟ إن هذا إما أن يربك املسلمني فيتساءلوا 

إن حكم الرجم خاص بالشيوخ والشيخات، : الصحيح؟ وإما أن يقولوا 

فكام يرى القارئ فإن هذه الروايات تربك كل . وحكم اجللد ملن دوهنام

ام إرباكشىء ومن هذا نجد أن ما قاله الرصاىف هو كالم متهافت ال يقوم .  أ

  .عىل أساس

ومما كتبه الرصاىف ىف هذا املوضوع وهويطري فرحا وشامتة 

ضا قال" اإلتقان"وىف ): "٥٨١ص( ى مريم عن نافع بن  : أ  حدثنا ابن أ

 قال عمر  : مليكة عن املسور بن خمرمة قالى ابن أى  حدثن:ىعمر اجلمح

ِْزل علينا أنْ  : لرمحن بن عوفلعبد ا م جتد فيام ُأ جاِهدوا كام جاهدتم أول "  أ

حدثنا ابن : وقال .   ُأْسِقَطْت فيام ُأْسِقط من القرآن :  فإنا ال نجدها؟ قال"مرة

سفيان ى عن أى مريم عن ابن هليعة عن يزيد بن عمرو املعافرى أ

صارى الكالع تني ى  أخِربون :  يومقال هلم ذاتى أن مسلمة بن خملد األ بآ

و الكنود سعد بن . املصحف القرآن مل تكتبا ىف ىف فلم خيربوه، وعندهم أ



سبيل اهللا   إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ىف : مالك، فقال ابن مسلمة

تم املفلحون رشوا أ فسهم أال أ  والذين آووهم ونرصوهم  . بأمواهلم وأ

ك ال تعلم نفس ما وجادلوا عنهم القوم الذين غضب اهللا  عليهم أو

ء بام كانوا يعملون جاِهدوا " ولكن ما معنى  . "أخفى هلم من قرة أعني جزا

ة ظروف قيل هلم ذلك؟ "كام جاهدتم أول مرة ؟ ومن املخاطب هبا؟ وىف أ

ام الرسول حتى لينزل وحى يقول  وهل يا ترى توقَّف اجلهاد ىف سبيل اهللا أ

 استئنافه من جديد؟ فمتى كان ذلك يا ترى؟ ذلك للمسلمني حاثا هلم عىل

  وما أول مرة تلك التى يشري إليها النص؟ 

ه خليط غري متجانس من اآلية الثانية  أما النص اآلخر فواضح أ

فال"والسبعني من سورة  " احلرش"واآليتني السابعة والثامنة من سورة " األ

عرشة من سورة واآلية السابعة " املمتحنة"واآلية األخرية من سورة 

بام يذكرنا بقوهلم ىف السخرية " فصلت"واآلية الثالثني من سورة " السجدة"

ترى هل ". سمك، لبن، متر هندى: "من املعانى واأللفاظ التى ال رابط بينها

صار من أجل املهاجرين هو أهنم جادلوا مرشكى مكة بينام  كل ما صنعه األ

كان ذلك يا ترى؟ وفوق املهاجرون هم الذين جاهدوا وحدهم؟ فمتى 

االستفتاحية ىف القرآن قط قبل فعل أمر كام هو احلال " أال"ذلك فلم ترد 

ة كلمة مشتقة من  ة سورة ". البشارة"هنا، وكذلك مل يرد بعدها أ ثم ىف أ

كانت هاتان اآليتان موجودتني؟ ال يعقل أهنام كانتا موجودتني ىف الفضاء 

ن  ىف املصحف كام يفهم من احلكاية اخلارجى دون أن يكون هلام  عنوا

ومع هذا كله فإن الرصاىف يتجاهل مجيع هذه املالحظات . املضحكة



واالعرتاضات لغرض ىف نفس يعقوب، وهو الزراية عىل القرآن وعىل النبى 

حممد، الذى بدأ الرصاىف كتابه مشيدا به بوصفه أعظم إنسان، ثم رشع 

ه بعد ذلك بكل وسيلة   .  مستطاعةينتقده ويقلل من شأ

ساقه الرصاىف ىف الصفحة " اإلتقان"وإليك أهيا القارئ نصا آخر من 

ائة، وهو أدخل ىف باب  ، إذ ال "سمك، لبن، متر هندى"الثامنني بعد ا

وأخرج : "يقول النص. جتانس فيه بل مجلة من الرشق، وأخرى من الغرب

 صىل اهللا عليه رسول اهللا  قال ىل : بن كعب قالى املستدرك عن أ احلاكم ىف

مل يكن الذين كفروا من  : "فقرأ . أن أقرأ عليك القرآنى إن اهللا أمرن: وسلم

 لوأن ابن آدم سأل واديا من مال  : ، وِمْن بقّيتها"أهل الكتاب واملرشكني

فُأْعطَِيه سأل ثانًيا، وإن سأل ثانًيا فُأْعطَِيه سأل ثالًثا، وال يمأل جوَف ابن آدم 

 اهللا عىل من تاب، وإن ذاَت الدين عند اهللا احلنيفيُة غري إال الرتاب، ويتوب

، عالوةعىل أن الكالم "اليهودية وال النرصنية، ومن يعمل خًريا فلن ُيْكَفَره

عن الوادى والواديني والثالثة إنام هو حديث معروف ينسب للرسول صىل 

ى به ،اهللا عليه وسلم : سوله القرآن؟ ثم كيف يقول اهللا لرإىل فام الذى أ

نية ليست للبرش مجيعا وال حتى  َّى؟ هل هناك نصوص قرآ اقرإ القرآن عىل ُأ

 وحده؟ ومل يا ترى؟ هذه أول مرة وآخر مرة ىٍّ ِ للمسلمني كلهم بل ألُ 

ذات الدين، " جانب ذلك فليست كلامت إىلو. نسمع مثل هذا الكالم

نية ن" واحلنيفية واليهودية والنرصا  وردت عبارة  إنام.  ىمن املعجم القرآ

ىف حديث نبوى وصفا للفتاة أو املرأة التى ينبغى أن يضعها " ذات الدين"

" اليهودية"ُنْصَب عينيه املسلُم الذى يريد أن يتزوج، وأما لفظتا 



نية"و يا ىف أى حديث بمعنى " النرصا الديانة "و" الديانة اليهودية"فلم تأ

نية نيةاملرأ "و" املرأة اليهودية"بل بمعنى " النرصا " اليهود"أو " ة النرصا

  . مجيعا" النصارى"و

نية متعددة ه أسقط نصوصا قرآ ومع . كذلك يتهم الرصاىف عثامَن بأ

هذا مل  يستطع أن يذكر السبب الذى محل الصحابى اجلليل عىل أى من هذه 

م رىض اهللا عنه عىل ذلك الفعل لعبا دِ قْ احلذوف، وليس من املعقول أن يُ 

وكان هناك . فعثامن أجّل من هذا وأكرم.  العبث عندهإىلوهلوا وإشباعا مليل 

عّىل وعائشة وكثري جدا من الصحابة الكبار، فلَِم يا ترى سكتوا عىل هذا 

العبث بنصوص الكتاب الكريم؟ وأما ما سقط ىف حياة النبى فيعزوه 

نية رديئة، فيسقطها ألهنا إىلالرصاىف   أن النبى كان يؤلف أحيانا نصوصا قرآ

ِملَ يا ترى مل يتخذ الرسول صىل اهللا عليه وسلم معروف : وأقول. جبهال تع

الرصاىف ال صىل اهللا عليه وال سلم مستشارا بالغيا وأسلوبيا له يعرض 

عليه ما يصوغه من القرآن أوال بأول قبل إذاعته عىل الناس، فيعطيه 

لك  وذى، الرصاىف اإلذن بنرشه أو يأمره بكتامنه، وال من شاف وال من در

 عَ مَّ بدال من الفضائح التى كشفها الرصاىف بعد كل تلك هاتيك القرون، وَس 

   .  ىبسببها بالقرآن من يساوى ومن ال يساو

وملثل  هذا التواصل بني األجيال املتباعدة اخرتع هربرت جورج ويلز 

ة الزمن، فكان بمكنة الرصاىف متى اْسُتْدِعَى  ة إىلآ  عرص النبوة أن يركب آ

ه فيه ثم إىلرع هبا ويلز وهي د أخذ رأ  ذلك الزمن فرياجع النص القرآنى املرا

 مهجعه فيجده دافئا كام تركه ألن الرحلة وتأدية إىليعود بخري وسالمة 



لكن هل يصلح الرصاىف للقيام . املهمة ال تأخذان وقتا من عبقرينا املبدع

ني وعالقاته هبذه املهمة الكريمة اجلليلة، وهو ما نعرف خلقه وسلوكه املش

ه يصلح لذلك ولو تطهر بِمْلء البحار  باملومسات والغلامن؟ ال أظن أ

  !هتطل من السامءى ، واألمطار التواألهنار واملحيطات التى ىف األرض

وأخرج : "كذلك" اإلتقان"وقد أورده الرصاىف من ، التاىلوأما النص 

أقرأمها رسول  قرأ رجالن سورة  : عن ابن عمر قال" الكبري" ىفى الطربان

اهللا صىل اهللا عليه وسلم فكانا يقرآن هبا فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا 

منها عىل حرف فأصبحا غاديني عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فذكرا 

: فهو أشبه بالفازورة التى تقول"   إهنا مما ُنِسخ، َفاْهلَُوا عنها : ذلك له فقال

هذا من باب احلكايات املسلية املضحكة، و". أوتوبيس كام رايح فني؟"

وال بأس أن نذّكر الرصاىف مرة أخرى بام . وال عالقة له بالعلم وال بالعلامء

قاله من أن ما يفعله حممد هو ما يفعله اهللا ىف احلقيقة، وهو ما ينبغى أن 

ضا عىل ما يقوله وعىل ذلك فال معنى لسخرية الرصاىف وزرايته . ينسحب أ

صوص ألهنا، حسب مفهوم وحدة الوجود الذى يقول به، هى عىل هذه الن

صح أن . هللا ال ملحمد، واهللا هو الذى حدفها فلامذا التهكم والشامتة؟ أ

 يتهكم عىل اهللا ويشمت فيه؟ 

 هرقل إىلوال يتوقف الرصاىف هنا بل يزيد قائال إن حممدا قد كتب 

 سنة ست من  ماإلسال إىلكالما ىف الرسالة التى بعث هبا إليه يدعوه 

ٍء بيننا وبينكم أال إىليا أهل  الكتاب تعاَلْوا : "اهلجرة، وذلك قوله  كلمٍة سوا

نعبد إال اهللا وال نرشك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا 



ا مسلمون ْوا فقولوا اشهدوا بأ ا قدم عليه َوْفُد نجران سنة "فإن َتَولَّ ، ثم 

نا بعدما زاد ىف أولهتسع جعل هذا  الكالم  ه ليس من ". قل: "قرآ والواقع أ

، إذ فحصُت مئات "يا أهل الكتاب: "لغة الرسول عليه السالم هذه العبارة

، وفيها األحاديث من كل لون، فلم "الدرر السنية"األحاديث ىف موقع 

أعثر فيها مجيعا عىل ذلك النداء بتاتا ىف كالم للرسول نفسه ما عدا هذه 

ه عليه السالم إنام خياطب  ىف تلك الرسالة قيرص ويقول له.الرسالة :  كام أ

، وهو إنام َبَعَث "يا أهل الكتاب: " قيرص عظيم الروم، فلَِم يعود فيقول لهإىل

بالرسالة إليه فقط وأعطاه حقه من لقب التوقري حسبام تقتىض اللياقة، فلَِم 

م كله ىف الرسالة موجه يرشُك معه رعاياه وسائر النصارى ىف العامل، والكال

 الكالم ابتداًء اإليه وحده ليس إال؟ كذلك لو كان الرسول قد كتب هذ

ء إىليا عظيم الروم، تعال : "لقيرص ومل يقتبسه من القرآن لقال له  كلمة سوا

بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا وال نرشك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا 

نا مسلمونمن دون اهللا فإن توليَت  أما الكالم املوجود ىف ". فاشهد بأ

الرسالة فهو مقتبس من القرآن، فبقى عىل حاله كام هو بضامئر اجلمع وبنداء 

الذى تكرر ىف القرآن ومل يرد ىف كالمه صىل اهللا عليه " يا أهل الكتاب"

فإن تولوا فقولوا اشهدوا "وسلم الشخىص كام وضحنا آنفا، وكذلك بعبارة 

ا مسلمو ه خياطب قيرص، وهو " نبأ بام فيها من ضمري مجع الغائب رغم أ

: وقد سبق ىف نفس الرسالة أن قال له صىل اهللا عليه وسلم. مفرد خماطب

بضمري املخاطب املفرد، فلم يتنكب " ريسيِّنيفإن توليَت فعليك إثم األَ "

ا مسلمون: "هذا األسلوب فجأة ويقول ْوا فقولوا اشهدوا بأ ؟ "فإن تولَّ



 إىللك مل ترد هذه العبارة األخرية ىف أى كالم للرسول غري رسالته كذ

ا اقترص . هرقل َ َ يفه لكان حريا أن تتكرر ىف أحاديثه و ولو كانت من تأ

  .ورودها عىل الرسالة املذكورة

وباملناسبة فقد ورد ىف أسباب نزول اآلية أقاويل متعددة، وليست 

مكن أن يكون نصارى نجران قد ومن امل. كلها ىف أهنا خاصة بوفد نجران

آل "قدموا عىل النبى قبل عام الوفود، ونزلت فيهم اآلية مع غريها من آيات 

 هرقل كام هى حسبام يقتىض اقتباس إىل، واقتبسها النبى ىف رسالته "عمران

هكذا ينبغى أن نتناول املوضوع ال عىل النحو الذى تناوهلا به . آيات القرآن

 حاسته النقدية متاما كلام ظن أن النص الذى أمامه  الذى يلغى، الرصاىف

 القرآن والنبى عليه السالم، إىليسىء أو يمكن توظيفه ىف اإلساءة 

وبعيدا عن هذا كله فإنك، يا معروف يا رصاىف يا عبقرى يا من مل ! وهيهات

تلدك والدة، قد وصفت حممدا بالدهاء الشديد الذى ليس كمثله دهاء وال 

ط وال براعة، فكيف يقع حممد ىف هذه الغلطة الساذجة ذكاء وال ختطي

  ويعطى واحدا مثلك الفرصة ليكشف كل أستاره التى كان يتوارى خلفها؟ 

 ٥٩٧ص(ومع هذا كله نرى  الرصاىف ىف موضع آخر من كتابه 

يقول بأن القرآن هو إهلام من اهللا، وإْن ََقَرص هذا اإلهلاَم عىل ) فصاعدا

ه قد نسف بنفسه كل ما قاله ىف . ب فهو من حممد أما األسلوى، املعان أى أ

مواضع كثرية من الكتاب وأدار كتابه عليه إدارًة من أن القرآن هو من لدن 

ه من لدن اهللا سبحانه،  حممد، لكن  حممدا كان طوال الوقت يكذب زاعام أ

وهو كذب يساوى الصدق عند الرصاىف ما دام ىف مصلحة عامة، بل هو 



ليعد هذه اآلية ىف الذروة ) ٦١٥ -٦١٤ص(بل إنه . صدقالصدق كل ال

 إىلأن يدعو الناس ) من اهللا طبعا(العليا من البالغة مؤكًدا أن حممدا قد ُأِمر 

ربه باحلكمة، وُمْقِسًام أن احلكمة الناصعة البيضاء تتجىل من خالل اآلية 

 إذ هى بوجهها الواضح املنري الذى ال مالمح فيه سوى إرادة اخلري للناس،

 كلمة واحدة إىلتدعوهم بصفاء عبارهتا اخلالية من كل عنف وغلظة 

هم إال وحدهتم  تتضمن وحدة اإل املعبود، وليس مقصودها من وحدة إ

وتساوهيم ىف احلقوق وارتباط بعضهم ببعض بروابط األخوة ىف حياهتم 

ة عبودية إال عبوديإىلاالجتامعية، وأهنا تدعو الناس  تهم هللا  التحرر من أ

وال تطلب ممن يسمعها وال يستجيب هلا إال الشهادة بأهنم قبلوها 

فأى : "ثم خيتم شهادته ىف اآلية قائال. واستمسكوا هبا وأسلموا أمرهم إليها

لغ من هذا الكالم الذى  صع من هذه احلكمة؟ وأى كالم أ كلمة أعظم وأ

  ". ىء غري هذا؟ السمع؟ وهل البالغة شإىل النفس أسبق من لفظه إىلمعناه 

نرى الرصاىف هياجم )  وما بعدها٦٠٨ص(وىف مبحث إعجاز القرآن 

عقيدة اإلعجاز القرآنى ويرمى من يقولون هبا بأهنم ال يتكلمون عن تدبر 

 القول إىلمنحازين وتفكري، فإن االعتقاد يغشى عقوهلم ويلغيها وجيعلهم 

، إذ قد م بذلك دون أن يكون هناك ما يستندون إليه أو يستدعى قوهلبه

ويرمى .  عقيدة دينية ال مبحثا فنيا أدبيا كام يقولهذه العقيدة صارت

ه طلب بكتابه ىف هذا املوضوع الدنيا وما  ه من كبار املرائني وأ الباقالنى بأ

ة حرية فكرية أو قولية ىف . فيها ال احلقيقة ويمىض فيقول إنه مل يكن هناك أ

ف يردد ما يقوله السلف دون أن حيّكموا  بل كان اخلَلَ ى، اإلسالمالعامل 



د عىل عالته خوفا من فعقوهلم أو أذواقهم فيام يقولون،  هو كالم حمفوظ ُيَردَّ

وهو يؤكد أن األمر ما زال حتى . السلطة ومن علامء الدين ومن املجتمع

حممد حسني هيكل ىف . اآلن جيرى عىل هذا النحو ضاربا املثال بكتاب د

ه مل يكن حرا فيام كتب بل كان خيشى األزهر السرية النبوية، ا لذى يلح عىل أ

وهو يرد عىل من يقول بوجود معارضني . فالرياء ىف كل مكان. ورجاله

للقرآن وللقول بإعجازه بأن الناس تتهمهم بالكفر والزندقة، والدولة ُتنِْزل 

ما ويزيد فيقول إنه لو كانت هناك حرية فكرية لَوَصَلنا . هبم عقوبة القتل

ن وما قاله أمثال مسيلمة ىف معارضتهم  قاله خصوم حممد فيه وىف القرآ

وقد . للقرآن، وَلُكنَّا استطعنا تكوين فكرة سليمة حول موضوع اإلعجاز

ه قتل سرية ابن إسحاق قتال وحشيا يريد أن يقول إن . اهتم هنا ابن هشام بأ

املسلمون من ابن إسحاق صور النبى وقص سرية حياته بام يفضح ما يقوله 

ى به، لكن ابن هشام حذف هذا كله   .نبوته وإعجاز الكتاب الذى أ

ا قاله الرصاىف ىف القضية التى نحن بصددها وواضح . هذه خالصة 

ما ىف كالمه من غمز ومهز وملز، فهو يريد أن يقول إن القرآن ال معجز وال 

ه بمصداقية  جمرد كالم ال يتمتع أصحابإن القول بإعجازه  هوحيزنون، بل 

ألهنم ناس مراؤون منافقون ال يقولون ما ىف قلوهبم من رأى سيئ فيه، ولو 

كان قد َوَصَلنا ما قاله الكفار ىف معارضة القرآن لعرْفنا كيف أن معارضته 

فسهم بحذف كل ما ال يتمشى مع . سهلة ممكنة لكن املسلمني أراحوا أ

ن ة ابن إسحاق كانت  ولكن كيف عرف أن سري.  ىعقيدة اإلعجاز القرآ

ه يفضح حقيقة النبى عليه السالم ما  تتضمن هذا الذى يتخيله مما يتصور أ



ه يشم عىل ظهر يده؟  را دامت سرية ابن إسحاق غري موجودة ىف يده؟ أ

ه يرى أن كل من يقول بإعجاز القرآن منافق، وأن كل من  ومن املضحك أ

ب به صادق القول حر التفكري واسع األفق لكن ما مقياس حرية و. يكذِّ

التفكري وسعة األفق؟ املقياس  هو مهامجة القرآن والنزول به عن مرتبة 

لقد كانت الدواعى متوافرة للمرشكني وغري : فإذا قلَت له. اإلعجاز

را، ولكنهم مل يعارضوه،  املرشكني ملحاولة معارضته ردا عىل حتديه هلم مرا

ه مل يصلنا ما قالوه أو كتبوه ىف لقد : وهنا نقول له.  هذا السبيلكان رده أ

سجل القرآن شتائمهم للرسول واملسلمني وحماولة تنقصهم للقرآن 

وهو . الكريم، وسجلْت ذلك كتب السرية واألحاديث والتاريخ واألدب

ولكن ما معنى إشادته بالزنادقة . يعرف ذلك جيدا، لكنه يتجاهل هذا

ه واحد وَخْسفه األرض باملؤمنني بالقرآن املدافعني عن ى أ ه؟ معناه ىف رأ

، وإن تظاهر بالثناء عىل اإلسالممن الزنادقة الذين ال يعجبهم شىء ىف 

ه لن يقتنع بأى . فهو ثناء من وراء القلب كام هو واضح. بعض ما فيه كام أ

 إذ من يفعلون ذلك هم، ىف نظره، ى،  واإلعجاز القرآناإلسالمدفاع عن 

أى أن الناس مجيعا مراؤون حاشاه . الدينناس مراؤون يريدون أكل الدنيا ب

هو وأمثاله ممن يكرهون القرآن ويعاندون احلقائق ويلّجون ىف الكفر 

والطغيان مهام حاولوا تغطية هذه الكراهية بكلمة طيبة هنا أو هناك عىل 

  .سبيل الرياء

ن، وقد ذكر القرآن قوهلم  وأوال كيف مل يصلنا ما قاله الكفار ىف القرآ

 إن كان هذا هو : "، وقوهلم"لو نشاء لقلنا مثل هذا: "محني حتداه



يم ، "احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السامء أو ائتنا بعذاب أ

أساطري األولني اكتتبها : "، وقوهلم"إن هذا إال أساطري األولني: "وقوهلم

ا فيه ال تسمعوا هلذا القرآن واْلَغوْ : "، وقوهلم"فهى متىل  عليه بكرة وأصيال

ُن مجلًة واحدة: "، وقوهلم"لعلكم تغلبون ل عليه القرآ ، وقوهلم عن "لوال ُنزِّ

الرسول إنه كاهن وساحر وشاعر وكذاب، وقول اليهود ساخرين من اهللا 

إن اهللا فقري ونحن : "حني حث القرآن عىل إقراض اهللا قرضا حسنا

هنم بوثنيتهم ، وقوهلم ملرشكى قريش إ"يد اهللا مغلولة: "، وقوهلم"أغنياء

: ، وقول نصارى نجران لبعض الصحابة"أهدى من الذين آمنوا سبيال"

كيف تكون مريم أخت هارون وبينهام كل هذا البعد التارخيى؟ ورد 

الرسول عىل ذلك بأهنم كانوا يسمون بأسامء صلحائهم؟ كذلك أورد 

املؤرخون وكتاب السرية وغريهم ما قاله مسيلمة من الوحى الذى كان 

ه ُأوِحَى إليه كقولهيزع عم اهللا عَىل احلبىل: "م أ  أخرج منها نسمًة .  لقد أ

والعاجنات . والطاحنات طحنا: "وقوله"  من بني صَفاٍق وَحشا.  ىتسع

" الَعيِّنَة َبيِّنَة"و". امقْ والالقامت لَ . دارْ والثاردات ثَ . ا زبْ ات َخ زواخلاب. عجنا

: رصاىف املتنمر يعلق عىل هذا قائالإال أن ال. كام يقول التجار ىف األسواق

هنم . هذا الذى وصل إلينا من كالمه" ذكروا لنا ) أى الكتاب املسلمني(ولوأ

فلربام كنا : يعنى). ٦٠٢ص" (كل ما قاله جلاز أن نحكم غري هذا احلكم

يامثله : حكمنا بأن وحى مسيلمة أفضل من قرآن حممد أو عىل األقل

ى بشىء ويضاهيه، ويثبت أن ما يقوله ال ه ال يمكن أحدا أن يأ قرآن من أ

َْوا هبا هى جمرد . مماثل له هو ادعاء فارغ ال قيمة له ذلك أن النصوص التى أ



وا بنصوص أخرى فمن املحتمل أن  تقليد ألسلوب القرآن سخيف، ولو أ

ن فهذا ما يعنيه كالم . نجد فيها إبداعا ال تقليد فيه يتفوق به عىل القرآ

 لكنه ىف كل انعطافة من ى، بدأ كتابه باملديح العظيم للنب الذى ، الرصاىف

نه بكل سبيل، ولكن حتت  انعطافات الكتاب يعمل عىل النيل منه ومن قرآ

  .ستارة من الدخان التى حياول أن يغطى هبا ما يقول وما يعمل

كذلك مل هتمل كتب التاريخ واألدب والدين أخبار املعرتضني عىل  

ية أو من ديانات إسالماء كانوا ذوى خلفية القرآن وردت عليهم سو

وهذا معروف لكل من لديه أدنى معرفة بالرتاث العربى  .ىأخر

.  وأخبار الزنادقة وأسامؤهم وأقواهلم متاحة ىف الكتب القديمة.ىاإلسالمو

وقد تناول . وللدكتور عبد الرمحن بدوى وغريه دراسات ىف هذا املوضوع

ى إىلت بالزندقة العبد هللا االهتامات التى وجه  ابن املقفع وبشار بن برد وأ

. العالء والشهرستانى مثال ووجدُت أن هذه االهتامات ال تقوم عىل أساس

 .  ىوىل ىف هذا املوضوع كتب مستقلة أو فصول مبثوثة ىف بعض كتبى األخر

" الرد عىل النصارى"وىل كذلك إعادة كتابة ملوضوعات رسالة اجلاحظ ىف 

ء . يةمن وجهة نظر عرص ء مكة الوثنيني وشعرا وباملثل هناك أشعار لشعرا

املدينة من هيود، وفيها تطاول عىل الرسول واملسلمني، وشعرغري قليل 

ألَُميَّة، ومعظمه إشارات موجزة رسيعة عن الساموات واألرض وما فيها 

فية وما  لكن .  ذلكإىلمن دالئل عىل قدرة اهللا، وعن قصص احليوان اخلرا

ولو أهنم ذكروا لنا ذلك لكنا "ى أن ما وصل إلينا منها نزر يسري، الرصاىف ير

حسبام قال " عىل بصرية ىف احلكم بينهم وبني حممد أكثر مما نحن اليوم



ء ). ٦٠٢ -٦٠١ص( د من أشعار هؤالء الشعرا ولو كان هناك موقف متعمَّ

ى سفي" االستيعاب" ما قال ابن عبد الرب مثال ىف سالماملعادين لإل ان عن أ

ء املطبوعني"بن احلارث إنه  ا روى الرواة أن النبى عليه "من الشعرا ، و

 شعر أمية ويستزيد منه ويقول إنه رجل آمن لسانه إىلالسالم كان يستمع 

ا أوردوا شعر كعب بن األرشف املفحش ىف زوجة العباس  وكفر قلبه، و

ا خطر هلم جمرد خطور أن جيرى عىل سنتهم عم النبى عليه السالم، و  أ

ه  م"شعر يوصف فيه النبى بأ ثم ما القول بأن ". حممد"بدال من " مذمَّ

، وأن أمية كان ىف طريقه للقدوم عىل  اإلسالممعظم هؤالء قد دخلوا 

لغته أن بعض أقاربه من إسالمالرسول يعلن  ه، لكن قريشا صدته وأ

ره ىف أعامق املكيني قد ُجنِْدلوا ىف غزوة بدر، فغلبه حقده الذى كان يستشع

بل إنى . قلبه جتاه الرسول وَصدَّ عنه بعدما كان قاب نصف قوس من النجاة

ر شعره بالقرآن هو األقرب   املنطق إال إذا ثبت أن إىلألرى أن القول بتأ

وىف ضوء هذا أفرس قول . اإلسالمشعره املشابه للقرآن منحول عليه ىف 

ه يردد ما يقوله القرآن كام . الرسول فيه إن لسانه قد آمن بينام كفر قلبه أى أ

وباملناسبة لقد أورد الرواة . هو أو مع بعض االختالفات غري املهمة

قصيدته العنيفة قى قتىل بدر من املرشكني  يرثيهم رثاء الهبا وحيرض عىل 

ولو كانت هناك سياسة ىف جتاهل مثل تلك األشعار ما احتفظ . االنتقام هلم

  .املسلمون بمثل تلك القصيدة

ن سرية ابن إسحاق؟ ظنا منه أن فيها فضائح : ويتساءل الرصاىف أ

وقد . للقرآن وللرسول شطبها ابن هشام وأفسدها بل قتلها قتال كام قال



ظهرت سرية ابن إسحاق وسري أخرى سابقة عليها، وليس ىف أى منها ما 

ه يعمل بكل سبيل عىل التشكيك ، يومهه كالم الرصاىف  الذى من الواضح أ

 قيمة القرآن ونيات الرسول عليه السالم، وإْن َغلَّف هذا امليَل اآلثَم عنده ىف

ومما .  واهتامات سخيفة ُمْزَجاةعنيفببعض املديح الذى يعقبه هجوم 

ضا كتاب  وند" الدامغ"تساءل عنه الرصاىف أ  وكثري مما قاله ى، البن الرا

 مل جيد ىف ذلك حترجا "املنتظم: "ابن الراوندى قد نقله ابن اجلوزى ىف كتابه

ه اطلع عىل بقية كتبه رغم مرور أكثر من مائتى عام عىل  ام، وأخربنا أ أو تأ

 بل .  ىللخياط ىف الرد عىل ابن الراوند" االنتصار"وهناك كتاب . وفاته

لقد ُمجَِعت واْسُتْقِصيَت آراء ابن الرواندى ىف املراجع العربية احلديثة ىف 

ن للدكتور  ومعنى هذا أن الكتاب مل . عبد الكريم األعسمكتاب من جزأ

، "أعالم النبوة" ولدينا كتاب .  كام يوهم كالم الرصاىف ُيْطَمس من الوجود

زالذى يردّ  ى بكر الرا زى عىل أ و حاتم الرا  ومعنى هذا أن كالم .  ى فيه أ

ض ولنفرت. الزنادقة مل ُيَتَجاهل ومل ُيْعَدم بل بقى متاحا لكل من يريد أن يقرأ 

أن الكتب اإلحلادية الرتاثية التى تشكك ىف القرآن قد حميت كلها حموا رغم 

أن هذا غري ممكن، فهل حميت كتب غري املسلمني من مبرشين ومسترشقني 

 ورسوله وكتابه الكريم وتعتمد اإلسالموهيود وهندوس، تلك التى هتاجم 

ك املالحدة املنتمني لإل ؟ وللعبد هللا مسالىف ذلك عىل ما كتبه أمثال أو

كتب غري قليلة ىف الرد عىل النصارى واليهود واملسترشقني الذين ينتقدون 

شع االهتامات اإلسالم  الرسول حممد عليه السالم إىل والقرآن ويوجهون أ

ال ُأْخِفى شيئا مما قالوه بل ُأْعِطيهم الفرصة كاملة بعرض آرائهم بالتفصيل 



نفسى ىف هذا املوضوع رياء وال وال أعلم من . وبكل الوضوح واألمانة

ه سيكون عائقا ىل عن نيل ما  ا أعرف أ نفاقا بل أقبل عىل هذا العمل وأ

ة جائزة أو تسنم أى  أستحق من نرش كتبى عىل غري حسابى وعن نيل أ

ثم هذا هو كتاب الرصاىف ىف النيل من النبى حممد ومن القرآن . منصب

هى به وجتد لذة ىف الرتويج له تنرشه إحدى أشهر دور النرش حاليا وتبا

ى قرأت . اإلسالم إىلواإلشادة بصاحبه، ويملكها ناس ينتمون  وال أذكر أ

  .فتوى قديام بتجاهل مثل تلك الكتب وحرمة قراءهتا

 بأهنم مراؤون وبأهنم من اإلسالمويصف الرصاىف من يدافعون عن 

قتدون، وهو تعميم الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا عىل أمة وإنا عىل آثارهم م

ه ال يوجد مسلم خالص الضمري ىف  سخيف ورقيع، وإال فمعنى هذا أ

وهذا خبل عقىل . ه البتة عىل وجه األرض بل ماليني من املنافقنيإسالم

 ولكن ماذا يقول عن املسلمني .ونفسى ينبغى أن يعاَلج منه الرصاىف

يا ترى مل يصفهم ؟ مل اإلسالماألوائل الذين نبذوا وثنية أمتهم واعتنقوا 

بحرية الفكر؟ أم ترى حرية الفكر عنده هى للكفار فقط؟ بل ماذا يرى ىف 

 وتؤذى املسلمني اإلسالممن يتمسكون بدينهم ىف املجتمعات التى تعادى 

سبانيا غداة القضاء عىل الدولة تعمل عىل حموهم حموا من الوجود كأو

ييتى قبل اهنياره وكام هو ية هناك وكام كان احلال ىف االحتاد السوفاإلسالم

الوضع اآلن ىف الصني وغريها، بل كام هو احلال ىف بعض الدول 

طية كفرنسا والدانمرك التى جيد املسلمون فيها عنتا شديدا؟ ثم  الديمقرا

 ىف تركيا الكاملية مصيبة اإلسالماذا نذهب بعيدا، وقد كان التمسك ب



م، وتركيا بلد مسلم كان قبل كبرية تنزل عىل رأس املسلمني املحبني لدينه

ية لقرون؟ وقد تعرض الرصاىف اإلسالمعدة عقود موطن عاصمة اخلالفة 

 تغيري مالبسه إىلذاته لألذى بسبب عاممته قبل أن يتعلمن ويلحد، فاضطر 

 الضفة إىلوارتداء املالبس األوربية، بل واالنتقال من اإليامن والتدين 

ية اآلن تضييق عىل من يتحمسون اإلسالم وىف بعض البالد .  ىاألخر

خ مزعج من وسائل اإلعالم ضدهم  لدينهم واهتام هلم باإلرهاب ورصا

وحتريض مستمر عليهم وحرمان هلم من كثري من الفرص ىف الوقت الذى 

ئز وتُ  ء عىل كارهى َس تعَطى فيه املناصب واجلوا  أو عىل اإلسالملَّط األضوا

  . الفاترى املشاعر نحوه: األقل

 والقرآن دائام اإلسالم الرصاىف ىف سبيله جاحما هيّون من شأن وينطلق

هيّولون بإعجاز القرآن كل التهويل، ولكنهم ال "فيقول إن املسلمني 

را بينا ىف نجاح الدعوة  يستطيعون أن يذكروا هلذه املعجزة العظمى أ

ية إنام نجحت بالسيف ال اإلسالمية، إذ ال ِمْرَية ىف أن الدعوة اإلسالم

 ، ونجعل نقطة انطالقنا آخر كالم الرصاىف). ٦٠٧ص" (عجزة القرآنبم

اذا نجحت الدعوة : ونتساءل ية بالسيف، وكان سيفها آنئذ اإلسالمو

قصريا وكليال بينام سيوف الكفار واليهود أكثر وأرصم وأطول، باإلضافة 

 أن جنود خصوم حممد كانوا أكرب عددا بام ال يقاس عىل ما هو معروف؟ إىل

كيف مل تستطع سيوف الكفر وجنوده أن يقضوا  عىل املسلمني وهم ُعْزٌل و

زلوا هبم الويالت  حمارصون ال يمثلون إال أقلية ال يؤَبه هبا؟ لقد أ

فرضبوهم وشتموهم وآَذْوهم وعذبوهم وضيقوا عليهم وسجنوهم 



وقتلوهم، فلَِم يا ترى مل يفلحوا أمام صالبتهم ومتسكهم اخلارق بدينهم؟ 

ا ذا مل يصرب املرشكون واليهود عىل وثنيتهم وهيوديتهم ىف وجه سيف و

هنم مع الفارق الرهيب بني اإلسالم ام ضعفهم وهوا  كام فعل املسلمون أ

ن ملحمد، وهو بمكة مل يؤمن به سوى ِزْعنِفة  احلالني كام وضحنا؟ ومن أ

ترص ضئيلة، كل تلك الثقة التى جتيش هبا آيات القرآن ىف أن دينه سوف ين

ولسوف ينهزم الكفر أمام ذلك الدين بل سوف ينترش  هذا الدين بطول 

وا أى جهد ومل يدخروا أى وسع ومل  األرض وعرضها؟ إن أعداءه مل يأ

ة وسيلة ىف حرهبم إياه، فلامذا فشلوا هم وفاز  يرتكوا أى سالح ومل هيملوا أ

اذا نجح دينه ورسب دينهم رغم الفوارق اهلائلة ىف ال عدد والعدة هو؟ و

ال واخليول وىف كل شىء؟ إنه اإليامن يا رصاىف   !  خيبة اهللا عليك، وا

اذا استطاع املسلمون أن يفتحوا العامل إذا كان األمر أمر سيف؟  ثم 

أكان الفرس جمردين من السيوف؟ أكان الروم ضعفاء عاجزين يقابلون من 

قفائهم كيام يصفعهم عىل وجوههم وخدودهم اليمنى واليرسى بإدارة أ

ضا من الصك والصفع؟ أكانوا كلام أخذ املسلمون منهم  يناهلا نصيبها هى أ

ثياهبم زادوا فأعطوهم دورهم وحقوهلم وممتلكاهتم؟ أكانوا كلام فتح 

املسلمون بلدا من بلدان إمرباطوريتهم انقلبوا فتنازلوا هلم عن عرشة بالد 

له؟ إذا كان حوله؟ ما كل هذا السخف الذى يتساخفه الرصاىف  يا أ

املسلمون جمرد ناس طامعني ىف الدنيا وأسلموا حتت رهبة السيف فكيف 

انترصوا عىل قوم ال يقلون عنهم طمعا ىف زخارف احلياة ومعهم من 

ائة؟  حد عىل ا السالح واجلند ما ليس مع املسلمني منه وال الُعْرش وال الوا



ت م عدودات عىل أكرب ترى كيف استطاع هؤالء البدو القضاء ىف سنوا

إمرباطوريتني ىف العامل آنذاك وأشدها قوة وحترضا وعلام وماال؟ لقد وقف 

فسهم قبيل ذلك ىف وجه دين حممد ففشلوا وانقلبوا  هؤالء العرب أ

ية حممد تغري الوضع وصاروا هيزمون من  مهزومني، لكنهم حني الذوا برا

نة وملذاهتا وحورها فلامذا؟ سيقول الرصاىف إنه الطمع ىف اجل. حياربوهنم

ولكن متى كان الطمع ىف اآلجل ينترص عىل الطمع ىف العاجل ما مل . العني

يكن هناك إيامن حقيقى باهللا سبحانه وبرسوله خيالط الدم والعظام واللحم 

واألعصاب والفكر واملشاعر واحلركة من اإلنسان؟ هذا ما يتجاهله 

احلقائق التى يعرفها جيدا، الرصاىف ويلف ويدور حتى ال يصطدم به ويقر ب

فه عن اخللق القويم والسلوك الكريم بعد ذهابه   تركيا وحتوله إىللكن انحرا

 معكرس املالحدة وأشباههم ومغامسته للمومسات والغلامن هو الذى إىل

طغى عىل عقله فأفقده التفكري الصائب وصار يتخبط كالسمكة وقعت ىف  

  . الشبكة ال تدرى هلا سبيال للخروج

ولكن الرصاىف ينكر كل ذلك ويتمسك هبالهيل املنطق والفكر، 

فيقول مثال إن أكثر املسلمني مل يكونوا خيرجون للحرب إال رغبة ىف الغنيمة 

فلنفرتض أن هذا  الكالم صحيح، فلم يا ترى مل يغلب الكفار ). ٦١٠ص(

ام كان للكفار دى املسلمني وحيرزوا نساءهم أ  املسلمني ويغنموا ما ىف أ

اليد العليا سالحا وجنودا وأمواال ورؤساَء عتاًة ما دامت الغاية هنا وهناك 

احلصول عىل الغنيمة؟ ثم ال يكتفى الرصاىف هبذا التنطع بل ينطلق زاعام أن 

 املسلمني مل يكن قائام ىف معظم احلاالت منذ أول يوم ىف الدعوة عىل إسالم



ثة بالتبعية دون تفكري فقد أسلمت خدجية وعىل وزيد بن حار: أساس متني

 -٦١٠ص(ألهنم كانوا يعيشون ىف بيته، فلم يكن أمامهم سوى اإليامن به 

ف : وهنا نتساءل). ٦١١ وهيم وعىل رغم أ ناء الكفار دون أ اذا أسلم أ و

اذا أسلم العبيد وحتملوا األذى من أسيادهم ومل يفلح الرضب  قبائلهم؟ و

هم، الذى اعتنقوه وأعلنوه؟ ثم هل إسالموالتعذيب واإلهانة ىف َثنِْيهم عن 

لغها بام رآه وسمعه  أسلمت خدجية دون تفكري؟ لقد قالت لزوجها حني أ

ه يتحىل بكريم  دا أل ىف الغار أول  الوحى إنه ال يمكن أن خيزيه اهللا أ

 ورقة بن نوفل، الذى إىلثم مرة أخرى مل تكتف هبذا بل ذهبت به . الشامئل

ى سمع من حممد ما وقع، ه أن هذا هو الناموس الذى كان يأ  وكان رأ

 قد يصلح .  ا بالتبعية كام قال الرصاىفإسالم خدجية مل يكن إسالم ف.  ىموس

 فإنه قد ال اإلسالمهذا التفسري مع عىل وزيد، لكنه إن صح عند دخوهلام 

ولدينا الرصاىف نفسه، فقد . يصلح ىف تفسري بقائهام مسلمني طوال حياهتام

ام انحرف و انجرف بعدما كرب ومل يستمر عىل ما كان عليه من خلق ودين أ

هام إسالم فكيف بقى الصحابيان الصغريان عىل ى، كان تلميذا لآللوس

األول رغم ما مرت به الدعوة، وبخاصة ىف مكة، من أهوال ومتاعب 

ومصاعب، ورغم احلروب املعنوية وحروب السالح الكثرية التى من 

ص يعيد التفكري فيام آمن به حتى لو زادته هذه اإلعادة شأهنا أن جتعل الشخ

  متسكا بام هو عليه وحتمسا له؟ 

ا ، كام أسلم محزة، ىف نفسري الرصاىف  َمحِيًَّة البن أخيه حني بلغه أن أ

ه منذ اآلن  جهل تطاول عليه، فذهب ورضبه بالقوس عىل رأسه وأعلن أ



الكفار لذوهيم أضعف فهل كانت محية . فليكن). ٦١١ص(عىل دين حممد 

 من أسلم؟ إسالممن محية محزة؟ وكم من حالة تسببت فيها تلك احلمية ىف 

ى سفيان  ا طالب وكل أقارب الرسول كأ ا هلب وأ اذا مل حتمل احلمية أ و

ه ندم  بن احلارث الشاعر عىل الدخول ىف دعوته؟ عىل أن الرصاىف يربز أ

 أخيه وقىض ليلة ليالء حتى أصبح عىل ترسعه ىف إعالنه الدخول ىف دين ابن

ه أن حيدثه عن دينه،  الصباح فقصد حممدا وحكى له ما وقع كله، وسأ

أى أن احلمية مل تستمر بل رسعان . ففعل فوجد لكالمه ىف قلبه وعقله قبوال

ما انقلبت ندما وأسفا، ومل يستقر عىل إيامنه اجلديد إال بسامع القرآن والتدبر 

ى أن يذكره الرصاىف ضمن من فكر وقدر ثم اختار وكان ينبغ. ىف آياته

لكن الرصاىف ال يريد هذا بل يريد إثارة الشكوك .  عن بصريةاإلسالم

َيب ىف دين حممد عليه السالم وَحْسب   . والرِّ

ه إيامن فطرى إذ كان  و ذر الغفارى فيصف الرصاىف إيامنه بأ أما أ

ا بلغة  خرب نبوته ذهب إليه وأعلن يتعبد ويصىل هللا قبل معرفته بمحمد، و

ولست أدرى كيف ). ٦١٢ص(ه قبل أن يكلمه حممد بأى شىء إسالم

 دون أن يكون له ىف ا ىف نفسه ُولِد هب فطرةً يكون إيامن إنسان إيامنا فطريا، أْى 

فلم يا ترى مل يكن إيامنه هذا الفطرى إيامنا باألوثان كسائر . األمر شىء

ه ال بد أن يكون قد فكر وتأمل الناس من حوله، وكله إيامن؟ الو اقع أ

فى ما إىلوانتهى به األمر  ا زارحممدا وأ  اإليامن بإ واحد ال رشيك له، و

فقا مع ما انتهى إليه تفكريه وعقله آمن به هذا هو وضع . يدعو إليه متوا

ة عىل وجهها الصحيح عىل هذا  األمر قد تم ه أنإسالموىف قصة . املسأ



ه عن طبيعة دينه، فأجابه، فأعجب بسوَل النحو، إذ لقى الر  اإلسالم وسأ

يسا أوال . وشهد أال إ إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا  إىلوكان أرسل أخاه أ

يه بخرب النبى وما يدعو إليه حتى ينظر فيه، فلام عاد أخوه  مكة قبل ذلك ليأ

 بل ذهب  مكارم األخالق مل يكتف هبذاإىل اهللا وإىلوأخربه بأن حممدا يدعو 

ه نب و ذر إذن مل .  ىبنفسه ملقابلة النبى والسامع منه مبارشة حتى اقتنع بأ  فأ

يكن إيامنه بالسذاجة التى يصورها الرصاىف بل أراد، رىض اهللا عنه، إقامة 

  .ه عىل أساس متني صلب، وكان له ما كانإسالم

و طلحة، الذى كان كافرا وتقدم طالبا يد أم سليم،  وهناك أ

ى . ت قبل أن تقبله زوجا أن يسلم، فأسلمفاشرتط فسمى الرصاىف إيامن أ

س بن : "ةبَ طْ وهذه قصة تلك اخلِ ). ٦١٢ص(إيامنا نكاحيا : طلحة عن أ

و طلحَة أمَّ سليٍم، فقالت: مالك ا طلحَة : خطب أ . ُيَردُّ واهللاِ ما ِمْثُلك يا أ

ا كافٌر، ولكنك رجٌل  ةٌ  وأ فإن ُتْسلِْم . زوَجكأن أ مسلمٌة، وال حيلُّ ىل امرأ

ُك غَريهى، فذاك مهر وكعادته حيرف ". فأسلَم، فكان ذلك َمْهَرها. وما أسأ

ه مل يسلم إىلالرصاىف النص  ا طلحة عىل أ  ما يريد من التشنيع مصورا أ

واحلكاية تدل من جهة .  وقيمه بل طمعا ىف أم سليماإلسالماقتناعا بمبادئ 

ا سليم عىل إخالص أم سليم للدين اجلدي د، ومن اجلهة األخرى عىل أن أ

 أكثر مما إىل، ومل يكن هذا االستعداد بحاجة اإلسالمكان مستعدا العتناق 

ه كان مستعدا هلذا .  حقيقةإىلحدث كى يتحول عىل أرض الواقع  ولوال أ

ا رىض برشط أم سليم والبتعد عنها، وىف غريها من النساء  التحول 

ضا أ. متسع  من أجل أم سليم لكن اإلسالمن يدخل ىف بل كان يمكن أ



ولكى نفهم .  عصابة النفاق ىف املدينةإىليبقى قلبه عىل الكفر وينضم 

املشهد فهام سليام ينبغى أن نعرف أن هذه الزجية قد متت ىف أول اهلجرة قبل 

فلهذا كان هناك كفار مل .  عىل نطاق واسع ىف املدينةاإلسالمأن ينترش 

و طلحة شذوذا عىل القاعدة ىف يسلموا بعد، ومنهم و طلحة، ومل يكن أ  أ

  . يثرباإلسالمذلك الوقت املبكر من دخول 

 أسوقها لكى نعرف اإلسالموهذه بعض أخبار ذلك الصحابى ىف 

أكان إيامنه إيامنا نكاحيا حسب تعريفات الرصاىف  اهلازلة املضحكة أم كان 

ِ : "إيامنا صادرا من القلب ُو َفَخَرَج ى، َيْشَتكِ  ْلَحةَ طَ ى كاَن اْبٌن ألَ َطْلَحَة،  َأ

بِ  ُو َفَلّام َرَجعَ ى، َفُقبَِض الصَّ هو :  قاَلْت ُأمُّ ُسَلْيمٍ ى؟ما َفَعَل اْبنِ : قاَل  َطْلَحةَ  َأ

َبْت إَلْيِه الَعشاَء َفَتَعشَّ . َأْسَكُن ممّا كانَ  : َفَرَغ قاَلْت   ُثمَّ َأصاَب منها، َفَلّام ى، َفَقرَّ

ُو َفَلّام َأْصَبَح .  ىبِ واُروا الصَّ  ى َرسوَل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم  َطْلَحةَ  َأ َأ

ُه، َفقاَل  ْيَلَة؟ قاَل : فأْخَربَ َفَوَلَدْت . اللَُّهمَّ باِرْك هلام: قاَل . َنَعمْ : َأْعَرْسُتُم اللَّ

ُو ُغالًما، َفقاَل ىل ِ : َطْلَحةَ  َأ . يه وسلمصىل اهللا على به النبى اْمحِْلُه حّتى َتْأ

ى به النب ٍت، فأَخَذُه النب صىل اهللا عليه وسلم، َوَبَعَثْت ى فأ صىل ى معُه بَتَمرا

ٌت  َنَعْم،: ؟ قالوا شىءَأمعُه : اهللا عليه وسلم َفقاَل  صىل ى فأَخَذها النب. َمتَرا

بِ  ِىف  َفَجَعَلها ىف اهللا عليه وسلم َفَمَضَغها، ُثمَّ َأَخَذها ِمن ِفيِه، ُثمَّ ى الصَّ

َّ : نََّكُه، َوَسّامهُ َح  و كانَ  ".ِ"َعْبَد ا صاِر باملدينِة ماًال، وكاَن  طلحةَ  أ أكثَر األ

لِِه إليِه بُريحاَء، َوكانت مستقبِلَة املسجِد، وكاَن النب يدخُلها ى أحبَّ أموا

ٌَس . طيٍِّب  ويرشُب من ماٍء فيها  وا َلْن َتناُلوا اْلِربَّ َحّتى ُتنِْفقُ " فلّام نزلْت : قال أ

بُّونَ  و طلحةَ  قال "ِممّا ُحتِ  َلْن َتناُلوا اْلِربَّ َحتّى: "يا رسوَل اهللاِ، إنَّ اَهللا يقوُل : أ



بُّونَ  ا صدقهإىل أمواىل، وإنَّ أحبَّ "ُتنِْفُقوا ِممّا ُحتِ هللاِ أرجو هبا   بُريحاَء، وإهنَّ

ها وُذخَرها عنَد اهللاِ  فقاَل . َك اهللاُ حيُث أرا فَضْعها يا رسوَل اهللاِ . تعاىلبرَّ

ا أرى أن . وقد َسِمْعُت  !ذاَك ماٌل رابٌح ! ذاَك ماٌل رابٌح !  َبٍخ َبٍخ :ىالنب وأ

و فقال. جتعَلها ىف األقَربنيَ  َمها. أفعل يا رسوَل اهللاِ : طلَحةَ  أ و فقسَّ  طلحةَ  أ

هى ىف أقاربِِه وَبن و كان". "عمِّ رسوِل اهللاِ صىل اهللا عليه ى بْنيَ َيدَ  َطْلحةَ  أ

 إىلوسلم، وكان رسوُل اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم َيرَفُع َرأَسُه ِمن َخْلِفِه َينُظُر 

ِقِع َنْبلِِه، فَيتَطاَوُل  و َطْلحَة بَِصدِره َيق َموا به رسوَل اهللاِ صىل اهللا عليه ى أ

س بن مالك "."دوَن َنْحِركَ ى يا رسوَل اهللاِ، َنْحر: وسلم، ويقوُل  : عن أ

اى ُكنُْت أْسقِ  اأ َ  َطْلَحةَ   ُعَبْيَدَة وَأ بَن َكْعٍب ِمن َفِضيِخ َزْهٍو وَمتٍْر، ى وُأ

َمْت : َفجاَءُهْم آٍت فقاَل  و فقاَل . إنَّ اخلَْمَر قْد ُحرِّ َُس : َطْلَحةَ  أ ُقْم يا أ

و كان". "فأْهَرْقُتها. فأْهِرْقها ْوَم عىل عهِد رسوِل اهللاِ  َطْلحةَ  أ ال ُيكثُِر الصَّ

صىل اهللا عليه وسلم كان ال ُيفطُِر إّال ى فلّام ماَت النَّب. ه وسلمصىل اهللا علي

و مات". "َسَفٍر أو مَرضٍ  ىف فهل إيامن مثل ذلك ". البحر غازًيا ىف طلحةَ  أ

ه إيامن نكاحى؟ لكن الرصاىف هيمل هذا كله  الرجل يصح أن يوصف بأ

ى طلحة واضح أن . وال يلتفت إليه عامدا متعمدا كى يقلل من شأن إيامن أ

ىف عقل الرصاىف خلال سببه االنحراف العقيدى واخللقى واستسالمه 

ته الوضيعة النتنةل   .شهوا

ويقول كاتبنا عن إيامن أهل مكة مجيعا عند الفتح إنه إيامن قهرى 

 مع أن النبى اإلسالم، بمعنى أهنم مل يكن أمامهم إال الدخول ىف )٦١٢ص(

فسهم دون أن يقهرهم عىل اع كام جتاهل كاتبنا املوقف . تناق دينهتركهم أل



الكريم العظيم الذى وقفه النبى صىل اهللا عليه وسلم من أهل مكة بعدما 

ه إهانتهم أو إيالمهم بل قال : انترص عليهم فلم يقل أو يفعل شيئا من شأ

م فهو آمن، ومن دخل دار  من دخل داره فهو آمن، ومن دخل املسجد احلرا

ى سفيان فهو آمن تم : نه عفا عنهم كلهم تقريبا قائالبل إ. أ ، فأ اذهبوا

ومل يعاتب أو يقّرع أو يعاقب ولو بشطر كلمة، ومل يفتح مغاليق . الطلقاء

اىض بأى حال فهذا املوقف النبيل الذى استثار إعجاب املسترشقني . ا

ه أمرمل يعرفه التاريخ ال من قبل وال من بعد  فسهم وشهدوا أ واملبرشين أ

فسهم، وبخاصة أهنم رَأْوا بأم جعل معظم ا ملكيني يسلمون من تلقاء أ

 منترص منترص مهام أعدوا اإلسالمأعينهم صدق القرآن حني كرر أن 

فقوا وحاربوا وخططوا  وال ينبغى أن ننسى أن مرشكى مكة . واستعدوا وأ

 اإلسالمكان من الطبيعى جدا بعد كل تلك السنني الكثرية أن يعوا حالوة 

ه، إذ ال يعقل أن يظلوا مجيعا بعد كل تلك املصادمات وعظمة مبادئ

واالحتكاكات عىل ختلفهم العقيدى واألخالقى والسلوكى واملعامالتى 

والذوقى وكأن دينا جديدا مل يكن، أو نبيا منهم مل يبعث، وبخاصة أن رفعة 

ه وشأن دينه هى رفعة هلم كام أفهمهم القرآن منذ الفرتة املكية لكن . شأ

عاده كام الرصاىف  يغلق عينيه إغالقا حتى ال يرى املشهد ويفهمه ويقدر أ

عاده، فزعم أن كل أهل مكة قد أسلموا ىف تلك  ر أ ينبغى أن ُيْفَهم وُتَقدَّ

  . املناسبة قهرا 

ترى لو كان األمر كام يقول فلامذا مل حياول رؤساؤهم معاودة الكرة، 

من ثم فمن املمكن أن ومل تكن اجلزيرة العربية قد أسلمت كلها بعد، و



ضا أن هيربوا  نا هلم عىل حرب حممد؟  بل لقد كان من املمكن أ جيدوا أعوا

 الروم أو الفرس ويستنجدوا هبم، ولسوف جيدون عندهم العون لقمع إىل

. تلك الدولة النابتة املؤسسة عىل دين يصادم دينهم ويعمل عىل أن حيل حمله

ن يثرب وخيرب ُقَمناء أن ينربوا ولقد كان اليهود الذين أجالهم حممد ع

كام أن . ملساعدهتم ىف مللمة شعثهم واهلبوب من جديد ملحاربة حممد ودينه

  يمكن االستعانة التاىلمعظم بالد العرب كان ال يزال عىل دين الوثنية، وب

لكن من الواضح أن معنوياهتم كانت قد حتطمت وبان . هبم عىل قتال حممد

 غري رجعة، إىلسعود، ونجمهم قد أفل واختفى  ىف اإلسالمهلم أن نجم 

وأن احلق مل يكن ىف صفهم بل ىف صف حممد وأْن قد آن األوان إذن 

أى أن ما قاله الرصاىف هو أوهام ضالة . اإلسالمللدخول ىف السلم و

  .مضللة ودعاوى عنيدة بال برهان

م كاتبنا بالتصنيف القائم عىل غري أساس اعتباُره   إسالمومن غرا

املنتظم ىف تاريخ "ومن ). ٦١٣ - ٦١٢ص(غرية بن شعبة إيامنا جنائيا امل

ا أورده الرصاىف " امللوك البن اجلوزى  نورد هذا النص، وهو تفصيل 

ا وقع من املغرية وله مما استدعى من الرصاىف "  السرية احللبية"موجزا من 

 اكنا قومً : "ته، والكالم عىل لسان املغرية ذا"إيامنا جنائيا: "هإسالمتسمية 

مالك ى من العرب متمسكني بديننا، ونحن َسَدَنُة الالت، فأمجع نفر من بن

الوفوَد عىل املقوقس وأهَدْوا له هدايا، فأمجْعنا اخلروج معهم، فاسترشت 

يك أحدى ليس معك من بن: وقالى عروة بن مسعود، فنهانى عم يت . أ فأ

حتى دخلنا ى،  غريإال اخلروج معهم، وليس معهم أحد من األحالف



 حتى اجملس مطل عىل البحر، فركبت زورقً  اإلسكندرية، فإذا املقوقس ىف

كرن إىلحاذيت جملسه، فنظر  نى فأ ا؟ وما أريد؟ :ىوأمر من يسأ  من أ

ن أمور، فأخربته بأمرنا وقدومنا عليه، فأمَرنا أن ننزل ىفى فسأ الكنيسة،  ا

مالك فأدناه ى  رأس بنإىله، فنظر وأجرى علينا ضيافة ثم دعانا فدخلنا علي

ه  نعم إال رجًال : مالك؟ قالى أكل القوم من بن: إليه فأجلسه معه ثم سأ

فه إيا.  من األحالفاواحدً  ووضعوا . فكنُت أهون القوم عليهى، فعرَّ

ئز وفضل بعضهم ،هداياهم بني يديه  فُرسَّ هبا وأمر بقبضها، وأمر هلم بجوا

وخرجنا، وأقبلْت بنو .  ال ذكر له قليًال اشيئً  ىوأعطانى عىل بعض وقرصَّ ب

رجل منهم  مالك يشرتون ألهليهم وهم مرسورون، ومل يعرض عىل

ساة، وخرجوا ومحلوا معهم اخلمر، فكانوا يرشبون وأرشب معهم . موا

ى نفس ك، وخيربون لِ  الطائف بام أصابوا وما حباهم املَ إىلأن ينرصفوا ى وتأ

اق فلام كنا بُبَس . فأمجعت عىل قتلهمى، إياوازدرائه ى بتقصريه بى قوم

فوضعوا . ُأْصَدع:  مالك؟ قلت:فقالوا ىلى، متارضُت وعصبُت رأس

هبم وَدَعْون فلم . أجلس فأسقيكمى ُيْصَدع، ولكنى رأس: فقلتى، رشا

، فجعلت أسقيهم وأرشب القدح بعد القدح، فلام دبت الكأس اينكروا شيئً 

ب، فجعلتفيهم اْش  رع الكأس، فيرشبون وال َتَهُوا الرشا  أرصف هلم وأ

 ا فوثبت إليهم فقتلتهم مجيعً ،يدرون، فأمهدْهتم الكأس حتى ناموا ما يعقلون

صىل اهللا عليه وسلم، ى وأخذت مجيع ما كان معهم، فقدمت عىل النب

فسلمت بسالم ى، ثياب سفر املسجد مع أصحابه، وعىل  ىفافأجده جالًس 

و بكر  إىلَّ ، فنظر اإلسالم ى ابن أخ: ، فقالاعارفً ى قحافة، وكان بى بن أأ



فقال .  رسول اهللانعم، جئت أشهد أال إ إال اهللا وأن حممدً : عروة؟ قلت

و . سالمهداك لإلى احلمد هللا الذ: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقال أ

الكيون الذين كانوا : قال. نعم: أمن مرص أقبلتم؟ قلت: بكر فام فعل ا

وبينهم بعض ما يكون بني العرب ونحن عىل دين ى  كان بين:معك؟ قلت

 رسول اهللا صىل اهللا عليه إىلالرشك، فقتلتهم وأخذت أسالهبم وجئت هبا 

ه سها أو يرى فيها رأ ا مسلم ى فإنام ه. وسلم ليخمِّ غنيمة من مرشكني، وأ

فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه . مصدق بمحمد صىل اهللا عليه وسلم

هلم شيئً إسالم أما: وسلم  وال ُأَمخِّسه ألن هذا اك فنقبله، وال آخذ من أموا

يا رسول : ما َقُرَب وما َبُعَد، وقلتى فأخذن: قال. غدر، والغدر ال خري فيه

ا عىل دين قوم ثم أسلمُت حيث دخلت عليك ى، اهللا، إنام قتلتهم وأ

ّب ما َقْبَلهاإلسالمفإن : قال. الساعة  منهم ثالثة عرش وكان قد قتل: قال.  َجيُ

ى ، فتداَعْوا للقتال ثم اصطلحوا عىل أن حيمل عنا، فبلغ ذلك ثقيفً اإنسانً 

  ".عروة بن مسعود ثالث عرشة دية

اه اآلن ا ال أدرى معنى اإليامن اجلنائى ىف ضوء ما قرأ ترى أكان . وأ

دا، إذ هو مل يأت   النبى إىلىف اإليامن الذى أعلنه املغرية جناية عىل أحد؟ أ

ويتفق معه عىل الدخول ىف دينه ونيل العفو عن كفره السابق لقاء قتل 

ك الرجال الثالثة عرش، بل هو قتلهم لسبب خاص به ال عالقة له  أو

 املدينة والتقائه بالنبى عليه إىل لدن وصوله اإلسالم ثم دخل اإلسالمب

لنبى أن فام دخل إيامن املغرية بام صنع برجال قومه؟ وهل كان عىل ا. السالم

اذا، ومل تكن بني الرسول وبني قومه معاهدة  ى؟ ولكن  يرده من حيث أ



 جيب ما اإلسالمتوجب ذلك كام حدث بعد هذا ىف صلح احلديبية؟ ثم إن 

ه كان قد عزم عىل . قبله، فال معنى ملجادلته ىف ذلك وأغلب الظن أ

هاإلسالم   قبل أن يرتكب ما ارتكب ىف حق من حقروه وحطوا من شأ

ثم قتلهم وهو ينوى . وأهانوه إهانة مل جيد هلا من شفاء لنفسه إال أن يقتلهم

ه، حتى لو مل . اإلسالم الطائف بل أن يدخل إىلأال يرجع  وأغلب الظن أ

ا ما تكن حقيقة . هإسالم رسول اهللا وأعلن إىليقتلهم، لكان قد ذهب  وأ

مران منفصالن كام فاأل. اإلسالماألمر فإنه ال صلة بني القتل وبني دخوله 

وجهاد ذلك الصحابى وبالؤه ىف سبيل اهللا ومجيع . رشحُت ووضحُت 

 بعد هذا قتاال وإدارة ونصحا لدين اهللا كل ذلك يربهن اإلسالمترصفاته ىف 

 . عىل إخالصه ىف إعالن انضاممه للدين اجلديد

وأما إيامن سودة بنت زمعة زوجة النبى عليه السالم فيصنفه كاتبنا 

أستغفر اهللا، إذ معنى هذا أن أم املؤمنني ). ٦١٣ص (ىٌّ  َبَالهِ ه إيامنٌ عىل أ

سودة ىف نظر الرصاىف بلهاء، وأن إيامهنا يقوم عىل تلك البالهة ال عىل العقل 

عن سودة : "وهذا هو احلديث الذى اعتمد عليه الرصاىف ىف ذلك. والتفكري

َّه َدَفَع صىل اهللا عليه وسى بنت زمعة أم املؤمنني عِن النَّب  بنِت  َسْودةَ  إىللم أ

يِل، فقالت له َزْمعةَ  ؟ فَشكا: أسًريا، فأقَبَل َيِئنُّ باللَّ ،  ما لَك َتِئنُّ َم الِقدِّ َ أ

صىل اهللا ى فلّام ناَمْت أخَرَج يَده وهَرَب، فلّام أصَبَح النَّب. فَأْرَخْت ِمن كِتافِه

ِه، فقال النَّب اللَّهمُّ : صىل اهللا عليه وسلم ىعليه وسلم دعا به، فُأعلَِم بشأ

يَدْهيا تتَوقَُّع اإلجابَة وأْن يقَطَع اُهللا يَدْهيا، فقال  َسْودةُ  فرَفَعْت . اقَطْع يَدْهيا

ُت اَهللا أْن جيَعَل لعنتى إنِّ : صىل اهللا عليه وسلمى النَّب عىل َمن ى ودعائى سأ



ِّ  ال يستِحقُّ ِمن أهىل دَّ . ُب البرشبَرشٌ أغَضُب كام تغَض ى رمحًة أل  َسْودةُ  فْلَرتُ

 وال شك أن ما قاله الرصاىف ال يصح، إذ ليست هذه احلادثة السبب ."يَدْهيا

ومن اجلهة . ها بزمن طويلإسالمىف إيامهنا أصال، بل حدثت الواقعة بعد 

األخرى فإن ترصفها عقب دعاء الرسول عليها إنام يدل عىل إيامن حقيقى به 

لقد ظنت أن دعاءه عليها دعاء مستجاب فرفعت صىل اهللا عليه وسلم حتى 

وال ينبغى أن  يفوتنا . يدهيا تتوقع أن يتحقق ما دعا به الرسول عليه السالم

ق دعائه ما ىف ذلك من برهان قوى عىل صدق النبى حتى لتتوقع زوجته حتقُّ 

والزوجة تعرف من أمر زوجها ما ال يعرفه غريها من الرجال . عليها

ه ىف مباذله وهو يترصف بحريته والنساء، فهى أ صق الناس به وترا

ولو كانت تشك فيه أدنى شك ما . وتلقائيته، إذ هو ىف بيته آخذ راحته متاما

 البالهة، وما إىللكن الرصاىف يتجاهل هذا ويرد إيامهنا كله . فعلت ذلك

له إال هو   . األ

وهو اإليامن ، ويبقى التصنيف األخري حسب تصنيفات الرصاىف

 .  ى وقد رضب له مثال من إيامن عبد اهللا بن سالم احلرب اليهود.  ىدالكي

وواضح أن الرصاىف ال يريد أن يرتك مؤمنا دون أن يلطخه ويشوه سريته 

والكيد ىف إيامن ابن سالم حسب الرصاىف هو . ونيته ويثري حوله الشكوك

ه مل يدخل  باعه اإلسالمأ  وقد ).٦١٣ص( اقتناعا، بل دخله ليكيد له وأل

نا الرصاىف يرجع انتشار  .  السيف والقهرإىل عىل نطاق واسع اإلسالمرأ

 سيفا وقهرا فال بد أن يكون هناك سبب مسىء محله اإلسالمومن مل يدخل 

عىل الدخول ىف ذلك الدين، وال يمكن أن يكون قد أحب دين حممد عن 



ر مجيل بام يشتمل عليه من مبادئ قويمة وقيم كريمة  عىل كل .اقتناع وتأ

حال تعاَلْوا لنعرف الظروف التى دخل فيها ابن سالم دين حممد عليه 

ه هبا، ولسوف نرى أن كل شىء ىف ذلك إسالمالسالم والكيفية التى أعلن 

ءه بهإىلالسياق يشري    . عكس ما يريد الرصاىف أن يوهم قرا

وكان من : بن إسحاقاقال : "البن هشام" السرية النبوية"ففى 

ه حني إسالمبعض أهله عنه وعن ى هللا بن سالم كام حدثنحديث عبد ا

ً ا ْربً أسلم، وكان َح  ا سمعُت برسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : ، قالا عا

ف له، فكنت ُمِرسا لذلك ى عرفُت صفته واسمه وزمانه الذ كنا نتوكَّ

َباء فلام نزل بقُ .  عليه حتى قدم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم املدينةاصامتً 

ا ىفى بن ىف  رأس نخلة ىل عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخرب بقدومه، وأ

فلام سمعُت اخلرب . جالسةى خالدة ابنة احلارث حتتى أعمل فيها، وعمت

ُت، فقالت ىل ْ حني ى عمت بقدوم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم َكربَّ

ران واهللا لو كنَت سمعَت بموسى بن عم!  خيَّبك اهللا:ىسمعْت تكبري

ة، هو واهللا أخو موسى بى أ: فقلت هلا: قال. قادما ما ِزْدَت  ن َعمَّ ن عمرا

كنا ُنْخَرب ى الذى أهو النبى، ابن أخى أ: فقالت.  بهُبِعث بام ُبِعَث . وعىل دينه

ه يبعث مع نفس الساعة؟ قال . فذاك إذن: فقالت: قال. نعم: فقلت هلا: أ

ليه وسلم فأسلمُت، ثم رجعت ع رسول اهللا صىل اهللا إىلثم خرجُت : قال

من هيود ثم جئت ى إسالموكتمُت : قال. فأمرهتم، فأسلموا ى هل بيت أإىل

يا رسول اهللا، إن هيود قوٌم ُهبٌُت، : رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقلت له

هم عنى بعض بيوتك وتغيِّبن ىفى أحب أن تدخلنى وإن حتى ى عنهم ثم تسأ



ا فيهم قبل أن  ى فإهنم إن علموا به َهبَُتون.  ىإسالميعلموا بخيربوك كيف أ

بعض بيوته،  رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ىفى فأدخلن: قال.  ىوعابون

 بن سالم  احلصنيُ رجلٍ  ىُّ أ: ودخلوا عليه فكلموه وساءلوه، ثم قال هلم

فلام فرغوا من قوهلم : قال. سيدنا وابن سيدنا، وحربنا وعاملنا: فيكم؟ قالوا 

. يا معرش هيود، اتقوا اهللا واقبلوا ما جاءكم به: ليهم فقلُت هلمخرجُت ع

التوراة  جتدونه مكتوبا عندكم ىف. فواهللا إنكم لتعلمون إنه لرسول اهللا

ه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وأومن به ى فإن. باسمه وصفته أشهد أ

 فقلت لرسول اهللا: قال.  ىثم وقعوا ب. كذْبَت :فقالوا . وأصدقه وأعرفه

م أخربك يا رسول اهللا أهنم قوٌم ُهبٌُت أهل غدر : صىل اهللا عليه وسلم أ

وأسلمْت ى،  أهل بيتإسالموى إسالمفأظهرت : وكذب وفجور؟ قال

  ". هاإسالمخالدة بنت احلارث، فحسن ى عمت

 يثرب، ومل يكن قد إىله أول مقدم النبى إسالمفابن سالم أعلن 

 ونبيه ومن سالمعالن العداء لإلحدث شىء بعد مما صنعه اليهود من إ

فكيف يقال إن ابن . التآمر عليه ومن السخرية باملسلمني وعبادهتم وكتاهبم

ه ال إسالمسالم قد أسلم كيدا للدين اجلديد؟ كام أن الطريقة التى تم هبا 

ه أسلم . تدل عىل أن ىف األمر مكيدة نا سب قومه له حني عرفوا أ وقد رأ

. ه ثناء عظيام بوصفه حربا ذا مكانة كبرية بينهمبعدما كانوا يثنون علي

 يرينا كيف كان يقف من اليهود وكذهبم وتدليسهم عىل التاىلواحلديث 

 اهللاُ  صّىل  اهللاِ   رسولِ إىلعن عبدالله بن عمر أنَّ الَيهوَد جاُؤوا : "طول اخلط

ًة َزَنيَ  َم، فَذَكروا أنَّ َرجًال منهم وامرأ  صّىل  اهللاِ  ا، فقال هلم رسوُل عليه وسلَّ



َنفَضُحهم، : شأِن الرْجِم؟ فقالوا  التَّوراِة ىف ما َجتِدوَن ىف: عليه وسلَّمَ  اهللاُ 

َْوا بالتَّوراِة، . إنَّ فيها الرْجمَ . َكَذْبتم: َسالمٍ  بنُ  اهللاِ  فقال عبدُ . َلدونَ وُجيْ  فَأ

َ ما بعَدها وما فنََرشوها، فوَضعَ    قبَلها، فقالأَحُدهم َيَده عىل آيِة الرْجِم فقَرأ

َدَق َص : قالوا . ْجمِ فرَفَع َيَده، فإذا فيها آيُة الرَّ . ارَفْع َيَدكَ  :َسالمٍ  بنُ  اهللاِ  عبدُ 

دُ    ". عليه وسلََّم فُرِمجا اهللاُ  صّىل  اهللاِ  فأَمَر هبام رسوُل . فيها آيُة الرْجمِ . يا حممَّ

ن وكنا نود لو أن الرصاىف قد أورد لنا ما يدل عىل أن ابن سالم كا

وعىل . أما إطالق االهتام عىل عواهنه فغري مفهوم وال مقبول. سالميكيد لإل

ا حكم . كل فقد شهد مع عمر بن اخلطاب فتح بيت املقدس واجلابية و

صاره ومؤيديه، وعندما قُ  ل عثامن بايع عليا تِ عثامن بن عفان صار من أ

ام الفتنة بني معاوية وعىل رىض اهللا عنهام  .باخلالفة   اعتزل وجلس ىفوىف أ

 باملدينة املنورة ىف وتوىف. أحاديث، وروى عنه مجاعةى وروى عن النب. بيته

  .السنة الثالثة واألربعني من اهلجرة

 سالم ِشنِْشنَته املبغضة لإلإىلوبعد هذا كله يعود الرصاىف من جديد 

 إنام انترش بالسيف، والدليل عىل ذلك أن اإلسالمإذ يقول كرة أخرى إن 

ولكن ). ٦١٣ص( ارتدت عقب وفاة الرسول صىل اهللا عليه وسلم العرب

الذين ارتدوا مل يكونوا هم العرب مجيعا بل جزءا من املسلمني فقط، 

وهؤالء مل يرتدوا عن اإليامن باهللا ورسوله بل أرادوا أال خيرجوا الزكاة، 

باع  باع مسيلمة وأ وبعضهم آمن بنبى من قومه كام هو احلال مع كل من أ

باع طليحة األسداأل أما سائر املسلمني فقد ثبتوا عىل . ىسود العنسى وأ

ا  دينهم كامال مؤدين كل فرائضه ومعطني الزكاة عن طيب خاطر استجابة 



فكيف يا ترى يغلِّب الرصاىف . قاله هلم رهبم ىف القرآن وعىل لسان الرسول

يرتدون عن املرتدين عىل املخلصني املتمسكني بإيامهنم وجيعل املرتدين 

 مجيعه بينام مل يكن األمر كذلك؟ من البني أن الرصاىف يعتمد اإلسالم

 األول وشخصية الرسول وطبيعة اإلسالمالتدليس أسلوبا ىف تناول تاريخ 

  . إيامن الصحابة

عن " بية العامليةاملوسوعة العر" ىف" حروب الردة"وهذا ما قالته مادة 

ة من املصادر األصلية حول من احلقائق األساسية : "هذا املوضوع املستمدَّ

تكن شاملة لكل الناس، بل إن هناك قبائل وقادة ومجاعات  هذه الفتنة أهنا مل

ًدا متسكوا بدينهم ىف ظهرت فيها رّدة، ى منطقة من املناطق الت كل وأفرا

 اإلسالم فقد ثبت عىل .مناطقهم إمخاد فتنة الرّدة ىف وكان هلم جهد كبري ىف

ة املكيِّون والثقفيُّوناحلجاز زمن ىف دَّ واملدنيون، واتفق عىل هذا   فتنة الرِّ

ها، إسالموالطائف عىل  وثبتت القبائل املقيمة بني مكة واملدينة. املؤرخون

من  وبعض أشجع وأسلم وَعْبس وطوائف مثل ُمَزْينة وِغَفار وُجَهْينة وَبِىل 

ة وَبِجيلة وخثعم ُذْبيان وَطيِّئ وُهَذْيل وأهلى سليم ومجاعة من بنى بن  الرسا

  . عامر بن َصْعَصعةى كعب وبنى وبن كلبى وبن

ثبتت مجاعات  بلى، ومل تتابع كل أسد وَغَطفان املرتدَّ طليحة األسد

ُدو الفرس باليمن، وعىل رأسهم فريوز .اإلسالممنها عىل  ناء ُمَولَّ  وثبت األ

د الذين وداذويه وجشنس، واستنهضوا القبائل واجلامعات واألى الديلم فرا

ى وهنض معهم مجاعة من بن.  ىهم حلرب األسود الَعنِْس إسالمَبُقوا عىل 

 عقيل بن ربيعة ومجاعة من عك والنَّْخع وجعض والسكون والسكاسك



إمخاد فتنة  كل هؤالء تآزروا ىف. وزبيد، وأشخاص أمثال فروة بن مسيك

ة املهاجر بكر إليهم بقيادى الرسول وقبل وصول جيش أ حياة ىفى العنس

   .جهلى ُأَميَّة وِعْكِرمة بن أى بن أ

د ورؤساء بن وجه مالك  متيم، ووقفوا ىفى وثبت كثري من بطون وأفرا

وها عن فكرة غزو املدينة عاصمة  بن ُنَوْيَرة وَسَجاح التميمية املتنبئة، وردُّ

ك الثابتني عىل  وكان. يةاإلسالمالدولة   بنو يربوع بزعامة اإلسالممن أو

ناءا ْبِرقان بن بدر وبنو عمرو  بن قعنب والرباب وعوف واأل بزعامة الزِّ

ن بن صفوان وسربة بن عمرو وكان ممن وقف من . وخضم بزعامة صفوا

اب وساند خالَد بَن الوليد ىف ضد  حربه أهل الياممة ضد ُمَسيِْلمة الكذَّ

رة َال وقوُمه بنو سحيم وغريهم وجماعة بن مرا  وسارية مسيلمة ثاممُة بن ُأ

وعمر بن ضابئ ى ومعمر بن كالب وابن عمرو اليشكر ابن عامر

عامن مع  ية ىفاإلسالم ووقفت اجلامعة .وعامر بن مطرفة ورهطهى اليشكر

متنبِّئ عامن ى التاج لقيط بن مالك األزدى أمريها جيفر وأخيه عباد ضد ذ

ى هرثمة البارق وعرفجة بنى حتى أدركهم ُحَذْيفة بن حمصن الغلفان

د األلوية التى وعكرمة بن أ و بكرى جهل، وهم من قوا  عقدها اخلليفة أ

وثبت بنو جديد وبنو ناجية بزعامة اخلريت بن راشد، وبنو . لقتال املرتدين

بقيادة سيحان بن صوحان، وأهل تبالة من أرض كعب بن  عبد القيس

   .ربيعة

ومه مع قى البحرين اجلارود بن عمرو العبد  ىفاإلسالموثبت عىل 

وعفيف بن املنذر وعتبة بن ى وقيس بن عاصم املنقر عبد القيس،ى بن



ى عبد األسود ومسمع وحفصة التميم بن بكر بن وائل وعامر بنى النهاس

  وثبت ىف.جيش اخلالفة قائدى  العالء بن احلرضماوغريهم، وآزروا مجيعً 

صار  سوامرؤ القيس بن عاب البياىضى حرضموت أمريهم زياد بن لبيد األ

بن عوف ى وبنو قترية من كنْدة ورشحبيل بن السمط وابنه وعدى الكند

ضعةى الكند ناء ملوك كندة وعفيف بن معديبن مالك م وأ كرب من ن أ

 .ومعاوية بن عمروى رؤساء كندة، وثور بن مالك ومعاوية بن اجلون الكند

ى مهرة بنو شخراة بزعامة شخريت، وبعض بن  ىفاإلسالموثبت عىل 

املناطق املحيطة بمهرة أمثال أهل النجد ورياض الروضة  أهلحمارب و

ئر واملر  بان وجريوت وظهور الشحر والصرباتوالل والّساحل واجلزا

 .هذه املناطق قومهم ىفى حربه ضد مرتد وغريهم، وساعدوا عكرمة ىف

بكر بن وائل ى اجلزيزة العربية بنو شيبان من بن شامىلمناطق  وثبت ىف

  .  ّى رِ ذْ وبنو عذرة بزعامة معاوية العُ ى  بن حارثة الشيباناملثنَّى بزعامة

، بل اإلسالموهكذا يتضح لنا أن العرب املسلمني مل يرتدوا مجيًعا عن 

مهدها لتنطلق األمة  ة ىفاألكثرية ومتكنت من القضاء عىل الفتن ثبتت عليه

ة  بعد إزالاإلسالمميادين اجلهاد والفتح ونرش قيم  ية بعدها ىفاإلسالم

الدين  بني الناس والدخول ىف كانت حتولى الطواغيت والعوائق الت

دت هذه احلروب كلمة املسلمني وجعلتهم يلتفون حول. العظيم  وقد وحَّ

بكر الصديق، وقويت بذلك خالفته، وصقلت مواهَب العرب ى أ

، وجعلتهم سالمارتدَّ منهم وعاد لإل العسكرية، وطهرت نفوَس من



رون عن ذنوهبم ية اإلسالمالفتوح  ميادين اجلهاد ىف  بالصدق ىفيكفِّ

   ."املختلفة

يكتب الرصاىف أن )  فصاعدا٦١٤ص" (بالغة القرآن"وىف مبحث 

ن نصوصا بليغة ونصوصا أخرى ختلو من البالغة، فضال عن  ىف القرآ

وبعد أن رضب بعض األمثلة من . النصوص اخلاطئة التى تصادم املنطق

د  به بعض نصوصه من بالغة عالية سمالكتاب الكريم عىل ما تت رشع ىف إيرا

ومن هذه اآليات قوله .  البالغة واملنطقإىلطائفة من اآليات يرى أهنا تفتقر 

ء" ىف سورة تعاىل وإذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا مرتفيها ففسقوا ": "اإلرسا

إن ظاهر هذه : "، الذى يقول فيه"فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمريا 

، وذلك ال : ة غري معقولاآلي أوال ألن اهللا أمر املرتفني بأن يفسقوا ففسقوا

قل إن : "جيوز ألن فعل القبيح مستحيل عىل اهللا، فقد جاء ىف القرآن قوله

ثانيا إذا كان هو الذى أمرهم أن يفسقوا كان فسقهم ". اهللا ال يأمر بالفحشاء

ثا إن اإلهالك طاعة له وامتثاال ألمره، فكيف يستحقون اإلهالك؟ ثال

بالتدمري قد شمل أهل القرية كلهم، وإنام املجرمون منهم هم املرتفون 

وليس هذا من . الذين هم يمثلون األقلية من الناس ىف كل زمان ومكان

 أن إىلثم يستمر فيشري ). ٦١٦ص" (العدل، واهللا يأمر بالعدل واإلحسان

ءة أخرى لآلية تصحح املعنى من بعض الوجوه،  ءة هناك قرا وهى قرا

ْرنا مرتفيها" ء، إذ األمراء مسببو اهلالك ملن "َأمَّ ، أى جعلناهم أمرا

ءة هو أن . حيكموهنم ء عىل القول هبذه القرا وهو يرى أن الذى محل القرا

ءات لديه ليست توقيفية بل  ءة األخرى غري معقول، كام أن القرا معنى القرا



 وكل ما صح به املعنى فهو ى، كان القراء، كام يقول، يقرأون حينذاك باملعن

  ).٦١٧ -٦١٦ص(قرآن عندهم 

ن أحيانا ما يركز عىل مسؤولية كل شخص  وتعليقى عىل ذلك أن القرآ

با  وهنا كى يعرف الناس أن هناك حسابا وثوا ومجاعة عن أعامهلام التى يأ

دهيم عن الرش ويطلقوها ىف عمل اخلري ويستقيموا  وعقابا فيكفوا أ

لرشاد خشية من اهللا وحسابه وطمعا ىف رضاه ويستمسكوا باهلدى وا

به وتارة يركز عىل أن كل شىء هو بإرادة اهللا، الذى نظم كونه عىل . وثوا

نني املطردة حتى ال يظن ظان أن رؤساء الكفر وقادته  أساس من القوا

فرييد اهللا . وزعامءه حني يرتكبون املعاىص يرتكبوهنا رغم مشيئة اهللا

ىء ىف الكون إنام يقع بعلمه سبحانه وإرادته فال سبحانه أن يقول إن كل ش

غم ربه بل الكل ىف قبضته   مع عز وجليستطيع أحد كائنا من كان أن يرا

. إعطاء كل إنسان مقدارا من احلرية حمدودا، وهو ما سوف حياسب عليه

.  هو أمر اهللا، وال شىء خيرج عن سلطانه وسيطرتهى، فاألمر كله، كام نر

ء بمعنى أن نظامه الذى أرساه ىف وعىل هذا فإنه عز ر األمرا ه هو من َأمَّ  شأ

 هذا، وهو نفسه النظام إىلالكون واملجتمعات البرشية هو الذى يؤدى 

الذى يرتتب عليه أن يفسد املرتفون املجتمع برتفهم وفجورهم الشنيع 

وبصمت باقى األمة عليهم ورضاهم بام جيرتحون من فواحش ومظامل ال 

أى .  وال حياولون حماربتها بل يستسلمون هلا وملجرتحيهايعرتضون عليها

 اهنيار املجتمعات متى ما إىلأن هذا هو النظام الذى وضعه اهللا، وهويؤدى 

توافرت رشوط اهلالك، وهى ظهور املرتفني وفسقهم وصمت الشعوب 



فهم أمام تياره ر . عن هذا الفسوق واستسالمهم له وانجرا وكام أن األرشا

هم لالستيالء عىل ما ليس من حقهم لقد كان جيب عىل يبذلون جهود

الشعب أن يكون يقظا فيكافح هذا الفسق ويعوقه دفاعا عن حقه ىف احلياة 

م، وإال َفْلَيْصَل نار الظلم واجلربوت ما دام  الكريمة التى تليق بالبرش الكرا

خالصة القول أن هناك مستويني للنظر ىف هذه . ال هيتم بالدفاع عن حقوقه

ة املستوى املطلق، وفيه يبدوكل شىء ىف قبضة اهللا جل وعال، ويتم : املسأ

الرتكيز فيه عىل إفهام اخللق واملرشكني بالذات أن سلطته سبحانه شاملة بام 

  ويتم فيه ى، ىف ذلك احلرية النسبية املعطاة للبرش، واملستوى النسبى البرش

ا من مسؤولية لكى جيتهد الرتكيز عىل هذه احلرية النسبية وما يرتتب عليه

الشخص لبلوغ ما يريد وتأدية واجباته واالبتعاد عن الرش واألذى 

  .والعصيان

": الفرقان" ىف سورة تعاىليعرتض عىل قوله ) ٦١٨ص(والرصاىف 

م تر " ، وحجته أن الظل " ربك كيف مد الظل ولو شاء جلعله ساكناإىلأ

م أن يسكن الظل بل متحرك بحركة األرض أمام الشمس، فال يمكن من ث

فهو يرى أن سكون الظل مستحيل، وإرادة . ال بد من حركته زيادة ونقصانا

 احلاىلولكن ما يقوله الرصاىف إنام يتعلق بالوضع . اهللا ال تتعلق باملستحيل

ولو شاء اهللا أن ينظم كونه عىل وضع آخر يكون فيه الظل . لنظام الكون

ل غري األرض وىف القرآن أن. ساكنا لكان له ما شاء  األرض سوف ُتَبدَّ

والساموات يوم القيامة، فيكون هناك كون بنظام آخر بحيث ال حيتاج 

ب واالستمتاع إىلاإلنسان ىف اجلنة   عمل كى حيصل عىل الطعام والرشا



باجلنس اآلخر وال يكون هناك قلق وال ملل وال خصومة بني البرش وال 

 دخول احلامم وال إىلحاجة أمراض وال آالم وال شيخوخة وال موت وال 

مغص وال صنان وال بزاق وال حيض وال نفاس وال محل وال والدة وال 

نني كوننا . خروج من اجلنة واهللا .  عىل األرضاحلاىلوهذا كله خمالف لقوا

ة مشيئة وال يعجزه شىء ىف األرض وال ىف السامء فهو سبحانه . ال خيضع أل

 فال يشتعل لكان ما شاء، ولو شاء أن لو كان قد شاء أن يالمس الورق النار

يطري اإلنسان ىف الفضاء بدون طائرة لطار، ولو شاء أن يسقط الشخص من 

 األرض بل يبقى عالقا ىف الفضاء أو يرتطم باألرض لكن إىلحالق فال ينزل 

م لكان ما أراده اهللا سبحانه  ىف تعاىلوهذا مثل قوله . دون أن يصاب أو يتأ

ِر ىف البحر كاألعالم إن يشأ ُيْسِكِن و": "الشورى"سورة  من آياته اجلوا

ولو شاء سبحانه أن : بل إنى ألزيد فأقول". الريَح فَيْظَلْلن َرَواِكَد عىل ظهره

تتحرك الرياح وال تتحرك السفن اجلوارى بل تظل رواكد عىل ظهر البحر 

مى  نعم هو حت.  ىإننا نظن أن الكون عىل وضعه هذا حتم. لكان له ما شاء

 إذ هو ى،  اهللا خالقه وجمريه عىل هذا الوضع فليس بحتمإىللنا، أما بالنسبة 

ديا  فناه وظنناه خالدا أ قادر عىل أن خيلق نظاما جديدا غري النظام الذى أ

و حامد وبعض فالسفة أوربا ىف العرص ىلا والغز. غري قابل للتغيري  أ

  .احلديث تبعا له يقولون هبذا

 ىف تعاىلعىل قول احلق تبارك و) ٦١٩ - ٦١٨ص (كاتبناكام يعرتض 

َلنا عىل ": "النمل"سورة  ولقد آتينا داوَد وسليامَن ِعْلًام وقاال احلمد الذى فضَّ

بفاء " احلمد هللا: فقاال: "، إذ كان ينبغى أن يقال"كثري من عباده املؤمنني



 السببية عىل اعتبار أن الشكر مرتتب عىل إتياهنام العلم، فكان ينبغى أن

وال أدرى ولست إخال أدرى ما وجه . تستعمل فاء السببة ال واو العطف

هل هذا فرمان جديد أصدره الرصاىف فال حيق . انبغاء استعامل الفاء  هنا

هللا، أو ملحمد إن قلنا إن حممدا  هو مؤلف القرآن كام يزعم الرصاىف كاذبا، 

م يدر ىف "احلمد هللا: فقاال"عوضا عن " احلمد هللا: وقاال: "أن يقول ؟ أ

ذهن ذلك املستبد أن يكون املقصود أن داود وسليامن كانا يشكران اهللا 

ء آتامها أو مل يؤهتام شيئا، عىل أساس أن الشكر طبيعة فيهام ال  سبحانه سوا

 مثري كى يثار، وهلذا عطف ومل يركز عىل العلة واملعلول؟ وأما ما إىلحيتاج 

ه كالم  ردا عىل ما كتبه الزخمرش الرصاىفقاله ى ىف هذا املوضوع ونعته له بأ

فارغ فال ُنَعنِّى نفسنا به بل نرتكه يقول ىف املفرس الكبري ما يريد لعله يرتاح 

  . من احلكة التى تنتابه كلام جاء ذكر بالغة القرآن، وهيهات أن يرتاح

ه ىف سورة   ولوال أنْ : "عن املرشكني" القصص"وىف قوله عز شأ

دهيم فيقولوا ربَّ  بام قهم مصيبةٌ تصيبَ   عَ بِ تَّ  إلينا رسوال فنَ نا لوال أرسلَت دمت أ

ب "  من املؤمننيآياتك ونكونَ  ه ال " لوال"يعيب خلو اآلية من جوا أل

نا حتى ىف حديثنا اليومى االعتيادى كثريا ما  مقتىض هلذا احلذف، وفاته أ

ك  !آه: "عه فنقولقرِّ نقول مثال لشاب أساء األدب معنا وأردنا أن نُ  لوال أ

لنا بك ا نَّ كُ لَ "دون أن نكمل اجلملة، ونقصد " !ابن فالن الرجل املحرتم نكَّ

فنحن . وكثري من كالمنا امللفوظ واملكتوب يقوم عىل احلذف. مثال" تنكيال

" حممد: "ال نكاد نستعمل أداة نداء عند دعاء األشخاص، بل نكتفى بقولنا

انت  هناك عبارة يستعملها وعندما كنا صغارا ك". يا حممد"مثال بمعنى 



الناس ىف القرية حني يكونون ىف خطر وال أحد قريب منهم يمكن أن يمد 

إليهم بد العون، ويريدون من اآلخرين أن هيبوا لنجدهتم من ذئٍب صائل أو 

 إىلتعالوا "، أى "يا َخْلق ُهوه"مدمر، وهى عبارة  لصٍّ قاهر أو حريٍق 

ا  قذونى مما أ ا أوشك أن أهلكوأرسعوا يا ناس وأ  نسمع وحني". فيه، فأ

قارئا مبدعا يقرأ القرآن أو مغنيا ساحرا يطربنا أو نشاهد العب كرة يمتعنا 

ته للكرة أو مغازالته ومراوغته للخصوم والنفوذ من  بتسديداته أو متريرا

فليبارك اهللا ىف "واملعنى ". هللا: "بينهم بالكرة برباعة وفن فإننا هنتف قائلني

له بارك ىف فالن الفالنى لكيت وكيت"أو " ذا وكذافالن لك "... يا أ

هذه حمذوفا، وليست  هذه " لوال"وىف القرآن كثريا ما نجد جواب . وهكذا

ن. دة التى حذف فيه ذلك اجلوابوحيهى املرة ال  .  ىفهو إذن أسلوب قرآ

ولو كان ىف ذلك األسلوب أى مأخذ النربى الكفار ساخرين متهكمني عىل 

وا ولو بسورة من مثله رغم ما حممد  ألن القرآن الذى جاء به يتحداهم أن يأ

  . فيه من عيوب طبقا لتساخف الرصاىف السمج

ه كاآلتى ومنًعا : "أما معنى اآلية الذى حري الرصاىف فيمكن القول بأ

نا مل / ولكيال/ وجتنًبا ألن/ ألن وحتى ال تصيبكم مصيبة فتتحججوا بأ

". كم فقد أرسلنا إليكم حممدا ليقوم هبذه املهمةنرسل إليكم رسوال هيدي

ا منذ صغرى أفهمها عىل  هذا النحو بناء عىل قوله   ىف سورة تعاىلوأ

 بعد  للناس عىل اهللا حجةٌ رين لئال يكونَ ذِ نْ ين ومُ رشِّ بَ رسال مُ ": "النساء"

ء"، وقوله ىف سورة "الرسل بني حتى نبعث رسوال": "اإلرسا ، "وما كنا ُمَعذِّ

ا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لوال ": "طه"له ىف سورة وقو ولو أ



، وال داعى لكل "أرسلت إلينا رسوال فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى

وكذلك ال معنى هلذا التنطع الذى يتنطعه ! تلك الضجة الرصافية السخيفة

 ومها ى، الرصاىف ىف ختطئته للقرآن، فهو يعتمد هنا عىل ذوقه ونحوه العرص

ال يسعفاننا دائام أمام النصوص القديمة، فام با لنا بنصوص القرآن، التى 

يف حممد فينبغى أن نفهم ونعى ونستوعب أن حممدا  حتى لو قلنا إهنا من تأ

َتَذى به كام حيتذى بكالم امرئ القيس وطرفة  رجل عربى أصيل، وكالمه ُحيْ

ة الذين كان يقصدهم وزهري واألعشى والنابغة واألعراب احلفاة شب ه العرا

هلم،  علامء اللغة ليأخذوا عنهم ويستخلصوا قواعد النحو والرصف من أقوا

نا إزاء نص إهلى كيفام كانت طريقة إحيائه ملحمد صىل اهللا عليه  دعك من أ

وسلم؟ وأما معركة الرصاىف مع الزخمرشى بخصوص توجيه هذه اآلية  فال 

ضا   . دخل ىل فيها أ

ن الكريم ىف قوله ومرة أخرى ال  يفهم الرصاىف مرمى الكالم ىف القرآ

تم إن جعل اهللا عليكم الليَل قل ": "القصص" من سورة تعاىل ا دً مَ  َرسْ أرأ

يكم بضياء أفال تسمعون إىل ٌ غري اهللا يأ تم إن *  يوم القيامة َمْن إ قل أرأ

ٌ غري اهللاإىلجعل اهللا عليكم النهار رسمدا  يكم بليل  يوم القيامة َمْن إ  يأ

، إذ يقول إن رسمدية الليل أو النهار مستحيلة، "تسكنون فيه أفال تبرصون

ه ال ). ٦٢٠ص(ومن ثم فاآلية معيبة ىف نظره الكليل  ه يفرتض أ ذلك أ

ه يتصور أن . وجود ألى نظام كونى آخر غري الذى نحن فيه ومعنى هذا أ

 فإنه ال يستطيع التاىلا، وبلنظام مفروض عىل اهللا من قوة ال  قبل له هبهذا ا

هلذا النظام نقضا وال تبديال، وكأن اهللا واحد من البرش حمدود القدرة 



املكان الذى  هو فيه وال ب ال يتحرك إال ىف نطاق شديد الضيقواإلرادة 

وفاته أن اهللا يتحدث . يستطيع أن يتحرر من إسار القيود الكثرية التى تثقله

. للكون يكون الليل فيه أو النهار رسمداعن إمكانية وجود وضع خمتلف 

ق وجودا وقدرة وقوة وليس ىف هذا ما يستحيل عليه سبحانه، فهو املطلَ 

نني خمتلفة لكان  ومشيئة، ولو أراد أن يكون الكون قائام عىل نظام آخر وقوا

وقد استعمل . نئذ ال يمكن أن يغري هذا النظام أحدوحي. ما أراده جل وعال

هة أخرى غري اهللا، إذ لو كانت هناك ال عىل" إ"لفظة   أساس أن هناك آ

هة أخرى  هة بل خملوقات مثلنا إىلآ ا كان هو وال هم آ  جانب اهللا 

هة وهم يعرفون . حمدودة، بل عىل أساس قول املرشكني عن األوثان إهنا آ

هتهم هذه أعجز من ذبابة فهذا هو معنى اآلية، وال موضع . عز املعرفة أن آ

ا هيرف به الرصاىفىف فهم ه يمكنه التعنت مع اهللا ، ها   الذى يتصور أ

ه يقارع خملوقا ضعيفا عاجزا عىل شاكلته قع أن كالم الرصاىف ىف . وكأ الوا

حتليل اآلية يدل عىل اضطراب ىف العقل والفهم والتصور وعدم التمييز بني 

قى  هنا ب): "نفس الصفحة(وأما قوله ىف آخر التحليل . اخلالق واملخلوق

ه كان األَْوَىل أن يقول ىف اآلية اُألوَىل  ٌ غري اهللا : "شىء آخر، وهو أ َمْن إ

يكم بنهار تترصفون فيه من إ غري اهللا : "ليطابق قوله ىف اآلية الثانية" يأ

يكم بليل تسكنون فيه عن هذا بام " الكشاف"وقد اعتذر الزخمرشى ىف ". يأ

 عىل الذوق، وهو يرى هذا، ونحن ال نرى واألمر هنا مداره". ال طائل فيه

ما يراه، ونقول إن القرآن ليس حريصا دائام عىل التناظر الصارم بل كثريا ما 

فة   .خيرج عنه ليعطى القارئ الشعور باحلرية والطالقة والطرا



 قوله عز إىلوىف الصفحة احلادية والعرشين بعد الستامئة يلفت انتباهنا 

ه ىف سورة  قل سريوا ىف األرض فانظروا كيف بدأ اخللُق "": العنكبوت"شأ

واصفا العبارة بأهنا "  النشأة اآلخرة إن اهللا عىل كل شىء قديرثم اهللا ينشُئ 

ه ال حاجة لإلنسان   السري ىف األرض بل يكفيه التأمل إىلغري مستقيمة أل

وهو ىف مكانه، وبخاصة أن الدين قد وضح له كيف بدأ خلق البرش وخلق 

ثم تكلم عن العلم واكتشافاته ووجوب االكتفاء بام قاله . االكون مجيع

العلامء، وكأن العلامء لزموا بيوهتم فلم يسريوا ىف أرجاء الكرة األرضية 

ويشاهدوا ويلمسوا ويسمعوا ويشموا ويفكروا وحيملوا معهم أدواهتم 

إن الرصاىف يتصور أن جمرد التأمل البسيط . ومقاييسهم ويستخلصوا النتائج

رهاالس لقد مىض ذلك الزمن الذى . اذج يكفى ىف فهم حقائق احلياة وأرسا

كان البرش يظنون فيه أن الفكر التأمىل السطحى ىف امللكوت كاف الكتساب 

 احلياة ويتنقل هنا وهناك وحيصل إىلالعلم، وصار واجبا عىل العامل أن خيرج 

 وهو ىف .  ىعىل العينات وخيضعها للتجربة مستعينا بعدد من العلوم األخر

كل ذلك ال بد له من التحرك والرضب ىف األقطار والغوص ىف البحار 

والطريان ىف السامء واخرتاق الصحراوات والتغلغل ىف الغابات ودرس 

ء وأجناس  اء والنار واهلوا احلقول والصخور والرباكني واآلبار وا

س ومتوحش وطيور وأسامك وحياملخلوقات احلية من برش  وان مستأ

ومعروف أن كل جنس من . راشات وديدان وزواحف ونباتات وأشجاروف

ع، وكل نوع له خصائصه التى متيزه  وا هذه الكائنات يشتمل عىل مئات األ

ئده ومضاره، وله وظائفه،عن غريه فكيف ال جيب عىل . إلخ...  وله فوا



اإلنسان أن يسري ىف األرض ليتعلم ويعلم ويرى اخللق كيف يبدأ ىف كل 

يف يتطور وكيف يضمحل وينتهى ويفنى ثم يظهر من جديد ليبدأ كائن وك

رحلة أخرى من اخللق؟ وهبذا، وهبذا وحده، يمكن االجتهاد ىف حماولة 

وهناك نظريات متعددة ىف ذلك، .  الكيفية التى بدأ هبا اخللقإىلالوصول 

ام من املمكن أن نصل  وهكذا يتقدم العلم وتتسع .  شىء آكدإىلومع األ

 إىلمعارفنا وتنمو وتكرب بدءا من املعرفة باألشياء واألحياء الصغرية دائرة 

 حتمية استخدام منهج ا ملالحظة إىل ينبهنا اإلسالم. اخللق األول

فبهذا . والتجريب واالحتكاك املبارش باملخلوقات ال البقاء عىل مبعدة منها

يفية  الكإىلالبعد ال يمكن أن يكون هناك علم بشىء، فضال عن الوصول 

  .التى بدأ هبا اخللق

ه" العنكبوت"وىف سورة  وما : "يتوقف الرصاىف أمام قوله جل شأ

تم بمعجزين ىف األرض وال ىف السامء وما لكم من دون اهللا من وىلٍّ وال  أ

ه "نصري ه من؟ ال يقول(، الذى يرى أ ه حممد وليس . أ وطبعا هو يرى أ

خياطب ) حممدا ملهم من اهللاهللا رغم كل ما قاله عن وحدة الوجود وأن 

اسا يعيشون عىل األرض ويموتون فيها، فكان جيب، بناء عىل توجيه  به أ

ه  الرصاىف هللا أو ملحمد أو للوجود الواحد الذى هو اهللا أو لكل ذلك، َحريَّ

نا، كان جيب أن يقول َ تم بمعجزين ىف األرض وال من : "اهللا كام حريَّ وما أ

ه"ىف السامء تم " يمكن افرتاض أن يكون املعنى ، وإن أضاف أ وما أ

كم فيها أو يكون املقصود " بمعجزين ىف األرض وال ىف ا لسامء لو فرضنا أ

بالسامء احلصون والربوج الذاهبة عاليا ىف السامء، لكنه يستدير فيقول إن 



والرصاىف هنا يتصور أن اإلنسان ). ٦٢١ص(هذا كله ُنُبوٌّ عن البالغة 

وهذا ِضيٌق ىف األفق . تقبال ال عيش له إال عىل األرضماضيا وحارضا ومس

 ، وفيها بعض البرش،وها نحن اآلن نرى بأم أعيننا سفن الفضاء. وىف اخليال

 املريخ ولكن إىل القمر وتكرر هذا مرارا، ووصلت منذ أسابيع إىلتصل 

.  القمرإىلدون برش، ولسوف يطري البرش إليه بمشيئة اهللا كام طاروا من قبل 

هال لزم الرصاىف حدوده ومل يصادر عىل املستقبل؟ ثم أال يعرف أن القرآن ف

ه ليس هناك جن ىف  خياطب اجلن واإلنس؟ فهل يستطيع أن يقطع بأ

تم بمعجزين ىف : "التاىلالسامء؟ ثم إن املعنى يمكن أن يكون ك وما أ

؟ "األرض وال حتى ىف السامء إن استطعتم اهلروب إليها والصعود فيها

قصود أن األسداد مرضوبة عليكم فال تستطيعون أن هتربوا من اهللا وامل

نام  تم أ وعقابه إن أراد معاقبتكم عىل كفركم وعنادكم وعصيانكم، فأ

خياطب سبحانه اإلنس " الرمحن"وىف سورة . ذهبتم ىف قبضته جل وعال

يا معرش اجلن واإلنس إن استطعتم أن تنُفذوا من أقطار الساموات : "واجلن

ت باخليار".  بسلطانألرض فانُفذوا ال تنُفذون إالوا فإما أخذهتا عىل : وأ

 وإما أخذهتا عىل أهنا مما يمكن أن يقع ولكن بسلطان من اهللا ى، التحد

يفيضه عىل عباده كام أفاض عليهم من سلطان العلم والقدرة عىل االبتكار 

نهم من صنع سفن الفضاء والوصول هبا  القمر ثم  إىلواالخرتاع ما مكَّ

امإىلحماولة الوصول هبا    .  املريخ ثم غري املريخ فيام يقبل من األ

  إصالح هو جتاوزإىلوعىل  هذا فزعم الرصاىف أن اآلية بحاجة 

وهناك أغنية . سخيف حلدوده وقدراته سببه أفقه الضيق وخياله الكسيح



ر كام يغنيها فريد األطرش وشادية ويقول فيها خماطبا إياها بأسلوب املذك

 تنزْل م. االرض اطلْع َلْك  م تطلعْ : "هو احلال ىف كثري من قصائدنا وأغانينا

زْل َلْك  ه قادر ،"السام أ  وال طلوع وال نزول، ولكن املعنى مفهوم، وهو أ

نام كانت ال يمنعه من ذلك شىء ىف األرض وال ىف السامء،  للوصول إليها أ

كان الرصاىف بتنطعه معنا وسمع ولو . ولن تستطيع أن هترب منه مهام فعلْت 

هذه األغنية النشغل، بإصالح ما فيها من خلل بالغى كام يتصور بمخه 

  . الَكنِز، عن حالوة إبداعها وخياهلا املحلق وفكاهتها الصافية

ائدة"ومن سورة  يا أهيا الذين آمنوا إذا "يقف الرصاىف أمام آية " ا

دَيكإىلقمتم   املرافق، وامسحوا إىلم  الصالة فاغسلوا وجوَهكم وأ

ويرى أهنا مربكة وَتْعَرى عن البالغة "  الكعبنيإىلبرؤوِسكم، وأرجَلكم 

ء فيها عىل " أرجلكم" الم فتحفمنهم من ي: هلذا السبب، فقد اختلف القرا

، ومن ثم فإن األرجل تغسل، "وجوهكم" اعتبار أن الكلمة معطوفة عىل

، ومن ثم "رؤوسكم"عطوفة عىل ومنهم من يكرس المها عىل اعتبار أهنا م

ى عىل النحو . فإهنا متسح مثلام متسح الرؤوس ه أهنا كان ينبغى أن تأ وىف رأ

ديكم كفاغسلوا وجوه: "التاىل فق وأرجلكم إىلم وأ  الكعبني، إىل املرا

ءة والفهم ما " وامسحوا برؤوسكم حتى نقىض عىل هذا االختالف ىف القرا

جيب أن يكون الكالم واضحا ال يثري بلبلة دام األمر هنا أمر ترشيع، إذ 

  ). ٦٢٧ -٦٢٥ص(

إنك يا شاعرنا وكاتبنا ال : وأوال أحب أن أداعب الرصاىف وأقول له

ه من عند اهللا، ومفهومك عن األلوهية  تصىل وال تعرتف بالقرآن بأ



مضطرب وغريب ال يتمشى مع القرآن وال مع أحاديث الرسول، وهذا إن 

فام دام األمر كذلك فام الذى يشغلك ىف أمر هذا . اعرتفت به رسوال أصال

ت بعيد  ه أربك حياتك وعقلك وقلبك وضمريك عىل حني أ الترشيع وكأ

كل البعد عن هذا كله؟ ثانيا إن ترتيب األعضاء ىف اآلية هو ترتيب تطهريها 

الوجه أوال ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجالن، فلهذا مل يأخذ : ىف الوضوء

ثم إن العربية إنام يميزها عن كثري . فنرجو أال تغضب. رتاحكسبحانه باق

ب يسمح هلا بأن تكرس سني  جدا جدا من اللغات ما تتحىل به من إعرا

فنفهم أهنا معطوفة " أرجلكم"فنفهم أهنا ُمتَْسح، ثم تفتح الم " رؤوسكم"

ديكم"عىل  املنصوبتني، وأهنا من ثم تغسل كام تغسل " وجوهكم وأ

هى مجلة اعرتاضية " وامسحوا برؤوسكم" وأن مجلة ى، دالوجوه واأل

نى القارئ قد وضعتها بني فاصلتني  بيا إذا صح القول، ومن هنا يرا إعرا

با يسمح لنا برتتيب . إيذانا بأهنا اعرتاض أم إننا نفاخر بلغتنا بأن فيها إعرا

الكلامت داخل اجلمل والفقرات بمرونة أعظم وأمجل وأكرم من إمكانات 

 لغات العامل، ثم يضيق صدرنا لدى استغالل تلك اإلمكانية التى معظم

  نتمدح هبا ىف لغتنا؟ 

إن  هذا يفكرنى بحرص الريفيني اآلن ىف مرص عىل أن يشرتى 

يها غساالت البتة  العريس غسالتني اثنتني للعروس التى مل يكن ىف بيت أ

 األرسة لنفاجأ بأهنا ال تستعمل هذه وال تلك بل تغسل هدومها وهدوم

يها وأمها ودعنا من العرائس الالتى . بيدهيا كام كانت تفعل ىف بيت أ

يشرتط أهلو الواحدة منهن عىل العريس أن يشرتى هلا كاتوبني اثنني ىف عني 



ءة وال متيز األلف  العدو بينام ربة الصون والعفاف ال تعرف الكتابة وال القرا

ضا أن مرص تتمتع  . من كوز الذرة بأضخم قدر من اآلثار ومن ذلك أ

التارخيية والفنية العظيمة ىف العامل بفارق رهيب، ومع هذا فدخلنا من 

. السياحة ال يبلغ دخل دول ال تتمتع وال بنصف أو ربع أو ثمن آثارنا

ة البسيطة غري ذات  وأخريا فلربام أراد القرآن أن يعلمنا من خالل هذه املسأ

ول ومعمول حسابه وأن املسلمني  مقباإلسالماخلطورة أن االختالف ىف 

ءَ رَّ ينبغى أن يتقبلوه تقبال حسنا وأال يتخاصموا َج  ه بل تكون صدورهم ا

واسعة فيفعل كل منهم ما يفهمه من النص ما دام العلامء قد فرسوه عىل 

نحوين خمتلفني وأال يكون ىف قلوهبم حرج حني يرون من حوهلم ينهجون 

خالف أكرب من خالف الفهم اخلاص هنجا غري هنجهم حتى إذا كان هناك 

ه وتركوا غريهم وما  هبذه اآلية وأمثاله من اخلالفات الصغرية تساحموا بشأ

اقتنع به عقله وضمريه دون أن يكّربوا األمر ويعطوه حجام أضخم من 

 الذى مل يكن ، وهذا معنًى ىف غاية األمهية مل يلتفت إليه الرصاىف. حجمه

يعف عن الزنا واللواط وكان يرى أن نسبة يتوضأ أو يصىل أو يصوم أو 

وأن اللواط منترش جدا حتى لكثريا ما يقع من % ٩٩الزناة ىف املجتمع 

، ولكنها الرغبة اآلثمة السخيفة ىف املشاغبة )٣٩٦ -٣٩٥ص(املتزوجني 

  . وإحداث اللغط ليس غري

عام" ىف سورة تعاىلوالرصاىف يرى أن قوله  عن املرشكني " األ

نا نّزلنا إليهم املالئكَة وكلَّمهم املوتى وحْرش  ":املعاندين  نا عليهم كلَّ ولوأ

مناقض " هم جيهلون أكثرَ  ولكنَّ  اهللاُ وا إال أن يشاءَ نُ مِ ؤْ يُ شىٍء ُقُبًال ما كان لِ 



وقال الذين أرشكوا : "لقوله ىف نفس السورة عىل سبيل االستنكار عليهم

من  شىء كذلك كّذب  الذين ِمْن نْ ا مِ لوشاء اهللا ما أرشكنا وال آباؤنا وال حرَّ

، إذ كيف يستنكر عىل املرشكني أن يردوا هدايتهم "َقْبلِهم حتى ذاقوا بأَسنا

 القرآن  اهللا مع أن اهللا قال ذلك ىف اآلية األوىل؟ ثم كيف يعودإىلوضالهلم 

اكم دَ  َهلَ  شاءَ وْ  فلَ  البالغةُ ةُ جَّ  احلُ هِ لَّ لِ قل فَ : "يقولبعد قليل ىف نفس السورة ف

). ٦٢٨ -٦٢٧ص(معارضا ما قاله للمرشكني قبيل ذلك؟ " أمجعني

 طَ بْ ها ورَ ها كلَّ عَ والواقع أن التفسري الصحيح ملثل تلك اآليات يستلزم َمجْ 

ذلك أن هناك مواضع ىف القرآن تستلزم الرتكيز عىل جانب . بعضها ببعض

ة، ومواضع أخرى تسلتزم الرتكيز عىل جانب آخر ثال فم. من هذه املسأ

، ومن دِ تَ هْ  فهو املُ  اهللاُ دِ  َهيْ نْ مَ ": "الكهف"يقول املوىل سبحانه ىف سورة 

 ال تعاىلواملعنى أن كل شىء ىف قبضة اهللا ". ادً ِش ْر ا مُ  له ولي  فلن جتدَ ْل لِ ْض يُ 

ية، التى . يستطيع خملوق أن خيرج عنها نني اإل فالدنيا كلها خاضعة للقوا

من الناس، ومتى جتمع ) س(ب عليه هداية متى جتمع عدد معني منها َتَرتَّ 

وما دام اخللق هو خلق اهللا، . من البرش) ص(عدد آخر منها نتج عنه ضالل 

نني اهللا، فإن النتائج تسند  هدى :  اهللا فيقالإىلوما دامت القوانني هى قوا

اهللا فالنا، وأضل اهللا عالنا، رغم أن اهللا قد منح فالنا وعالنا وترتانا قدرا 

فإن كان الَقْدر كافيا ليتجنب . رية سيتم احلساب عىل أساسهمن احل

وأما إن كان مغلوبا . الشخص اإلثم وارتكبه رغم هذا عاقبه اهللا سبحانه

عىل أمره ألن عوامل اجرتاح الذنب أقوى من عوامل تعويقه كان الشخص 

ه ال يكلِّ   .  نفسا إال وسعهاف اهللاُ ىف رمحة اهللا سبحانه، أل



ن، فهو يسند املشيئة وهذه طريقة   البرش ىف كل مراحل إىلالقرآ

إذ كانت هلم مشيئة ىف اجلنة األوىل قبل اهلبوط، وهلم مشيئة هنا ىف : حياهتم

واآليات ىف ذلك كثرية، وهو ما . الدنيا، وسوف تكون هلم مشيئة ىف اآلخرة

لكن املشيئة البرشية تقع ". الرعد"فصلت فيه القول ىف كتابى عن سورة 

ية الكربى التى ال يفلت منها شىء وال حتى مشيئة البرش داخل  املشيئة اإل

تلك التى كتبها اهللا لعباده والتى بمقتضاها يستطيع البرش عمل الكثري رغم 

ومن هنا ترى القرآن أحيانا . أهنا مشيئة موهوبة، لكنها حرة مع ذلك

 إىل يتحدث عن أن اهلدى واإلضالل من اهللا عز وجل، وأحيانا يرجعهام

ضا صحيح. مشيئة اإلنسان والعربة بالزاوية التى . وهذا صحيح، وذاك أ

اهللا هو اهلادى : فمن زاوية املطلق وبنظرة طائر نقول:  األمرإىلننطر منها 

اهلداية أو بى نقول إن اإلنسان هو الذى يقرر ومن زاوية النس. ّل ِض املُ 

  . الضالل

ءت  تقول إن اهللا هيدى من ه آيةً وعىل هذا فقبل أن يقفز أحٌد َلُدْن قرا

يشاء ويضل من يشاء قائال إن هذا معناه أن الكون يقوم عىل اجلرب املطلق 

ية املطلقة اقتضت أن  ا فأعيد القول مرة أخرى إن هذه املشيئة اإل أسارع أ

ًء، وبناء عىل تلك  تكون هناك مشيئة برشية حمدودة تنضوى فيها انضوا

وباملناسبة فهذه املشيئة البرشية . احلساباملشيئة املحدودة سوف يكون 

ء  ام آدم وحوا  إىلالنسبية هى التى صنعت كل احلضارات التى نعرفها منذ أ

ومن . يومنا هذا، وسوف تصنع احلضارات القادمة من هنا حتى يوم القيامة

ه إذا قامت القيامة وىف يد أحدنا  هنا نستطيع أن نفهم أمر الرسول لنا بأ



ببذل جهودهم ىف ذكاء  اإلسالم دائام ىفا، إذ البرش مطالبون فسيلة فليغرسه

 وليس ى،  وعىلَّ أن أسع.  ىوعزم وإخالص ودراسة وعلم، وعىل اهللا الباق

ء بنى محدان ىف حلب . عىلَّ إدراك النجاِح كام يقول كشاجم أحد شعرا

والسعى هنا معناه أن آخذ كل احتياطات النجاح والفالح ال أن أفعل األمر 

ّلِشنْكان، والسالم، وإال مل يتناغم فعلنا مع الكون املنظم املقنن الذى كُ 

ئ  .  ىجيرى فيه كل شىء بقدر معني ال عىل نحو عشوا

ُكتَِب : "عن الشيطان" احلج" ىف سورة تعاىلوحتى حينام نقرأ قوله 

ه مَ  ه يُ الَّ وَ  تَ نْ عليه أ ذه فاملعنى أن ه":  عذاب السعريإىليه دِ ه وَهيْ لّ ِض ه فأ

فاهللا ال يمكن أن يكره أحدا عىل . طبيعته ال أن اهللا فرض عليه ذلك فرضا

 اهللا عن الظلم واإلجبار، بل املعنى هو أن خيوط تعاىلالكفر أو العصيان، 

ه بكفره أو  الكون كلها ىف يده سبحانه، وال ينبغى من ثم أن يظن ظان أ

ه سبحانه ال  يستطيع أن يصنع مترده قد خرج عن نطاق السلطان اإلهلى وأ

نني . له شيئا لقد خلق اهللا الكون بكل ما فيه ومن فيه، وأجراه عىل نظام وقوا

معينة، ومن بينها ذلك املقدار املحدود من املشيئة البرشية، وهو ما جيرى 

ضا مشيئة، ولكن اهللا يريد أال يتصور متصور  عىل إبليس كذلك، فله هو أ

يطرة الربانية، فلهذا يقول إن الشيطان  عن السأن إبليس متمرٌد عاٍت خارٌج 

أى أن النظام الذى يسري عليه الرش ىف الدنيا يؤدى . قد ُكتِب عليه كذا وكذا

قه وصار من أوليائه، أى توىلَّ دَّ  صوت الشيطان وَص إىل أن من أصاخ إىل

  عذاَب َىل ْص  جهنم حيث يَ إىلالشيطاَن، فإن الشيطان يضله ويأخذ بيده 

امرس حريته وقدرته عىل التمييز واالختيار وينأى بنفسه يالسعري، وأن من 



ه سبحانه يأخذ بيده  مل املساعدة عىل اخلري إىلعنه فأ  اجلنة، أى أن العوا

تكون ىف صفه وتعمل لصاحله فينجو، وهذا بفضل اختياره وممارسته حلريته 

 وسوسات الرش الشيطانية ىف إىلوعدم انصياعه ىف غباء وانغالق ذهن 

 .نفسه

": آل عمران"كذلك ال يعجب الرصاىف ىف قوله سبحانه من سورة 

ا أصاهبم ىف سبيل اهللا وما " ِّْن من نبىٍّ قاَتَل معه ِربِّيُّون كثٌري فام وهنوا  وَكَأ

أن اآلية مل تكتف بذكر الوهن " ُعفوا وما استكانوا واهللا حيب الصابرينَض 

ه اإلجياز واالكتفاء بل زادت عليها الضعف واالستكانة، واألفضل ىف  رأ

وكعادته جيادل املفرسين الذين ). ٦٣١ص(بواحدة فقط من هذه الكلامت 

ا مبارشة وعىل . حياولون توجيه اآلية، وهو ما ال أهتم به، بل ُأْدِىل بدلوى أ

من يا ترى قال إن اإلجياز دائام هو البالغة؟ إن لكل كالم سياقا : هذا أقول

لسياق اإلجياز، وقد يستلزم اإلطناب، وقد خاصا به، وقد يستلزم هذا ا

أما القول بأن البالغة نمط واحد . يستلزم املساواة فال إجياز وال إطناب

م يسمع الرصاىف القول القائل. فهذه سطحية ىف الفهم والتذوق لكل : "أ

؟ وهل هو ىف شعره ونثره جيرى عىل اإلجياز دائام؟ يقينًا ليصريّن "مقام مقال

الطريقة فاترا ال روح فيه، أو يكون كالما علميا ال يثري خياال الكالم هبذه 

 تأوهات اإلعجاب واالفتتان وال يستفز إىلوال يستحث عاطفة وال يدفع 

والوهن والضعف واالستكانة درجات وليست .  اإلنجاز والفعلإىل

 فاملرتادفات ىف الغالب وهم ىف بعض األذهان ، مرتادفات كام يفهم الرصاىف

معاٍن الغالب  ىفهى " املرتادفة" وإنام الكلامت املسامة بـ، لرصاىفكذهن ا



ألوجٍه أو درجاٍت خمتلفٍة من الفكرة أو الشعور أو الشىء، فأراد القرآن أن 

ني ورسوهلم، فقال إهنم مل يِّ بِّ ينفى الضعف بكل درجاته ورضوبه عن الرِّ 

جهة ومن ثم مل ي ستكينوا يتزعزعوا نفسيا ومل يعرتهم ضعف عن املوا

. ويستسلموا بل حاربوا برجولة وبطولة رغم كل ما أصاهبم ىف سبيل اهللا

وحتى لو كانت األلفاظ مرتادفة باملعنى الشائع، أى هلا نفس املعنى 

ه تأكيد الفكرة  ر املعنى من شأ بالضبط، أفال يعرف الرصاىف أن تكرا

لعزيمة وتثبيتها ىف النفس واستحثاث املستمع أو القارئ وشحنه بقوة ا

م، ويسعى  ٌم ىف غري متحكَّ  ختطئة إىلوبالروح القتالية؟ أال إن الرصاىف ملَُتَحكِّ

ه يكرر أن املسلمني كانوا يقرأون القرآن . القرآن بكل سبيل والعجيب أ

ه فلم يا ترى .  وكله عندهم قرآنى، باملعن فإذا كان األمر كذلك حسب دعوا

م يكن من جيهد نفسه ىف إظهار ضعف كثري من آيات ا ن بالغيا؟ أ لقرآ

 التاىل أهنا مل تبق عىل حاهلا األول، وبإىلاألحرى أن يعزو ضعفها البالغى 

فليس حممد وال السامء مسؤولة عن هذا الضعف البالغى؟ لكن متى كان 

 هو إال موتور تنزُّ نفسه م عقله فيام يكتب ىف كتابه هذا؟ إنْ الرصاىف حيكِّ 

ه يسارع بغضا ملحمد وللقرآن، فلهذا  نى بإبرة بحثا إىلنرا  نكش النص القرآ

قول . عن العيوب التى ال وجود هلا إال ىف عقله املرتبك املضطرب ترى أ

أى شخص عنده ذرة من الذوق األدبى إن تكرير املعنى بدرجاته املختلفة 

لوهم قاتِ : " دليل عىل ضعف البالغة"التوبة" من سورة ىف اآلية التالية

ديكم وُخيِْزهم وينْرصكم عليهم وَيْشِف صدوَر قوم مؤمنني م اهللا بْهب يعذِّ  أ



؟ أال قاتل اهللا عمى القلب وانغالق البصرية "وُيْذِهْب غيَظ قلوهبم* 

  ! وفساد الذوق

ا افتتح به الكتاَب الذى بني التاىلأما ىف النص  ه يتنكر   فلسوف نرا

ه ال يصدق شيئا من التاريخ تقريبا وأن حم دينا، وهو أ د وحيمدا هو الأ

ى بالت نية واليهوديةوحيالذى أ ره . د الصاىف عىل عكس النرصا وَوْجُه تنكُّ

ه نب ا جاء ىف القرآن عن سليامن من أ  إذ  ى، هلذا الذى قال يتمثل ىف ختطئته 

وهذا الذى يستند إليه الرصاىف ). ٦٣١ص(هو عند اليهود ملك ليس إال 

ئيل ىف العهد القديم، ىف اإلنكار عىل حممد هو التاريخ الذ ى كتبه بنو إرسا

فكيف يصدق هذا التاريخ ويتخذه متكأ له ىف ختطئة حممد، وبخاصة أن 

العلامء عندهم وعندنا مل يرتكوا شيئا أساسيا ىف العهد القديم إال وأظهروا 

خطأه وجمافاته للعقل وللتاريخ، عالوة عىل ما تبني للجميع من التناقضات 

م يقل إن كذب حممد هو الصدق بعينه؟ الكثرية اهلائلة الت ى يعج هبا؟ ثم أ

م يكن حريا  فلنفرتض أن سليامن مل يكن نبيا، لكن حممدا خلع عليه النبوة، أ

بالرصاىف أن يقبل كذب حممد ويرفض صدق اليهود بناء عىل القاعدة التى 

أرساها ىف أول كتابه مما رشحناه ىف فصل آخر من هذا الكتاب الذى بيد 

اذا يشغل نفسه هبذا املوضوع أصال، وهو يؤكد أن الصدق القار ئ؟ بل 

والكذب إنام يقاسان بام حيقق األول من مصلحة وما يرتتب عىل الثانى من 

مفسدة حتى لو كان الصدق كذبا ىف الواقع، وكان الكذب صدقا فيه، وهو 

  يرى أن كل ما قاله حممد قد قاله ملصلحة قومه ومصلحة البرشية؟ 



نُ  أن العهد القديم، الذى حياكَ يعلموكلنا   هنا إليه، يفيض بام ال م القرآ

لنأخذ ما قاله العهد القديم عن اهللا سبحانه : يمكن عاقال أن يصدق وقوعه

ه كان يتمشى ىف اجلنة عندما هبت ريح النهار فهل اهللا يتمشى كام . من أ

خللق يتمشى البرش؟ والعهد القديم هو نفسه ينسب البنات ىف بداية ا

فهل هذا مما يعقله عاقل؟ والعهد القديم يروى عن . للناس، واألوالد هللا

مصارعة بني يعقوب واهللا استمرت طوال الليل وكتَّف فيها يعقوُب اَهللا 

َتيَّا والت  ومل يطلقه إال بعد أن ى، تكتيفًة َصُعَب عىل اهللا التفلفص منها إال باللَّ

؟ والعهد القديم يصور خل العقليدفهل هذا مما . استجاب لطلبه وباركه

م يزرع العنب ويعرصه مخرا ويرشب منها حتى يسكر  ا ه كرَّ نوحا عىل أ

ه ديوث يرتك زوجته  ه، ويصور إبراهيم كأ وينطرح أرضا وتظهر سوأ

ياملك يفعل هبا ما يشاء جبنا منه وفزعا ويرىض بقطيع املواشى الذى  أل

ل للملك ال إهنا أخته ليسهِّ وهبه له مقابل سارة، التى كذب بشأهنا وق

االستيالء عليها منه دون أن يؤذيه لو قال له إهنا زوجته، ويصور لوطا وهو 

  نْ يزنى ببنتيه بعدما سقتاه مخرا، وجيعل من موسى قاتال عامدا متعمدا، ومِ 

هارون صانعا للعجل الذى عبده قومه خالل غياب أخيه موسى ىف لقاء ربه 

انيا جمرما يعتدى عىل عرض قائده أوريا احلثى فوق اجلبل، ويصور داود ز

ويأمر بقتله حتى ختلو الزوجة له، ويصور سليامن خانعا لزوجاته الوثنيات 

فَينِْصب هلن األوثان ىف بيته يعبدهنا بمباركة ورضا منه، وينسب إليه ِسْفرا 

ء ىف الرجس والعر نيا ال يكتبه أعرق الشعرا فكيف . إلخ إلخ.. .ىشهوا

 ما يقوله هذا السفر بشأن سليامن رأسه ذرة من عقلٍ  من ىفصدق يمكن أن ي



اذا خيلع حممد عليه النبوة بافرتاض أن  ه كان ملكا ليس إال؟ ترى  من أ

م يتهم الرصاىف النبى  حممدا هو مؤلف القرآن حسبام هيرف به الرصاىف؟ أ

ه كان مطلعا عىل كتب اليهود والنصارى؟ فكيف باهللا خيرج النبى ع ن بأ

النص ويقول شيئا عن سليامن يعاكس ما قاله عنه ذلك الكتاب؟  أرجو أن 

   ذلك؟  إىليدلنا أحد عىل السبب الذى دفع حممدا 

ن وال ننس ما قاله عبد اهللا بن سالم لنبينا صىل اهللا عليه وسلم ع

 وكان أحَد أحبارهم، من أهنم قوٌم ُهبٌُت، اليهود، وهم قومه ويعرفهم جيدا

بهتون اآلخرين بام ليس فيهم، ومنهم عبد اهللا بن سالم نفسه، أى كذابون ي

هم الرسول عنه، واستبعدوا أن  نَْوا عليه وعىل آبائه ثناء عظيام حني سأ فقد أ

 استبعادا تاما، لكنهم حني خرج من الغرفة التى كان خمتبئا اإلسالميعتنق 

ه قد أسلم انقلبوا عليه ىف احلال وقالوا في بأهم أ ه أفظع مما قال مالك فيها وأ

م أقل إهنم قومٌ : قال للرسول عليه السالمىف اخلمر، فعندئذ  ؟ لقد ٌت  ُهبُ أ

بياءهم وصوروهم صورا منحطة كام أرشنا قبل قليل، وكشطوا تُ َهبَ  وا أ

كذلك فالعهد القديم حافل باللعنات التى كانت تنصب . النبوة عن بعضهم

بيائهم ومن رهبم ذاته لصال بة رقاهبم وقسوة قلوهبم وقتلهم عليهم من أ

 الوثنية ىف كل منعطف من منعطفات إىلفريقا من نبييهم ومسارعتهم 

 .تارخيهم

، بقلم أحد خرجيى جامعة ليدز أن "Quora"وقد قرأت، ىف موقع 

ه ملك، وأن هذا هو دوره األساسى ىف إىلالنصارى ينظرون   سليامن عىل أ

ضا دّ عَ ومع هذا فإنه يُ . التاريخ مؤلفا لعدد من أسفار الكتاب املقدس،  أ



ضا اعتباره نبويا ىف بعض عالقاته  ه من املمكن أ وهو ما جيعله نبيا، وأ

 أما .  باآلخرين، وإن مل يكن هناك كثري من معرفة الغيب املستقبىل

املسلمون فينظرون إليه بالدرجة األوىل بوصفه نبيا، وبالدرجة الثانية 

 خيتلف عنه ىف اإلسالمتعريف النبى ىف ومع هذا فإن . بوصفه ملكا

نية   : وهذا نص ما كتب اخلريج املذكور باإلنجليزية. النرصا
Samuel Knight 
BA Hons from University of Leeds (2012) 
Answered 2 years ago 
Christians tend to refer to Soloman as a king, and this is 

his primary role in history, however he is also considered to 
have written several chapters of the Bible, therefore making 
him a prophet in the God's word speaking sense. It is also 
possible to view him as prophetic in some of his interactions 
with others. However, there isn't much 'predicting the future' 
prophecy. 

Muslims regard Soloman as primarily a prophet and 
secondarily a king. However, the Islamic definition of 
prophet is different from the Christian one. 

People from most other Faiths and beliefs tend to be 
more sceptical of his prophetic nature. 

ن يعد واحدا من ويقول معلق آخر من خرجيى جامعة روجتز إن سليام

الثامنية واألربعني نبيا هيوديا، وإن عنده املصادر اخلاصة بذلك ملن يطلبها 

 : منه

Mark Langer 
studied at Rutgers University 
Answered 2 years ago · Author has 1.3K answers and 

396.8K answer views 
Originally Answered: Is King Solomon of the Bible 

regarded as prophet? 
Yes, he is included in the definitive list of the 48 Jewish 

prophets. I can cite sources if anyone wishes. 



قائمة هبؤالء الثامنية " Jewish Virtual Library"وقد أورد موقع 

ن   Ancient Jewish History: List of"واألربعني نبيا هيوديا حتت عنوا

Jewish Prophets ."وال .  وحتتوى عىل اسمى داود وسليامنى، وهذه ه

بياء احلقيقى حسب ينبغى أ ن يفوتنا ما ىف النص من حديث عن عدد األ

بياء  التلمود إذ جيعلهم أكثر من مخسة ماليني، أما الثامنية واألربعون فهم األ

وا برسالة لألجيال القادمة ال جليلهم فقط   :الذين أ
The Talmud (Megillah 14a) says that there had been 

twice as many prophets as the number of people who left 
Egypt (2,600,000), but only those whose messages were for 
future generations were recorded. This count was 48 male 
and 7 female Prophets. 

Of course, there is much debate about who is included 
in the list. Rashi (Megillah 3a) suggests that Daniel wasn't a 
prophet and should be replaced by Shemaia, who told 
Rehavam not to go to war with Yeravam and the northern 
kingdom. Rabbein Hananel and the Vilna Gaon start from 
Moshe and add in the sons of Korach. 

Rashi also comments that "two [of the prophets] I don't 
know," refering to numbers 47 and 48. Another 
commentator says the missing two prophets are Oded and 
Hanani Haroeh.  

7 Female Prophets 
1. Sarah 
2. Miriam 
3. Devorah 
4. Hannah (mother of Shmuel) 
5. Avigail (who became a wife of King David) 
6. Huldah (from the time of Jeremiah) 
7. Esther 
46 Male Prophets 
1. 

Abraham 
2. Isaac 

12. 
Nosson 

13. King 

24. 
Hoshea 

25. Amos 

36. 
Jeremiah 

37. 



3. Jacob 
4. Moses 
5. Aaron 
6. Joshua 
7. 

Pinchas 
8. 

Elkanah 
9. Eli 
10. 

Samuel 
11. Gad 

David 
14. King 

Solomon 
15. 

Aidoin the 
Golah 

16. Micha 
Ben Yamla 

17. 
Ovadiah 

18. 
Achiah 
Hashiloni 

19. Yehu 
Ben Hanani 

20. 
Azaryah Ben 
Oded 

21. Haziel 
from Bnei 
Masni 

22. 
Eliezer his 
cousin 

23. 
Morishah 

26. 
Micha 

27. Elijah 
28. 

Elisha 
29. 

Yonah Ben 
Amitai 

30. 
Yeshayah 

31. Joel 
32. 

Nachum 
33. 

Habakuk 
34. 

Zephaniah 
35. Uriah 

Ezekiel 
38. 

Daniel 
39. 

Baruch 
40. 

Neriah 
41. 

Sharyah 
42. 

Machsiyah 
43. 

Hagai 
44. 

Zechariah 
45. 

Malachi 
46. 

Mordechai 

Sources: Blackman, Philip. Introduction to Tractate 
Sanhedrin of the Mishnah. New York: The Judaica Press, 
1963; Dimont, Max. Jews, Jews, God and History. New 
York: The New American Library, 1962; Encyclopedia 
Judaica "Sanhedrin". Jerusalem: Keter Publishing House, 
1971; Kung, Hans. Judaism. New York: Crossroad, 1992; 
Seltzer, Robert M. Jewish People, Jewish Thought. New 
York: Macmillian Publishing Co, 1980. 

وباملثل ينتقد الرصاىف النبىَّ حممدا عليه السالم، الذى هو عنده مؤلف 

ه أسند بعض املعجزات  دم ورودها ىف العهد  سليامن رغم عإىلالقرآن، أل



القديم كام هو احلال ىف معرفته بلغات الطري والنمل وتسخري الريح له 

واحلق أن من يتأمل ما قاله القرآن ).  وما يليها٦٣٢ص(واجلن والشياطني 

بياء السابقني ال يمكن أن  دى األ عن موضوع املعجزات التى وقعت عىل أ

ه نبى كاذب زل اهللا كيف؟ إن حممدا. يتهم حممدا بأ  لو مل يكن نبيا صادقا أ

ة معجزة  ا أسند أ .  أى نبى قبلهإىلعليه الوحى وكلفه بتبليغ رسالة القرآن 

ى هو ما عليه أن يأ ضا  اذا؟ حتى ال يضع نفسه ىف مأزق ويصبح لزا أ

هتم وحيرج نفسه أمام قومه، الذى كانوا يطالبونه  بمعجزات كمعجزا

فِلَم يا ". هل كنت إال برشا رسوال؟!  ربىسبحان: "باملعجزات فيقول هلم

بياء السابقني ىف الوقت الذى يقول إنه  نه األ ترى يذكر املعجزات إلخوا

اذا يرسم القرآن هلم مجيعا صورا ناصعة بينام  ة معجزات؟ بل  ليس لديه أ

م يكن َأْقَمَن بمحمد أن ُيْبِقَى  كتاهبم املقدس يصورهم صورا جمرمة؟ أ

ى ىف العهد القديم حتى تكون صورته بينهم هى الصورة صوَرهم كام ه

دة الناصعة ما دام مل يقتل ومل يزن ومل يامرس الفاحشة مع املحارم ومل وحيال

يتزوج وثنية ومل تدخل األصنام بيته ومل يؤلف نشيدا كنشيد سليامن العهرى 

إلخ، ومن ثم ال يستطيع أحد أن يفتح فمه زارًيا عليه ىف أى ... املفحش

  شىء؟ 

وتبقى املعجزات، والعهد القديم مفعم بتلك املعجزات، فليس 

ه اخرتعها اخرتاعا   ما دامألحد أن يتحذلق هنا ويتهم القرآن بذكرها وكأ

ونحن لو طبقنا ما تعودنا عليه منذ معجزات املسيح من .  مل يذكروهااليهود

فى س نني الكونية منذ أ د القوا نة دون عدم وقوع معجزات بعد ذلك واطرا



ت مل أن البرشية طوال تلك الفرتة مل تشاهد شيئا جرد ختلف لكذبنا باملعجزا

 من عند اهللا ال بالعاطفة بل بفحص النص بأن القرآنلكننا نؤمن . منها

نى والتدقيق ىف سرية حممد مما فصلُته ىف عدد من كتبى واخترصت  القرآ

إنه كانت هناك كثريا منه ىف هذا الفصل، ومن ثم فام دام القرآن يقول 

ه كان من مصلحة  ه كانت هناك معجزات، وبخاصة أ معجزات فال بد أ

ه كانت  نا أ حممد نفى تلك املعجزات من جذورها، ومن يعرتض عليه َفْلُريِ

ت، وهيهات، فاملعجزات ذهبت مع التاريخ القديم وليس  هناك معجزا

اىضلقد . لبعثها من سبيل ء صفحات ا  ومل ، انطوت صفحاهتا مع انطوا

.  شىء بشأهناإىليعد أحد يستطيع استعادهتا المتحاهنا وفحصها والوصول 

وعىل هذا فلنرتك هذه الصفحة، فقد انتهى عرص املعجزات، وال يستطيع 

قعية التجريبية كلمًة ال تصديقا وال  أحد أن يقول فيها من الناحية الوا

  . تكذيبا

اطني فتقول مادة أما عن عالقة سليامن عليه السالم باجلن والشي

"Solomon " ىف"A Dictionary of the Bible " جليمس هستنجز

وآخرين إن يوسيفوس قد حتدث عنه بوصفه ساحرا قديرا وإن  هذا 

ضا، وإّن  االعتقاد كان سائدا ىف عرصه بني اليهود، وربام بني غريهم أ

ه ساحر يسّخر قوى الطبيعة واحليوا  نات سمعته ىف الرشق كانت تقوم عىل أ

والعفاريت واجلن، وإن أصل هذا الكالم موجود ىف الرتجومني اخلاصني 

ادة التى نحن فيها اآلن تنفى ". اجلامعة وأستري"بسفرى  وباملناسبة فإن ا

عن سليامن كثريا مما ينسب إليه ىف العهد القديم من أمثال ومزامري، وتنكر 



 The"من " Solomonٍ"وىف مادة . له أصال" نشيد اإلنشاد"أن يكون 

Legends of the Jews " للويس جينزبرج نقرأ أن مملكة سليامن مل تكن

ضا الشياطني واألرواح واألشباح  مقصورة عىل البرش بل كانت تضم أ

ه كانت لديه القدرة عىل فهم لغات الوحش  نات، وأ الليلية والطيور واحليوا

. وه ىف بناء اهليكلوالطري، وأهنا كانت تتحاكم إليه، وأن الشياطني قد أعان

ادة بـ ضا ىف نفس ا   ". Jewish Encyclopedia"وهو مانجده أ

ادة اخلاصة به ىف   The Pictorial Dictionary of the"كام تقول ا

Holy Bible " لصاحبهWilliam Goodhugh إن الروايات الرشقية 

املتعلقة بلقائه بملكة سبإ تذكر ما حباه اهللا به من ذكاء استطاع أن يستخدم 

ه حني كان  نات، وأ  جيشه كانت يقودبوساطته  املالئكة والشياطني واحليوا

مه وتبسط أجنحتها عىل هيئة مظلة حتميه من دَ زءا من َخ طيور اجلو تشكل ج

و طيط، قصته  ه سمع من أحد هذه الطيور، وهو الطائر أ حرارة الشمس وأ

فته نبيا  را فأ ت عىل الفور واختربته مرا عن ملكة سبإ، التى استدعاها، فأ

حقيقيا، ثم بعد ذلك نبذْت ما كانت عليه من رشك واعتنقت الدين 

ضا إن . ى مل يغب منذ ذلك احلني عن بالدهاالصحيح، الذ ويقول األحبار أ

سليامن قد كتب عددا من النصوص عن السحر دفنت معه لتحمى أى 

ء تعامله مع الشياطني    .  إنسان من التعرض لألخطار التى واجهها هو جرا

عىل " سنَْفُرغ لكم أهيا الثََّقالن: "وال يعجب الرصاىف قوله سبحانه

 ليس مشغوال حتى يقول ىف  هتديده لإلنس واجلن إنه سيفرغ أساس أن اهللا

ونحن نوافقه عىل أن اهللا ال ). ٦٣٥ص(هلم، فاهللا ال يشغله شىء عن شىء 



يشغله شىء عن شىء، ولكننا ال نوافقه عىل انتقاده لآلية، وإال النتقدنا قول 

دى املسلم ني القرآن إنه سبحانه قد استوى عىل العرش، وَوَضع يده فوق أ

اه حني حتدث عن ىف احلديبية حني عاهدوا النبى عىل قتال املرشكني، وخطَّ  أ

...  قرضا حسناتعاىلضه رِ قْ وجهه وعينه عز وجل، وتساءل عمن سوف يُ 

وهذه كلها جمازات، واملسلم يعلم أن املقصود تقريب املعانى ال . إلخ

م الكالم وليس كل الناس يفهمون أو يؤثر فيه. التعبري احلرىف عن األمر

 من التشبيهات واالستعارات واملجازات اىلاملجرد املغسول اخل

وقد وقف الرصاىف ذاته أمام قول بعضهم عن لسان حسان إنه . والكنايات

لو وضعه عىل صخر لفلقه أو شعر حللقه، مادحا هذا الكالم قائال إنه من 

  ). ٣٩٠ص(املجاز، واملجاز بطبيعته حسن 

بعد التهديد "فبأى آالء ربكام تكذبان"كام يعرتض عىل جمىء آية 

فبأى آالء * فيومئذ ال ُيْسَأل عن ذنبه إنٌس وال جانٌّ : "كقولهأحيانا والوعيد 

ىص واألقدام* ربكام تكذبان  ، ..."ُيْعَرف املجرمون بسيامهم فُيْؤَخذ بالنوا

ى إال بعد آيات النعم  ه أال تأ وملن خاف : "كقولهفقط وكان ينبغى ىف رأ

فبأى آالء ربكام * َذَواَتا أفنان * فبأىِّ آالء ربكام تكذبان * اَم ربِّه جنتان َمقَ 

بان ى بعد اآليات " تكذِّ ألن اآلية تستنكر التكذيب بالنعم، فكان جيب أن تأ

اآليات التى تذكر العقوبة فكان ينبغى أن بعد التى تذكر النعم فقط، أما 

وفاته ). ٦٣٧ -٦٣٦ًص " (نفبأى عقوبات ربكام تكذبا: "اآليةنص تكون 

 فهو يناسب احلالني ألن الكفار يكفرون ى، أن التساؤل هنا تساؤل استنكار

 بالعذاب، تعاىلبالنعم فيستنكر اهللا عليهم هذا الكفران، وهيددهم اهللا 



ء تكذيبهم  ى اآلية تذكريا هلم بأهنم إنام استحقوا التهديد والوعيد جرا فتأ

لرصاىف عىل كل حال يستنكر كثرة تكرار وا. بالنعم وعدم الشكر عليها

ر إنام هو بمثابة نخس متصل وتقريع منهمر  اآلية، جاهال أن هذا التكرا

وانتهار مستمر ال يتوقف إال مع توقف السورة، وهو يذكرنى برجل خرج 

من بيته فاهنمرت عليه احلجارة من كل مكان، فال يستطيع تقدما وال تأخرا 

را ألن احلجارة تنصب عليه  من كل جانب، فال وال الزوغان يمينا أو يسا

 لكن مثل هذا التكرا وىف الشعر العربى . يملك إال التوقف ىف مكانه ال يريم

ه حمارص من إىلال يصل   هذه الدرجة التى ختيل للمستمع املخاطب هبا أ

وهذا مما انفرد به . كل اجتاه فال مهرب له من احلجارة املتساقطة عليه

جد املرشكون واليهود واملنافقون والنصارى عيبا فيه ما ولو و. القرآن

، . سكتوا بل النتقدوا وعابوا وهتكموا وجعلوه مادة للسخرية لكنهم كانوا

نه، عقالء ىف هذه النقطة لقد . رغم عداوهتم وكفرهم بمحمد ودينه وقرآ

 ، قالوا إنه كاهن، وقالوا إنه ساحر، وقالوا إنه كذاب، وقالوا وقالوا وقالوا

كنهم مل يعيبوا أسلوب القرآن البتة، بل كل ما ردوا به هو أهنم لو يشاؤون ل

  . لقالوا مثل هذا، ثم مل يقولوا 

سى النهاية التى ختم هبا نجيب  وال أستطيع ىف هذا السياق أن أ

حني رأى عامر بحريى الصحفى املخرضم الذى " مريامار: "حمفوظ روايته

ا البنسيون الذى ربام يمثل مرص قد كان يسكن البنسيون أن األمور ىف هذ

 اإلحباط، فوجد نفسه، وقد جاش قلبه باألحزان، يمسك إىلانتهت كلها 

ة وحييبلسم هبا جروحه الر" الرمحن"باملصحف ويفتحه كالعادة عىل سورة 



ء قلبه ره مع زهرة التى . ويستعيد هبا انتعاشة نفسه وعزا قال الرجل بعد حوا

سيون تقريبا وظنوا أهنا صيد سهل بوصفها كانت مطمع مجيع نزالء البن

خادمة هلم وفتاة أمية جاهلة فقرية ال أهل هلا، لكنها كانت أقوى من 

الطامعني فيها مجيعا فلم يستطع أحد منهم أن ينال منها مناال، قال صحفينا 

، فرحت "الرمحن" سورة إىلوكعادتى لدى جيشان الصدر هرعت : "املسن

لو ِ ال: أ َّ ِحيِم بِْسِم ا ْمحَِن الرَّ ْمحَُن * رَّ َم اْلُقْرآََن * الرَّ ْنَساَن * َعلَّ * َخَلَق اْإلِ

َمُه اْلَبيَاَن  ْمُس َواْلَقَمُر بُِحْسَباٍن * َعلَّ َجُر َيْسُجَداِن * الشَّ * َوالنَّْجُم َوالشَّ

َن  َامَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْملِيَزا نِ  َأالَّ َتْطَغْوا ِىف * َوالسَّ َوَأِقيُموا اْلَوْزَن  * اْملِيَزا

َن  وا اْملِيَزا َاِم * بِاْلِقْسِط َوَال ُختِْرسُ ِفيَها َفاِكَهٌة * َواْألَْرَض َوَضَعَها لِْألَ

ْحيَاُن * َوالنَّْخُل َذاُت اْألَْكَامِم  َآَالِء َربُِّكَام ى َفبِأَ * َواْحلَبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّ

َبانِ   كان ى،  الذى قام بدور عامر بحريى، محدوأذكر أن صوت عامد ". ُتَكذِّ

حاء  اىض من أ ينا نحن مشاهدى الفلم قرب أواخر ستينات القرن ا يأ

وقد توقفت . اعة السينام فخام جليال وهو يتلو آيات السورة املجيدةق

 أن سائر إىل وهو ما يشري ، األوىل" فبأى آالء ربكام تكذبان "آيةالرواية عند 

  . كرار هذه اآلية بني كل آية وأخرى تقريباالسورة جترى عىل ت

ت : وأخريا أقول ضاحكا مستغربا خيبك اهللا يا معروف يا رصاىف أ

واألستاذ اجلامعى السخيف الذى يعلن ىف كل حمارضة لطالبه أن اآلية 

هل هناك أحد عنده ذرة من الذوق السليم يعيب ! ركيكة، وتكرارها مزعج

ر هذه اآلية عىل هذا النحو ئع البديع ىف السورة الكريمة؟ ولقد تكرا  الرا

ْلُت اآلن الفيلم عىل اليوتيوب وذهبت   هنايته واستمعت من جديد إىلَشغَّ



 صوت عامد محدى وهو ىف الرشفة يشاهد شادية وعبد املنعم إبراهيم إىل

وقد تفامها عىل أن يتزوجا ويعيشا ويكافحا معا مصاعب احلياة ومضيا 

ه غري جدير متجاورين متحابني بعد أ ن كانت ال تستجيب له من قبل وترا

ما خلاطرها وتعبريا عن  ر، فتطور وتنجر إكرا بالزواج منها إال إذا تطور وتنجَّ

ضا  ا أ تعلقه هبا ورغبته ىف الزواج منها بكل وسيلة، فجاشت نفسى أ

  .  ى لكنى كبحت دموعى، وحتركت عينا

قل السطحى والعجيب الغريب ىف أمر معروف الرصاىف صاحب الع

ه يعود بعدما انتقد كثريا من  والفكر املضطرب، وكل أمره عجيب غريب، أ

 البالغة واإلقناع إىلآيات القرآن وعاهبا وحكم عليها بالضعف واالفتقار 

 يعود فينكر ،وإحكام الرتكيب والقدرة عىل حتريك النفوس وخمالفة الواقع

جز، وكل ما ىف األمر أن أن يكون ىف القرآن شىء غري بليغ بل كله بليغ مع

ى هلب"فسورة كسورة . هذا اإلعجاز درجات ال يمكن أن تساوى ىف " أ

وقيل يا أرُض ابلعى ماءك ويا سامُء ": "هود" من سورة تعاىلالبالغة قوله 

اُء وُقِىضَ األمُر واستوْت   عىل اجلُوِدّى وقيل ُبْعًدا للقوم َأْقلِعى وِغيَض ا

ء الفرس حسبام ذكر لنامثال كام يقول " الظاملني كر . أحد الشعرا وباملثل أ

هكذا قال وأكد وكرر . أن يكون ىف كالم البرش ما يمكن أن يسامت القرآن

ومن البني الساطع البيان أن عقل ). ٤٦٢ - ٤٦١ص(بعبارات مرتادفة 

ولست أعرف أى شيطان محله عىل الدخول ىف هذا . الرجل مضطرب

 التامسك والرؤية إىلقله مفكك يفتقر املوضوع وهو غري مؤهل له ألن ع



... الواحدة، فكثريا ما يقول كالما هنا ينقضه هناك، ويكذب ويلف ويدور

  .وهلم جرا 

م يقل الرصاىف إن  نه  وحدة الوجود وإإىلحممدا قد تنبه  ومرة أخرى أ

اآلية   ىف نفسهإىل اخلطاب كام هو احلال حني وجههو واهللا شىء واحد 

فال"التالية من سورة  م "وما رميَت إذ رميَت ولكن اهللا رمى: ""األ ؟ أ

يس يلزم عن هذا أن حممدا  يقل الرصاىف هذا ىف معرض الثناء عىل حممد؟ أ

حني يقول ما يقول فإنه ال يقول شيئا بل  القائل هو اهللا؟ وما دام القائل هو 

م يمر بنا آنفا إسناده ما يقول ه القرآن اهللا فكيف يعيب الرصاىف القرآن؟ ثم أ

ِْهَمه حممد من اهللا؟ أال إىل تيه نفسه عىل انتقاد ما ُأ  اإلهلام اإلهلى؟ فكيف توا

ه، مثَل يرى القارئ أن الرصاىف يتخبط كالدجاجة املذبوحة دون جدوى  وأ

  ؟هذا التخبط ىف كله الدجاجة املذبوحة، سوف يفقد دمه

ئحة فال جيد ويستمر الرصاىف ىف العيب عىل الورد اجلميل الساطع الرا 

ه أمحر اخلدين وأن عطره قوى يسكر قال ىف اآلية . ما يعيبه به إال القول بأ

نبِّئون اَهللا بام ال يعلم ىف الساموات وال ىف األرض: "التالية إن اإلشارة " قل أ

 أن اهللا ال يعلم شيئا ىف الكون أمر ال يليق، وفيه سوء تعبري، فالناس حني إىل

ه مل يكن يعرفه، وهذا ال جيوز عىل اهللا، ومن ثم تنبئ أحدا بشىء فمعناه  أ

ه سبحانه ). ٦٣٨ -٦٣٧ص(كان سوء أدب  ولكننا نحن املسلمني نعرف أ

ه يعلم الرس  حييط يكل شىء علام كام يقول القرآن ىف أكثر من موضع، وأ

دينا وما خلفنا وما بني ذلك، وال يعزب عنه مثقال ى، وأخف  ويعلم ما بني أ

ه يعلم خائنة األعني وما ختفى ذرة ىف الس اموت وال ىف األرض، وأ



ه ما يكون من نجوى ثالثة أو مخسة أو سبعة إال وهو رابعهم  الصدور، وأ

إذن فال يمكن أن ُيْشَتّم من . وسادسهم وثامنهم عىل الرتتيب، وهلم جرا 

 هو اهللا ا اهللا سبحانه، وبخاصة أن قائلهإىلاآلية املذكورة أى معنى مسىء 

إذن فامذا؟ إذن فمعنى اآلية .  نفسهإىلته، وهو سبحانه ال يمكن أن يسىء ذا

املذكورة هو أن كون األوثان شفعاء للمرشكني عند اهللا أمر ال وجود له 

وهذه طبيعة اللغة، والقرآن يفرس بعضه . أصال، ومن ثم فال يتعلق به علم

ا عن بقية بعضا، وال يصح ألى أحد امتالخ آية أو عبارة أو كلمة وعزهل

ه  ىلاوإذا كان الرصاىف يأخذه األدب الع. الكتاب الكريم وتفسريها عىل هوا

ه إساءة أدب مع اهللا مع أن اهللا هو  عىل غري العادة فيتأفف مما يظن أ

من ذا الذى يقرض اهللا : "املتحدث فيا ترى ماذا يقول عن قوله سبحانه

قول إن هذا "مإن تنرصوا اهللا ينرصكم ويثبت أقدامك"و" قرضا حسنا ؟ أ

ن ُيْذَهب بعقول بعض الناس؟ إن اليهود الرقعاء  كفر مبني؟ ال أدرى أ

كون . ن، إن اهللا فقري ونحن أغنياءَس قالوا، حني سمعوا آية القرض احلَ  أ

 فيفرس ، ولساهنم سفيهيهود، وهم قوٌم ُهبٌُت ال خيجلونالواحد منا رقيعا كال

  اآلية املذكورة كام فرسها الرصاىف؟

ا : "تعاىلومن هذا القبيل حتليله لقوله  ّ أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة و

دا أن نقول إن اهللا ال "يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ه ال يليق أ ، فهو يرى أ

َّا"ذلك أن . يعلم األمر إال بعد وقوعه معناها أن اهللا مل يكن يعلم حتى " َ

م بعد أن يعملوا ما ذلك الوقت املجاهدين منهم، ولكن يمكن أن يعل

ومعروف أن اهللا سبحانه هو ). ٨٣٨ص(يستحقون به أن يكونوا جماهدين 



خالق الزمان واملكان، وعليه فإن الزمان واملكان ال يشكالن بالنسبة له أى 

دى حيوى الزمان واملكان وال حيويانه لكن اللغة جترى ىف . عائق، فهو أزىل أ

سن البرش، وإال فلسوف يكون القرآن عىل النحو الذى جترى عليه عىل  أ

كثري جدا من نصوص القرآن واحلديث ونصوص األدب الرائع العظيم 

أم حسبتم أن "ومعنى اآلية هو . هدفا لالنتقاد واملنتقدين بكل سهولة ويرس

ا يتبني منكم املجاهدون ممن مل جياهدوا؟ واملقصود ". تدخلوا اجلنة و

ء بام  يعلمه اهللا قبل وقوع احلدث لدخل البرش اإلنجاز، وإال فلو كان اجلزا

  . اجلنة والنار دون عمل ودون حساب

 مثال؟ هل سينجو من لسانه التاىلترى كيف يقرأ الرصاىف احلديث 

 ترميم، وعناده يلزمه إىلفمن الواضح أن ذوقه حيتاج . السليط؟ ال أظن

َ  :هريرةى عن أ"فـ:  َسْحٌج وتنعيٌم حتى تستقيم أموره َّ  عزَّ وجلَّ إنَّ ا

، كيَف : قاَل .  ىَتُعْدنِ  َفَلمْ  يا اْبَن آَدَم، َمِرْضُت : يقوُل َيوَم الِقياَمةِ  يا َربِّ

َْت َربُّ العاَملَِني؟ قاَل   َفَلمْ  ،ُفالًنا َمِرَض ى أما َعلِْمَت أنَّ َعْبدِ : أُعوُدَك، وَأ

ََّك لو ُعْدَتُه َلَوَجْدَتنِ   َفَلمْ  ُه؟ يا اْبَن آَدَم، اْسَتْطَعْمُتَك ِعنْدَ ى َتُعْدُه؟ أما َعلِْمَت أ

َْت َربُّ : قاَل .  ىُتْطِعْمنِ  ، وكيَف ُأْطِعُمَك، وَأ أما : العاَملَِني؟ قاَل  يا َربِّ

َّه اْسَتْطَعَمَك َعْبدِ  ََّك لو  َفَلمْ  ُفالٌن،ى َعلِْمَت أ ُتْطِعْمُه؟ أما َعلِْمَت أ

يا : قاَل .  ىَتْسِقنِ  َفَلمْ  َن آَدَم، اْسَتْسَقْيُتَك  يا ابْ ى؟أْطَعْمَتُه َلَوَجْدَت ذلَك ِعندِ 

َْت َربُّ العاَملَِني؟ قاَل  ، كيَف أْسِقيَك، وَأ  َفَلمْ  ،ُفالنٌ ى اْسَتْسقاَك َعْبدِ : َربِّ

:  أو احلديث اآلتى،"ىأما إنََّك لو َسَقْيَتُه وَجْدَت ذلَك ِعندِ . َتْسِقهِ 

َل َمن: صىلَّ اُهللا عليه وسلَّمى بقال النَّ . وُيَرضُب ِجٌرس عىل َجهنَّمَ "  فأكوُن أوَّ



سِل يوَمئذٍ   ِمْثُل َشوكِ  وبه كالليُب . اللَّهمَّ سلِّْم سلِّمْ : ُجيوُزه، ودعوُة الرُّ

عدانِ  عداِن؟ قالوا  هل. السَّ ا: قال. َنعم يا رسوَل اهللاِ : تدروَن َشوَك السَّ  فإهنَّ

َّه ال َيْعلَ  عداِن، غَري أ فتخَطُف النَّاَس  ُم قدَر ِعَظِمها إالَّ اُهللا،ِمثُل َشوِك السَّ

حتَّى إذا فَرغ اُهللا . ينجو فمنهم املُوَبُق بعَمِله، ومنهم املَُخْرَدُل ثمَّ : بأعامِهلم

َ ّال َهُد أِمن النَّاِر َمْن أراد ممَّن كان يش ِمن القضاِء َبْنيَ عباِده وأراد أْن ُخيِرَج   إ

جودِ إالَّ اُهللا أَمر اُهللا املال  :قال. ئكَة أْن ُخيِرجوهم، فيعرفوَهنم بعالمِة آثاِر السُّ

جودِ  ََر السُّ م اُهللا عىل النَّاِر أْن تأُكَل ِمن ابِن آَدَم أ فيُخِرجوهنم قد : قال. وحرَّ

َمحيِل  فينُبتوَن نباَت احلبَِّة ىف ماُء احلياة،ِ : امُتِحشوا فُيَصبُّ عليهم ماٌء ُيقاُل له

يلِ  ، قد قَشبن: ُمْقبٌِل بوجِهه عىل النَّاِر فيقوُل  ويبقى رُجٌل : قال. السَّ ى يا ربِّ

ْف وجهى رُحيها، وأحَرقن ُل يدعو، فيقوُل . عِن النَّارِ ى ُذكاُؤها، فاْرصِ فال يزا

ن فلعىلِّ : وعال اُهللا جلَّ  َ تَِك  ال: غَريه؟ فيقوُل ى إْن أعَطْيُتَك ذلَك أْن تسَأ وعزَّ

َُك غَريه ، : ذلَك  ُف وجَهه عِن النَّاِر، ثمَّ يقوُل بعدَ فيِرص . ال أسَأ يا ربِّ

ْبنقَ  يس قد: فيقوُل جلَّ وعال.  باِب اجلنَّةِ إىلى رِّ ن أ َ غَريه؟ ى زَعْمَت أالَّ تسَأ

ُل يدعو، فيقوُل جلَّ وعال! أغدَركَ  ما َ!َوْيَلَك يا ابَن آَدم فلعلََّك إْن : فال يزا

ن أعَطيُْتَك ذلَك أنْ  َ َُك غَريهال وعِ : ؟ فيقوُل غَريهى تسَأ تَِك ال أسَأ ى طِ وُيعْ . زَّ

ُبه  اهللاَ  َه غَريه، فُيقرِّ ثيَق أالَّ يسَأ به منها  . باِب اجلنَّةإىلِمن عهوٍد وموا فلامَّ قرَّ

: شاء اُهللا أْن يسُكَت ثمَّ يقوُل  ما فيها سَكت ما انَفَهَقْت له اجلنَُّة، فإذا رأى

، أدِخْلن َن: وعال فيقوُل جلَّ . اجلنَّةَ ى يا ربِّ يس قد زَعْمَت أالَّ تسَأ ى أ

، ال جتَعْلن: فيقوُل  !أغَدَركَ  ما َ!غَريه؟ َوْيَلَك يا ابَن آَدم أشقى ى يا ربِّ

ُل يدعو حتَّى يضَحَك جلَّ وعال: قال. َخْلِقَك  فإذا ضِحك منه أِذن . فال يزا



خوِل دخوِل اجلنَّةِ  فيتمنَّى . كذا، وَمتَنَّ كذاَمتَنَّ : دَخل قيل له فإذا. له بالدُّ

و (هو لَك، وِمْثُله معه : فيقوُل جلَّ وعالى، األمان حتَّى تنقطَِع به قال أ

لَك وعَرشُة  هو: سِمْعُت رسوَل اهللاِ صىلَّ اُهللا عليه وسلَّم يقوُل : سعيدٍ 

ُجُل آِخُر أهِل اجلنَِّة دخوًال ). ...أمثالِه ا فأشعر باجليشان ". وذلك الرَّ أما أ

ه ال يوجد أى و ا أقرأ مثل هذين احلديثني العجيبني وأحس أ النشوة وأ

ه قريب منى وأمتلئ باإلحساس به،  حاجز بينى وبني ربى سبحانه وأ

  . وذلك من حالوة التصوير وبراعته

 ىف سورة تعاىلومما يعيبه الرصاىف عىل أسلوب القرآن قوله 

يب عنده وسوء األدب أن ، إذ من الع"هذه ناقة اهللا لكم آية": "األعراف"

ولست أدرى سوء األدب ىف  ذلك، ). ٦٣٩ - ٦٣٨( اهللا إىلتضاف الناقة 

نات . فاهللا سبحانه أكرب من هذا الذى يظنه الرصاىف ونحن البرش واحليوا

والنباتات واجلامدات واألفكار واملعانى كلنا من خلق اهللا سبحانه ومن 

. وجد أى سوء أدب ىف األمرفمن هذه الناحية ال ي. عمل يديه الكريمتني

. والقرآن عىل كل حال ليس قائل هذه ا لعبارة بل حيكى ما قاله صالح لقومه

ه أورد عبارة بالضبط مثلام ال ينبغى أن ُخيَ  أ القرآن أل " يا أخت هارون"طَّ

 إذ ليس القرآن هو قائلها بل جمرد حاك هلا عىل ى، مقصودا هبا مريم أم عيس

ئيل ن كان ثم خطأ فهو خطأ قومها ال خطأ القرآن، الذى فإ. لسان بنى إرسا

بتُّ إثباتا حاسام جازما قاطعا أن إطالق . كان دوره حكاية ما قيل ولقد أ

أخت هارون عىل مريم خيلو من أى خطإ، وذلك من الكتاب املقدس ذاته، 

تستعمل ىف ذلك " أخت"إن كلمة " دائرة املعارف الكتابية"إذ تقول 



يا أخت "استعامال ينطبق منها نسبة غري قليلة عىل عبارة الكتاب بضعة عرش 

  ". هارون

 إىل صفحا وننظر من جديد ومع هذا كله فلسوف أرضب عن ذلك

د اإلشارة "ناقة اهللا"عبارة   كوهنا ليست مملوكة ألحد، ومل إىل، فنرى أن املرا

ت مبارشة من عند اهللا، فضال عن أهنا  حتمل هبا وتلدها ناقة أخرى بل أ

فإن نجحوا : يست للركوب واحللب والذبح، بل خلقها اهللا الختبار ثمودل

ومل يمسوها بسوء َنَجْوا من العقاب، وإن تعرضوا هلا باألذى وذبحوها كان 

فهذا سبب إضافة .  عظيم، وهو ما حصلىف ذلك هنايتهم وَأَخَذهم عذاٌب 

أومل ": "يس"ولقد قال اهللا سبحانه ىف سورة .  اهللاإىلبالذات " الناقة"هذه 

عاما فهم هلا مالكونإىليروا  دينا أ ، فتحدث سبحانه عن يديه " ما عملت أ

عاما باالعتبار " ناقة اهللا"وهذه العبارة أشد من . وعمله بتينك اليدين أ

ار ضجته الرصاىف ة إساءة أدب، الذى أ إن .  وليس فيها مع ذلك أ

ن قد يتأففون من نسبة الرصاىف خيلط هنا بني اهللا وبني بعض الناس، الذي

  . إن ربنا سبحانه أكرب من هذه االعتبارات. الناقة إليهم

فقد دار ىف ) ٦٤٠ - ٦٣٩ص (التاىلأما ما يقوله الرصاىف ىف املثال 

ه  ذهنى منذ عقود، إذ قلت إن الرد القرآنى عىل اهتام  املرشكني للنبى بأ

أعجمية، بينام لغة يعلمه غالم رومى يشتغل باحلدادة بأن هذا الرومى لغته 

القرآن لسان عربى مبني، هذا الرد يمكن  الرد عليه بدوره بأن ذلك الرومى 

لكن اعرتض . يقدم للنبى املضامني، فيقوم النبى بصوغها ىف لغة عربية مبينة

فكيف نكون . أن هذا احلداد الرومى قد أسلم: هذا االهتام احلقائق التالية



ِم النبىُّ بالتعلم عىل نحن ملكيني أكثر من امللك؟ لقد  أسلم الرجل الذى اهتُّ

يديه، فامذا نريد تكذيبا أشد من ذلك؟ ثم إن هذا الرومى كان غالما ألحد 

املرشكني، فلامذا مل حيرضه وحيرض حممدا معه ويقوم الرومى بفضح النبى 

ه النبوة، وتنتهى الزوبعة، وال يستطيع  أمام القرشيني فيقىض عىل دعوا

دا مهام كان األمر لو كان قد أمره الرومى أن خيا لف عن أمر سيده أ

ه يتعلم منه ما حيكيه من قصص  بمواجهة حممد وتكذيبه والشهادة عليه بأ

ن؟ لكن هذا مل حيدث بل حدث العكس، إذ أسلم الرومى وأعطى  ىف القرآ

ه لو كان يعّلم النبى ثم رآه يدعى النبوة أفكان  اجلميع خازوقا كبريا أل

. تعال يا حممد:  عن أن يؤمن به؟ يمينا لقد كان سيقول لهيسكت فضال

صح هذا الذى فعلت؟ لقد علمناك الشحاتة، فَس  بإىلنا تَ قْ بَ أ وا كذلك !  األ

لو كان هناك معنى هلذا االعرتاض الذى اعرتض به الرصاىف عىل رد 

ضا كام أرشت،القرآن ا أ  لكان املرشكون قد ، وكان قد دار ىف ذهنى أ

نرددوه وخ لكنهم مل يفعلوا ومل يفتحوا هذا املوضوع . ىطَّأوا به الدليل القرآ

لنبى متاما كام ثم إن أسلوب القرآن غري أسلوب ا. رغم يرسه عليهم

 فتهمة أخذ النبى املضامني من الغالم الرومى التاىل، وبوضحت آنفا

كذلك فإن القصص التى يوردها . وصياغتها بأسلوبه هو هتمة فائلة فاشلة

بياء الكتاب املقدس ختتلف اختالفات جذرية عنها ىف ذلك الق رآن عن أ

 بافرتاض ى، ، فكيف نعلل هذا؟ إن الغالم الرومقبالالكتاب كام وضحت 

ه علم النب  هذه االختالفات ألهنا من إىل ال يمكن أن يكون قد نبهه ى، أ

 .  ىصار وال يعرفها النصارى وال يقولون هبا وإال مل يعودوا ناإلسالمنتاج 



ن ليس كله قصصا بل القصص عنرص واحد من عنارصه  ال كذلك فإن القرآ

كام نعرف مجيعا، وهناك العقائد واألخالق واملبادئ والترشيعات غري 

والتعليق عىل األحداث احلية التى تقع ىف مكة وغري مكة مما ال وجود له ىف 

ون هلا معنى وعىل هذا فمعنى اآلية التى ال يمكن أن يك. الكتاب املقدس

ه هو أن الغالم الرومى أعجمى اللسان فال يمكنه  تعليم أحد شيئا مع  سوا

هذا العجز عن اإلبانة ىف العربية، التى ال يعرف منها سوى بعض الكلامت 

والعبارات التى حيتاجها ىف عمله فينطقها حمرفة مشوهة يقىض هبا حاجته من 

س إليه كام تقول احلكاية فقد فإن كان حممد جيل. حرفته، وهذا كل ما هنالك

كان جيلس إليه يتسىل بمشاهدته وهو يامرس احلدادة كام كنا نفعل قديام حني 

ى احلدادون اجلوالون   قريتنا ىف صغرنا، فيذهب الناس وجيلسون إىليأ

رهم ليشاهدوهم وهم ينفخون الكري ويطرقون احلديد املشتعل  بجوا

إذ مل يكن بالقرية حدادون من باملطرقة يسوونه بالشكل الذى يريدون، 

  .أهلها، فلهذا كان جمىء احلدادين كل عدة سنوات أمرا مثريا 

، حق والزراية عىل لغة القرآن دون أدنى تطاولويمىض الرصاىف ىف ال

 خماطبا نوحا وهو يصنع السفينة تعاىلإنام هو العناد والسالم، فيقول إن قوله 

واصنع الفلك بأعيننا : " من الغرقالتى سوف حتمله وتنقذه هو واملؤمنني به

ويصنع الفلك وكلام * نا وال ختاطبنى ىف الذين ظلموا إهنم ُمْغَرقون وحيو

قد جاء ىف مقام غضب وعظمة، فكان ..." مر عليه مٌأل من قومه سِخروا منه

سب أن يقال أو نحو ذلك، " واصنع الفلك بحفظنا وكالءتنا وبأمرنا: "األ

وال أدرى كيف فات ). ٦٤٠ص" (ناوحيك بواصنع الفل"أو يكتفى بـ



نا " بأعيننا"الرصاىف أن  فيها كل شىء مما يريد ومما مل يتبنه إليه، ومعناها أ

نراك ونحفظك ونقوم عىل أمرك ونعصمك من كل سوء وال نرتكك ختطئ 

. ىف صناعة السفينة بل نرشدك وهنديك وال يمكن أحدا أن ينال منك شيئا

 عن احلب واحلرص واحلراسة من األذى وشدة وكثريا ما نعّرب بالعني

 يريه حبه له وعصمته إياه من أى تعاىلوالكالم هنا عن نوح، فاهللا . االهتامم

ة سخرية عليه ري أ وواضح أن الرصاىف يريد الشغب، . أذى أو من تأ

ه حيتاج . والسالم  رد، إىلوما أسخف هذا االعرتاض، الذى أوردته ال أل

يه الرصاىف ىف انتقاد أسلوب القرآنبل ُألِرَى القارَئ    .  سخف ما يأ

استعامهلا الفعل املضارع ىف ذاهتا كذلك أخذ الرصاىف عىل اآلية 

ه أن يقال"ويصنع الفلك" حتى " وَصنََع الفلك: "، وكان املفروض ىف رأ

اىض هو "وكلام مر عليه مأل من قومه سخروا منه"يكون متسقا مع  ، إذ ا

عقل أن يفوت الرصاىف أن املضارع حييل احلدث ولكن. املستخدم هنا  أ

اىض  نا نراه اآلن أمام أعيننا، عالوة عىل داللته عىل إىلا  حدث حى وكأ

رية، وهو املقصود، أما  ه انتهى من صنع " َصنَعَ "االستمرا فمعناها أ

السفينة، وليس هذا هو املراد، وإال فكيف يسخرون منه وهو قد انتهى من 

َنْى قومه يتلقى عملها؟ وإذا  كان قد انتهى من عملها فكيف ظل بني َظْهَرا

منهم السخرية؟ إنه لو كان صنع السفينة لكان قد مألها من كل َحىٍّ 

ا كان هناك جمال لَسَخٍر أو  َ َ حر هبا ىف الفيضان العاتى و زوجني اثنني وأ

ىل والغريب أن الرصاىف نفسه قد أقر بأن الفعل املضارع هنا يدل ع. هتكم

ه حارض أمامنا، لكنه اقرتح ىف هذا احلالة أن يقال اىض كأ : حكاية ا



غري واع ركاكة " ويصنع الفلك وكلام يمر عليه مأل من قومه يسخرون منه"

العبارة املقرتحة جراء شهوته العارمة ىف انتقاد القرآن، وإال فهل استعمل 

با للرشط مع ء تلك العصور املضارع فعال وجوا ؟ "كلام"ا بعد أحد من شعرا

به بعد  . فعلني ماضيني" كلام"ودعنا ممن يرصون أن يكون فعل الرشط وجوا

بل لو أن شاعرا أو كاتبا جرى عىل هذا الرتكيب املقرتح ىف عرصنا لكان 

به . الكالم قلقا ثقيال عىل النفس ه لو كان ىف الكالم إىلكذلك ال بد أن أ  أ

مد ولصبوا عليه دالء هتكمهم ركاكة كام يزعم الرصاىف ما سكت أعداء حم

طوال الوقت، فقد كانوا يسخرون من كل شىء، فلم تركوا السخرية من 

دهيم هذه  كون ىف أ وا بمثله؟ أ لغة القرآن بالذات رغم حتديه هلم أن يأ

ى هو ىف آخر  الفرص الثمينة التى يستخرجها الرصاىف فيسكتوا هم ويأ

  ! بة اهللا عليهالزمان فيسخر ويتهكم ويعيب وينتقد؟ خي

ط رشا ىف مقطوعة له عن الغول يصنع  ومع ذلك كله فها هو ذا تأ

نية، فيستخدم املضارع ىف حكاية حدث مىض  إىل جنبا ، صنيع اآلية القرآ

اىض   :جنب مع الفعل ا

 ؟بِام الَقيُْت ِعنَد َرَحى بِطانِ =     ٍم    َأال َمْن ُمبلٌِغ ِفتياَن َفهْ 

 ّ  بَِسْهٍب كالصحيفِة َصْحَصحانِ      =   ى لغوَل َهتْوِ َقد َلِقيُت اى بَِأ

ٍْن     كِالنا نِْض :َفُقلُت َهلا  ىَمكان ىل َأخو َسَفٍر، َفَخّىل =     ُو َأ

ًة نحو ت َشدَّ  ىبَِمصقوٍل َيامنى َهلا َكفّ =    َفَأْهَوى     ى َفَشدَّ

ت    نِ  لِلَيَديْ اَرصيعً =      َفَأِرضُهبا بِال َدَهٍش، َفَخرَّ  ِن َولِلِجرا

 َثْبُت اجلَنانِ ى إِنَّن. َمكاَنِك      =   ادً ُرَويْ : َفُقلُت َهلا. ُعدْ : َفقاَلت



َفكَّ ُمتَِّكئًا َلدَ ْهيا     ُظَر ُمْصبِحً =     َفَلم َأ اناِألَ  ى ماذا َأ

 َكَرأِس اهلِرِّ َمْشقوِق الِلسانِ =    َرأٍس َقبيٍح      إذا َعْيناِن ىف

ُة َكلٍب  َوساقا ُخمْ    َوَثوٌب ِمن َعباٍء َأو َشنانِ =       َدٍج َوَشوا

يات للرصاىف نفسه استعمل فيها املضارع لرسد أحداث  وهذه أ

اىضإىلماضية،    : جانب الفعل ا

  عن الُوّرادِ ا خاليً اَمْوِردً =   ُرّب يوم وردُت دجلَة فيه      

  ى اف الواد ضفماؤها الثًام =       سكوٍن عميق   حيث ينصّب ىف

ا      وهبوب النسيم يكتب ىف دِ   مهتّزًة ىفاء سطورً =    ا  اطِّرا

ح  تنساب بني خاٍف وبادِ ى فه=     ها، ويظهر بعٌض    بعُض ى َيمَّ

د=      بخريٍر    وتئّن املياه ىل ني السقيم للُعّوا  كأ

 ىينادى ، والضمري منّ اساكتً    =      وجهها أرّدد طرىف قمُت ىف

 طائر فوق غصنها امليّادِ =     حتت رسحٍة ناح فيها     اواقفً 

ه إنشاداياحزينً =      َغِريِز    ا النواح شعرً  منشًدا ىف  ى كأ

ٍني        من حفيف األوراق واألعواد=    جاوبْته أفناُهنا بأ

ضا يات التالية له أ   :وهو ما نجده ىف األ

ُهلا خم= إنَّ حياة املرء ما عاش ُتَرى  ؤى تلفاٍت ىفأحوا   الرُّ

ْت ى الذى كالنََّهِر اجلار   األرض كلَّام جرى أوضاعه ىف= تغريَّ

  َمَصبِّه تلقاه بحًرا قد َطَام =  فهو لدى املنبع ضْحضاٌح، وىف

ديه متطَّى واستوى= َرى ُمنعطًفاالثَّ  ىفى بيناه جير   إذا بوا

  قنااألرض ينساب، وطوًرا كال ىف= طوًرا كأسياف الوَغى ُمنْحنيًا 



  راجعًة من حيث جاَء القهَقَرى= وربام عادت جماريه به 

  فيه وقد خرَّ خريًرا ورغا= ًطا فاهنوىوربام صادف غو

اُء فيه قد ُيَرى منبسًطا   وتارًة منزوًيا فوق الثرى= وا

  وأخرى بني أصالد الصفاى، جير= َجرةٍ َمْش  وتارة تلقاه ىف

••• 

  قاٌء وضنَىزال فحزن وش= وإنام العمر شباٌب، فإذا 

َتَطى= ما كان أحىل العيَش لو أنَّ الفتى    مل جيِد الشيُب إليه ُخمْ

  !عاد هالًال كل شهر فنَام= النشأة إذ  ليت الفتى كالبدر ىف

  !الشتا الصيف وَيْعَرى ىف يورق ىف= َأو ليته كالشجر النابت إذ 

ى قبل الصبا= أو ليت هذا الشيب، إن كان وال   ُبدَّ من الشيب، أ

حني كان " يوسف"لك تلبَّث الرصاىف إزاء قوله سبحانه ىف سورة كذ

ه متى رجع   إىلعليه السالم ىف السجن، فطلب من أحد رفاقه املسجونني أ

عمله ىف القرص ساقيا للملك أن َيْذُكره عند ربه، أى سيده ملك البالد، لكنه 

ه ناٍج منهام اذ: "نسى وقتا طويال بلغ عدة سنني كرنى عند وقال للذى ظن أ

ساه الشيطانُ ربِّ  ، وقد انتقد " سننيعَ ْض  ىف السجن بِ َث بِ لَ  ِذْكَر ربه فَ ك فأ

كاتبنا صياغة العبارة عىل هذا النحو ألن األمر، حسبام يقول، كان حيتاج 

، ناسيا أن الكلمة األخرية تعنى ما يريد "ذكر"ال " تذكري"استعامل كلمة 

ضا ، وفيها " جلميع خلق اهللا تذكرةى أ   :للعاملني ذكر: "ففى املعاجم. أ

ضا أن  ا فيه من الّذْكر"أ النَّاس بآخرهتم  تذكرة هو القرآن الكريم 

 هو أن َنْذُكر الشىء ىف عقولنا أو ى، فالذكر، كام نر". ومصالح دنياهم



سنتنا، وكذلك أن نذّكر به اآلخرين ساه الشيطان ذكر "وعىل هذا فـ. بأ أ

ساه أن يذكِّ "ربه فال مشكلة إذن ىف اآلية كام . ر امللَك بأمر يوسف، أى أ

   .  زعم الرصاىف

ضا حتكام وتنطعا، وهو أن  وهناك تفسري آخر رفضه الرصاىف أ

سى يوسف ذكر ربه، فطلب مساعدة الساقى ووضع أمله فيه،  الشيطان أ

 أن األمر كله ىف يد ربه سبحانه وحده، إىلونسى ىف غمرة ضيقه وكربه التنبه 

ى أن كال . خللق مجيعا بل الكون كله ىف قبضته جل وعالوأن ا وىف رأ

دان مجيعا، فيوسف نَ  ع أمله ىف  ربه ووَض رَ كْ  ذِ َى ِس التفسريين مقبوالن ومرا

امللك، فكان أْن َبِقَى عليه السالم ىف السجن   والساقى نسى تذكريى، الساق

نى. بضع سنني  أو أن يكون للعبارة: وهذه سمة من سامت النص القرآ

ومثل ذلك . الكلمة أحيانا أكثر من معنى ألن املوقف يقبل هذا املعنى وذاك

خماطبا نبيه حممدا صىل اهللا عليه " الزخرف" عن القرآن ىف سورة تعاىلقوله 

ن تذكرة لقوم النبى بأن يعملوا "وإنه َلِذْكٌر لك ولقومك: "وسلم ، فالقرآ

ن ىف التاريخ، وهو ما  صاروا مذكوريأطاعوا كذا وينتهوا عن كذا، فإذا 

 سادة أصحاب إمرباطورية وحضارة عظيمة اإلسالمحدث إذ قد جعلهم 

ام اشتهار   . إذن فكتاب اهللا تذكٌري وِذْكٌر معا. اشتهر هبا ذكرهم أ

اهللا الذى ": "الرعد"ومن هذا القبيل قوله عز وجل ىف أول سورة 

ملعنى أن الساموات حيث جيوز أن يكون ا"  بغري َعَمٍد تروهنارفع السامواِت 

تم أوالء تروهنا مرفوعة بغري أعمدة وهذا مما ال . ليست هلا أعمدة، وها أ

نه ضا أهنا مرفوعة ال . يمكن أحدا نكرا لكن يمكن أن يكون املعنى أ



نني التى جتعل كل نجم  بأعمدة تروهنا بل بأعمدة غري مرئية، وهى القوا

 .  ىعبارة هلا معنيان كام نرفال. وكل كوكب مرفوعا ىف السامء دون أن يسقط

واملعنى األول يناسب عرب املبعث، الذين كانت معرفتهم العلمية متدنية 

ر ى، متام التدن  أما املعنى الثانى فيناسب عقولنا احلديثة التى عرفت من أرسا

نينه ما مل يكن للعرب به علم وال عهد   .وكال املعنيني صحيح. الكون وقوا

ضا اعرتاض ال :  حسبام ذكر اجلاحظ ىف رسالتهى، نصارومن ذلك أ

، عىل القرآن لنفيه نبوة النساء ألن كتاهبم املقدس قد "الرد عىل النصارى"

ئيليات، فكيف يقول القرآن وما أرسلنا من : "ذكر عددا من النبيات اإلرسا

بياء مجيعا من الرجال؟ وقد رددت " قبلك إال رجاال نوحى إليهم جاعال األ

" مع اجلاحظ ىف رسالة الرد عىل النصارى: "ض ىف كتابىعىل هذا االعرتا 

فبينت أن النساء ال يمكن أن يكن نبيات، ومن ثم فال خطأ ىف قول القرآن 

بياء السابقني عىل حممد عليه السالم كانوا من الرجال، أى  إن كل األ

ه كانت هناك نبيات من النساء فالقرآن مل . الذكور ثم لوافرتضنا جدال أ

ضا ألن كلمة خيطئ هن  مؤنث ، إذتعنى البرش من رجال ونساء" رجال"ا أ

كام تعنى كلمة " تعنى الرجال والنساء" رجال"، فـ"َرُجَلة"هو "رجل"

نات، ومثلها كلامت " الكالب" الفريان "الذكور واإلناث من هذه احليوا

  ". إلخ... واألغربة واألرانب والقطط والقنافذ واألسامك

 يكن سياق نفى لنبوة النساء بل سياق رد عىل ثم إن سياق اآلية مل

املرشكني املتعنتني الذين كانوا يريدون أن يكون الرسول من املالئكة، فرد 

القرآن عليهم بأن مجيع الرسل كانوا من الرجال ال من املالئكة مستخدما، 



ضا أن :  كلمة هلا معنيانى، كام تر أن الرسل برش، ويمكن ىف نفس الوقت أ

وهذا إذا كانت نبيات الكتاب . قصود هو أهنم كانوا كلهم ذكورايكون امل

ومن هذا كله يرى . املقدس  هن من اخرتاع مؤلفيه، وهو ما أميل إليه

 فأسلوبه ىف مثل هذه معنيني،القارئ أن القرآن بكلمة واحدة عرب عن 

املواضع مكتنز اكتنازا شديدا، وأن األسداد مرضوبة عىل الرصاىف ال يمكنه 

  . فاذ منها مهام جعجع وولولالن

 استقاموا وِ ْن لَ وأَ ": "اجلن" ىف سورة تعاىلوباملثل ينتقد الرصاىف قوله 

اء " نفتنهم فيهلِ * هم ماًء َغَدًقا انيْ قَ ْس عىل الطريقة َألَ  قائال إن إسقاءهم ا

الغدق معناه أن الطريقة التى سوف يستقيمون عليها هى طريقة الطاعة، 

بون، وأن الطريقة التى استقاموا عليها عناه أهنم  سوف يعذَّ لكن ذكر الفتنة م

هذا معنى من املعنيني اللذين تدل عليهام : هى طريقة العصيان أو عىل األقل

أى املعنيني : أى أن اآلية تدل عىل معنيني اثنني دون أن نستطيع اجلزم. اآلية

قع أن قوله ). ٦٤٢ -٦٤١ص(وهذا ضد البالغة . هو املراد : تعاىلوالوا

الطاعة، وإال فكيف تكون ومعناها طريقة اإليامن " استقاموا عىل الطريقة"

 وعىل ذلك فالفتنة هى اختبارهم لُيْعَلم هل ؟استقامة مع الكفر والعصيان

. َيبَْقْون عىل ما كانوا عليه من طاعة وإيامن أم ينحرفون مع تطاول الزمن

وهنا يمكن . فرس أو ذاكواآلية واضحة بغض النظر عام قال فيها هذا امل

م يَ ": "احلديد"االستئناس بقوله جل جالله ىف سورة   للذين آمنوا أن نِ أْ أ

 وا الكتاَب وتُ  من احلق وال يكونوا كالذين أُ َل زَ  قلوهبم لذكر اهللا وما نَ ختشعَ 

فطول ".  فقست قلوهبم وكثري منهم فاسقون فطال عليهم األمدُ من قبُل 



ِرف البرش بعيدا عن الطريق القويم الذى كانوا األمد كثريا ما يلهى وَحيْ 

  . سائرين فيه

ه ىف سورة  خماطبا الكفار، والكالم عن " الواقعة"وىف قوله عز شأ

فاسه األخرية  فلوال إذا بلغِت : "الشخص املحتَرض منهم وهو خيرج أ

تم حينئذ تنظرون   * احللقومَ   إليه منكم ولكن ال ونحن أقرُب * وأ

يقول " عوهنا إن كنتم صادقنيجِ رْ تَ * ينني دِ  كنتم غري مَ  إنْ فلوال* تبرصون 

كاتبنا إن اآلية معقدة ومرتبكة ومربكة، وكان ينبغى أن يكون الكالم 

إذا بلغت احللقوم إن ) أى الروح(إن كنتم صادقني فلوال ترجعوهنا : كاآلتى

ت)  تنكرون أن يدينكم اهللا يوم الدينإن كنتمى أ(كنتم غري مدينني  م وأ

". ونحن أقرب إليه منكم ولكن ال تبرصون)  املحتَرض إىل(حينئذ تنظرون 

ء  به القرا  أن الكالم املحصور بني قوسني هو جمرد رشح إىلوأوال أحب أن أ

بلغت "وثانيا وجه اعرتاضه أن الضمري ىف . من عنده ال يضمنه اآلية

ه مل يسبق ذكراسم ظاهر يعود عليه هذا" احللقوم  الضمري، هو للروح مع أ

 إذ إن ، وهذا ختبط من الرصاىف". ترجعوهنا"إذ هو موجود حسب كالمه ىف 

ضا ضمريا ال اسام ظاهرا " بلغت احللقوم"هى مثل " ترجعوهنا" . تتضمن أ

وهذا إن كانت هناك مشكلة، . ومن ثم فكالمه ال حيل املشكلة ىف شىء

عقل يعرف أن فالكفار واملؤمنون واجلن األزرق واألمحر وكل خملوق عنده 

هو " ونحن أقرب إليه منكم"هو للروح، وىف " ترجعوهنا"الضمري ىف 

 صحيح هلاج الكفار وغري الكفار عند  هناقولهنولوال أن ما . للمحترض

هو أن الروح عطية من اهللا " مدينني"كام أن املقصود بـ. نزول هذه اآلية



وا  تم مدينون هبا له سبحانه ومل تأ  هبا من عندكم، يسرتدها متى شاء، فأ

 مفارقة البدن، وليس إىلومن ثم ال تستطيعون إرجاعها حني تكون بسبيلها 

كام أن ترتيب الرصاىف . املعنى أهنم سوف يدانون يوم القيامة، أى حياسبون

، إذ ال "ونحن أقرب إليه منكم"لآلية كام اقرتحه ال حيل مشكلة الضمري ىف 

ضاوجود السم ظاهر يعود عليه هذا الضمري  ه . ىف كالمه هو أ والواقع أ

خلق مشكلة من المشكلة، فالناس كلهم يعرفون أن املقصود هو اإلنسان 

ىف النزع األخري، وال يمكن أحدا أن يفهم اآلية عىل غري ذلك رغم عدم 

كام أن ترتيبه املقرتح لآلية قد أزال ما فيها من سالسة ومجال . وجود ضمري

ه وجهها الفاتن السّحار  ومل يقدم حال للمشكلة املزعومة ىف الضمريين وشوَّ

لقد فهمَت الكالم ! منك هللا يا رصاىف. غري العائدين عىل اسمني ظاهرين

لها فأعميَتها " تكّحلها"وباملناسبة فالضمري ىف . خطأ، وجئَت تكحِّ

د منه واضح ،ال يعود عىل اسم ظاهر ىف املثل الشعبى" أعميتها"و  لكن املرا

  .  الفتاة أو املرأةمتام الوضوح، وهو

وهو هنا يذكرنى باملسترشق  الفرنسى جاك بريك ىف ترمجته لقوله 

، إذ ظن أن املقصود كل من "كلُّ من عليها فانٍ ": "الرمحن" من سورة تعاىل

عىل السفن اجلوارى التى سبق ذكرها قبيل هذه اآلية، وكأن كل من عىل 

دا، إذ املغرقون من السفن سوف يغرقون، وهو ما ال حيدث إال نادرا ج

 غايتهم، إىل شديدة بالنسبة ملن يصلون بسالم قليلون قلةركاب السفن 

د كل من عىل األرض فان والعرب تفهم ذلك دون أن يسبق . وفاته أن املرا

وإذا كان املسترشق . اسم ظاهر لألرض" عليها"الضمري املوجود ىف 



ويدخلنا ويدخل األعجمى يضطرب أمام هذه اآلية فكيف يرتبك الرصاىف 

زل اهللا هبا من سلطان أمام آية  ، "الواقعة"نفسه ىف متاهات وتنطعات ما أ

وهو عربى وشاعر معروف، وليس مسترشقا أعجميا ال يعرف بالغة لغة 

  الضاد؟  

ترى ما املشكلة هنا، وهى مثل قوهلم ىف اإلنجليزية والفرنسية مثال 

يوجد ما يعود عليه الضمري ىف حيث ال " It rains, Il pleut: "عىل الرتتيب

، "السامء متطر"العبارتني، وهو مفهوم تلقائيا دون أدنى جهد منا بمعنى 

 It snows, Il: "ومثلها تعبريهم عن نزول الثلج باللغتني املذكورتني

neige" ضا عىل مجلة حيث مل يسبق ما يعود " ... Il y a"، وهو ما ينطبق أ

الشىء الفالنى " وجود "إىلد هو اإلشارة عليه الضمري، ورغم هذا فاملقصو

 وأخريا فإن الرصاىف املتمرد املعاند لوجه العناد والتمرد يفعل .  ىأو العالن

العينية حيث ال " كلمة معترب" من قصيدة التاىلنفس ما فعله القرآن ىف بيته 

ومع هذا فالكون كله . عىل شىء متقدم عليه" حرشجْت "يعود الضمري ىف 

أى أن الرصاىف يعيب شيئا . قصود هو أن الروح قد حرشجتيعرف أن امل

ه ال عيب فيه، بل العيب ىف عناده  ىف القرآن هو يامرسه بتلقائية تامة أل

نه وتبجحه  :وكفرا

َجْت، ى، وما عسى ُتْغنِ    ندامٌة؟ ليست إذن تنفعُ =  وقد َحْرشَ

ة الغرغر: واحلرشجة. الضمري راجع للروح: "وىف اهلامش نقرأ ما يىل

يعيب عىل .  هذا العناد الغبى الكافرإىلفانظر أهيا القارئ ". عند املوت



القرآن ما ال يمكن أن يعاب، ثم هو يستعمل نفس التعبري تقريبا، وبنفس 

  :ومن قبله بأزمان طوال قال حاتم الطائى! الرتكيب دون أدنى فرق

  صدُر؟إذا حرشجْت يوما وضاق هبا ال=  ما يغنى الثراء عن الفتىى، أماو

  :وقال قطرى بن الفجاءة اخلارجى

طالِ     =     اَأقوُل َهلا َوَقد طاَرت َشَعاعً  عِ  َلن ُترَ ! َوَحيَك :ِمَن األَ   ىا

: وتقول العرب حني ينزل املطر. أى طارت نفسى وتفرقت هلعا

دون أن يذكروا الفاعل أو املفعول ألهنم يفهمون من تلقاء " أرسلْت "

فسهم أن املقصود وعندما يستشهد املسلم بنص ". لت السامُء املطرَ أرس: "أ

ه، تعاىلقال : "من القرآن فإنه يقول مثال دون ذكر الفاعل، " أو قال عز شأ

: التاىلكام ىف احلديث " فيها ونعمت: "ومشهور قولنا. وهو اهللا سبحانه

ونحن اآلن ". ونعمت اخلصلة"، أى "من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت"

بنامتى ما سئلنا  لنا كان جوا ، أى نحمد اهللا، دون أن "نحمده: "عن أحوا

  ".نحمده"يكون هناك شىء يعود عليه الضمري ىف 

وباملناسبة فلو كان هذا  الرتكيب القرآنى خاطئا أكان القرآن يستعمله 

* وقيل َمْن راٍق * كال إذا بلغت الرتاقى ": "القيامة"مرة أخرى ىف سورة 

ق  ه الفرا ثم مرة "  ربك يومئذ اَملَساقإىل* ت الساق بالساق والتف* وَظنَّ أ

، وإن كان الفاعل هذه املرة خمتلفا، وهو الشمس، "ص"ثالثة ىف سورة 

ضهاتعاىلوذلك ىف قوله  إْذ : " عن سليامن وحبه للخيل وشغفه باستعرا

 ُحبَّ اخلري عن فقال إنى أحببُت * ُعِرَض عليه بالعشّى الصافناُت اِجلَياد 

، أى سقطت الشمس ىف األفق الغربى "ى توارت باِحلَجابذكر ربى حت



ظار، ثم مرة رابعة ىف سورة  : ، والكالم عن القرآن"الَقْدر"واختفت عن األ

زلناه ىف ليلة القدر" ، والكالم عن "النبأ"، ومرة خامسة ىف سورة "إنا أ

، واملقصود رسول "عبس"، ومرة ثالثة ىف سورة "َعمَّ يتساءلون: "املرشكني

؟ وهل كان املرشكون "أن جاءه األعمى* عبس وتوىل : "اهللا عليه السالم

  يسكتون لو كان ثم عيب ىف الكالم؟ 

وىف خلق الساموات واألرض يزعم الرصاىف أن حممدا أخذ بنظرية 

ن ىف القرآن ذلك؟ . بطليموس القائلة بأن األرض مركز الكون ولكن أ

أمة أمية ال مدارس وال كتب وكيف ملحمد أن يعرف هذه النظرية، وهو من 

؟ ثم يمىض  وال صلة هلا ببطليموس وال باإلغريق البتةوال دراسة فيها

ام  ام الستة التى خلقت فيها الساموات واألرض هى أ الرصاىف قائال إن األ

امنا هنا عىل الكرة األرضية، أى أن كل يوم يستغرق أربعا وعرشين  كأ

ن ىف القرآن ذلك؟ إن . ساعة الرصاىف يقلب األمر رأسا عىل عقب ولكن أ

ا عىل القرآن، وكتب التفسري القديمة تقول ارً يَ فيجعل كتب التفسري عِ 

والقرآن يقول برصيح العبارة . ئ القرآن بناء عليهابذلك، ومن ثم نراه خيطِّ 

فنحن نعيش عىل األرض،  ويومنا هو . إن اليوم عند اهللا خيتلف عنه عندنا

رة واحدة، أما اليوم عند اهللا فيختلف حسب السياق جمموع الليل والنهار مل

ف : الذى يرد فيه تنا، وقد يساوى مخسني أ ف سنة من سنوا فقد يساوى أ

إنه . عىل الرتتيب" املعارج"و" السجدة"سنة كام جاء مثال ىف سورتى 

وكالم املفرسين . سبحانه مطلق، وهو حيتوى الزمان واملكان وال حيتويانه

ومن تناقضاهتم ىف ذلك أهنم يقولون مثال . م القرآن ىف شىءالقدامى ال يلز



ام األسبوع  ام األسبوع مع أن أ إن الشمس خلقت ىف اليوم الفالنى من أ

ام العرب"وإذا كانت عبارة . إنام خلقت بعد خلق الشمس تدل عىل " أ

احلروب التى خاضها بعضهم ضد بعض، وكانت بعض هذه احلروب قد 

 عبس وذبيان، التى يقال إهنا ظلت مشتعلة أربعني استمرت سنوات كحرب

ام اهللا"عاما، فام بالنا بـ   ؟"أ

ه  ومن حق الرصاىف أن يرمى كالم العهد القديم ىف هذا املوضوع بأ

امنا هذه عىل األرض، كل يوم فيها مكون  ام اخللق فيه هى كأ فة، إذ أ خرا

 الوصف عىل أما أن يسحب هذا. من ليل وهنار، وساعاته أربع وعرشون

ٌر وَتَغْشُمٌر  : ىف هذا املوضوع" التكوين"وهذا كالم ِسْفر . القرآن فهو هتوُّ

َامَواِت َواألَْرَض  ِىف ١:) اإلصحاح األول"( َوَكاَنِت ٢. اْلَبْدِء َخَلَق اُهللا السَّ

َعَىل َوْجِه األَْرُض َخِرَبًة َوَخالَِيًة، َوَعَىل َوْجِه اْلَغْمِر ُظْلَمٌة، َوُروُح اهللاِ َيِرفُّ 

َُّه َحَسنٌ ٤. ، َفَكاَن ُنورٌ »لَِيُكْن ُنورٌ «: َوَقاَل اهللاُ ٣. اْملَِياهِ  . َوَرَأى اُهللا النُّوَر َأ

ْلَمةِ  ْلَمُة َدَعاَها َليًْال ٥. َوَفَصَل اُهللا َبْنيَ النُّوِر َوالظُّ . َوَدَعا اُهللا النُّوَر َهنَاًرا، َوالظُّ

َوَسِط  لَِيُكْن َجَلٌد ِىف «: َوَقاَل اهللاُ ٦ . َيْوًما َواِحًداَوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصَباٌح 

َفَعِمَل اُهللا اْجلََلَد، َوَفَصَل َبْنيَ اْملِيَاِه ٧. » َبْنيَ ِمَياٍه َوِمَياهٍ َوْلَيُكْن َفاِصًال . اْملَِياهِ 

تِ  تِ ى الَّ َوَدَعا اُهللا اْجلََلَد ٨. َوَكاَن َكذلَِك . َفْوَق اْجلََلدِ ى َحتَْت اْجلََلِد َواْملَِياِه الَّ

 .َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصَباٌح َيْوًما َثانًِيا. َسَامءً 

َامِء «: َوَقاَل اهللاُ ٩  َمَكاٍن َواِحٍد، َوْلَتْظَهِر إىللَِتْجَتِمِع اْملَِياُه َحتَْت السَّ

تَ ١٠. َوَكاَن َكذلَِك . »اْلَيابَِسةُ  َمَع اْملَِياِه َدَعاُه َوَدَعا اُهللا اْليَابَِسَة َأْرًضا، َوُجمْ

َُّه َحَسنٌ . بَِحاًرا لُِتنْبِِت األَْرُض ُعْشًبا «: َوَقاَل اهللاُ ١١. َوَرَأى اُهللا ذلَِك َأ



. » ُيْبِزُر بِْزًرا، َوَشَجًرا َذا َثَمٍر َيْعَمُل َثَمًرا َكِجنِْسِه، بِْزُرُه ِفيِه َعَىل األَْرضِ َوَبْقًال 

 ُيْبِزُر بِْزًرا َكِجنِْسِه، َوَشَجًرا ِت األَْرُض ُعْشًبا َوَبْقًال َفَأْخَرَج ١٢. َوَكاَن َكذلَِك 

َُّه َحَسنٌ . َيْعَمُل َثَمًرا بِْزُرُه ِفيِه َكِجنِْسهِ  َوَكاَن َمَساٌء ١٣. َوَرَأى اُهللا ذلَِك َأ

 .َوَكاَن َصَباٌح َيْوًما َثالًِثا

ٌر ِىف «: َوَقاَل اهللاُ ١٤ َْوا َام  لَِتُكْن َأ ْيِل، َجَلِد السَّ ِء لَِتْفِصَل َبْنيَ النََّهاِر َواللَّ

َّاٍم َوِسنِنيٍ  ًرا ِىف ١٥. َوَتُكوَن آلَياٍت َوَأْوَقاٍت َوَأ َْوا َامِء لُِتنَِري  َوَتُكوَن َأ َجَلِد السَّ

النُّوَر األَْكَربَ : َفَعِمَل اُهللا النُّوَرْيِن اْلَعِظيَمْنيِ ١٦. َوَكاَن َكذلَِك . »َعَىل األَْرضِ 

ْيِل، َوالنُُّجومَ ِحلُ   َوَجَعَلَها اُهللا ِىف ١٧. ْكِم النََّهاِر، َوالنُّوَر اَألْصَغَر ِحلُْكِم اللَّ

َامِء لُِتنَِري َعَىل اَألْرِض،  ْيِل، َولَِتْفِصَل َبْنيَ ١٨َجَلِد السَّ َولَِتْحُكَم َعَىل النََّهاِر َواللَّ

َّ . النُّوِر َوالظُّْلَمةِ  َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصَباٌح َيْوًما ١٩. ُه َحَسنٌ َوَرَأى اُهللا ذلَِك َأ

 .َرابًِعا

اَفاٍت َذاَت َنْفٍس َحيٍَّة، َوْلَيطِْر َطْريٌ َفْوَق «: َوَقاَل اهللاُ ٢٠ لَِتِفِض اْملَِياُه َزحَّ

َامءِ  اِت َفَخَلَق اُهللا التَّنَانَِني اْلِعَظاَم، َوُكلَّ َذوَ ٢١. »األَْرِض َعَىل َوْجِه َجَلِد السَّ

اَبِة اْلتِى َفاَضْت ِهبَا اْملَِياُه َكَأْجنَاِسَها، َوُكلَّ َطائٍِر ذِ  بَّ ُْفِس اْحليَِّة الدَّ َجنَاٍح ى األَ

َُّه َحَسنٌ . َكِجنِْسهِ  ِْمرِ «: َوَباَرَكَها اُهللا َقائًِال ٢٢. َوَرَأى اُهللا ذلَِك َأ ى َواْكُثرِ ى َأ

ْريُ َعَىل اَألْرضِ وَ . اْلبَِحارِ  اْملَِياَه ِىف ى َواْمإلِ  َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن ٢٣. »ْليَْكُثِر الطَّ

 .َصَباٌح َيْوًما َخاِمًسا

ُْفٍس َحيٍَّة َكِجنِْسَها«: َوَقاَل اهللاُ ٢٤ َهبَاِئَم، : لُِتْخِرِج األَْرُض َذَواِت َأ

اَباٍت، َوُوُحوَش َأْرٍض َكَأْجنَاِسَها  َفَعِمَل اهللاُ ٢٥. َوَكاَن َكذلَِك . »َوَدبَّ

اَباِت األَْرِض  ُوُحوَش األَْرِض َكَأْجنَاِسَها، َواْلَبَهائَِم َكَأْجنَاِسَها، َوَمجِيَع َدبَّ



َُّه َحَسنٌ . َكَأْجنَاِسَها َنْعَمُل اِإلْنَساَن َعَىل «: َوَقاَل اهللاُ ٢٦. َوَرَأى اُهللا ذلَِك َأ

َامِء َوَعَىل ُصوَرِتنَا َكَشَبِهنَا، َفَيَتَسلَُّطوَن َعَىل َسَمِك اْلَبحْ  ِر َوَعَىل َطْريِ السَّ

تِ  اَباِت الَّ بَّ . »َتِدبُّ َعَىل األَْرضِ ى اْلَبَهاِئِم، َوَعَىل ُكلِّ اَألْرِض، َوَعَىل َمجِيِع الدَّ

َْثى . َعَىل ُصوَرِة اهللاِ َخَلَقهُ . َفَخَلَق اُهللا اِإلْنَساَن َعَىل ُصوَرتِهِ ٢٧ َذَكًرا َوُأ

ِْمُروا َواْكُثُروا َواْمُألوا األَْرَض، «: ُهُم اُهللا َوَقاَل َهلُمْ َوَباَركَ ٢٨. َخَلَقُهمْ  َأ

ٍن  َامِء َوَعَىل ُكلِّ َحَيَوا َوَأْخِضُعوَها، َوَتَسلَُّطوا َعَىل َسَمِك اْلَبْحِر َوَعَىل َطْريِ السَّ

ل ُيْبِزُر بِْزًرا َعَىل َقْد َأْعَطْيُتُكْم ُكلَّ َبقْ ى إِنِّ «: َوَقاَل اهللاُ ٢٩. »َيِدبُّ َعَىل األَْرضِ 

. َوْجِه ُكلِّ األَْرِض، َوُكلَّ َشَجٍر ِفيِه َثَمُر َشَجٍر ُيْبِزُر بِْزًرا َلُكْم َيُكوُن َطَعاًما

اَبٍة َعَىل اَألْرِض ِفيَها َنْفٌس ٣٠ َامِء َوُكلِّ َدبَّ ِن األَْرِض َوُكلِّ َطْريِ السَّ َولُِكلِّ َحَيَوا

 .َوَكاَن َكذلَِك . »ُعْشٍب َأْخَرضَ َطَعاًماَحيٌَّة، َأْعَطْيُت ُكلَّ 

َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن . َوَرَأى اُهللا ُكلَّ َما َعِمَلُه َفِإَذا ُهَو َحَسٌن ِجدا٣١

  . َصَباٌح َيْوًما َساِدًسا

َامَواُت َواألَْرُض َوُكلُّ ُجنِْدَها١) :ىصَحاُح الثَّانِ اإل( . َفُأْكِمَلِت السَّ

ذِ  َوَفَرَغ اُهللا ِىف ٢ ابِع ِمْن َعَملِِه الَّ ابِع  َفاْسَرتَاَح ِىف . َعِمَل ى اْلَيْوِم السَّ اْليَْوِم السَّ

َُّه ِفيِه ٣. َعِمَل ى ِمْن َمجِيِع َعَملِِه الَّذِ  َسُه، ألَ ابَع َوَقدَّ َوَباَرَك اُهللا اْلَيْوَم السَّ

ذِ  َح ِمْن َمجِيِع َعَملِِه الَّ   . "َعِمَل اُهللا َخالًِقاى اْسَرتَا

هذا ما قاله العهد القديم، فهل قال القرآن شيئا من ذلك؟ وعىل هذا 

فام زعمه الرصاىف من أن حممدا كان يقدس التوراة، ومن ثم ردد ما قاله 

ح، فال حممد كان يقدس العهد القديم وال هو  ذلك الكتاب، فهو كذب رصا

كتاهبم أشياء ردد شيئا مما يقوله ذلك الكتاب، بل اهتم اليهود بأهنم نسوا من 



 وقد بينا ىف هذا الفصل أن ما قاله القرآن خيتلف .  ىوتالعبوا بأشياء أخر

بياء بنى  عام قاله العهد القديم ىف أشياء كثرية من االعتقادات وسري أ

ئيل والتاريخ واحلساب وما  ومن . هذا كله ذلك ورضبنا أمثلة عىل إىلإرسا

ني يذكر أن السامء كانت عجب أن الرصاىف بعد قليل يؤكد أن حممدا ح

دخانا فهو يطابق العلم ىف عرصنا ويقول شيئا مل يكن أحد يعرفه ىف العصور 

ن يا ترى حصل حممد عىل تلك املعلومة، وهى مل تكن . القديمة فمن أ

معروفة ألحد من البرش آنذاك؟ والرصاىف ىف غمرة غروره الغبى يزعم أن 

منا األرضية أو القرآن، حني قال إن اليوم عند اهللا قد  فا من أعوا يكون أ

ام اهللا ىف خلق الساموات  فا، إنام يقصد أن اليوم الواحد من أ مخسني أ

فا، ىف حني أن القرآن مل يقل  ف عام أو من مخسني أ واألرض مكونة من أ

ذلك قط، وإنام أراد رضب املثل عىل أن اليوم عند اهللا خيتلف عنه عندنا 

ه خيتلف حسب السياق ال فالرصاىف . وهذا كل ما هنالك. ذى يرد فيهوأ

  . يسىء الفهم أو يتعمد ذلك ثم يرمى القرآن باخلطإ

ه أخطأ عندما قال إن األرض خلقت  ويتهم الرصاىف القرآن كذلك بأ

ن ذلك ىف القرآن؟ إنه يشري . قبل الساموات خلق : "تعاىل قوله إىلترى أ

هى دخان فقال هلا ولألرض  السامء وإىلثم استوى ... * األرَض ىف يومني

ينا طائعني  فقضاهن سبع ساموات ىف * ائتيا طوعا أو كرها قالتا أ

ن ىف النص الكريم أن الساموات خلقت بعد األرض؟ إن ...". يومني فأ

ام ال عن خلقها، فقد ُخلَِقْت  الكالم هنا هو عن تسوية الساموات ىف أربعة أ

 قبل هذا كام هو واضح من قبل ذلك، إذ كانت موجودة عىل هيئة دخان



ال يعنى كام " وما هلا من فروج: " عن السامءتعاىلكذلك فإن قوله . اآليات

يزعم الرصاىف أن حممدا كان يعتقد بأن السامء سقف متصل ال فتق فيها وال 

نني التى  مها والقوا صدع، بل يعنى أهنا حمكمة الرتكيب وأهنا متالمحة بأجرا

ه لوال اجلبال ومما قاله الر. تسري عليها ضا أن القرآن، حينام يقرر أ صاىف أ

ه  الت األرض واضطربت، قد أخطأ وأن العكس هو الصحيح، ففى رأ

زهنا والسؤال . أن وجود اجلبال يتسبب ىف اضطراب األرض ألهنا تفسد توا

وها هى ذى اجلبال منترشة عىل كوكبنا، ومل حيدث له بحمد اهللا : هو

  . اضطراب

 من ٣١ عىل اآلية "ملنتخب ىف تفسري القرآن الكريما"وهذا تعليق 

بياء"سورة  األرض َرَواِسَى أن َمتِيَد هبم وجعلنا فيها  وجعلنا ىف: ""األ

ا كان باطن األرض منصهرا سائال فلو : فَِجاًجا ُسبًُال لعلهم هيتدون

بعض نواحى الكرة األرضية كأهنا صخور  فرضنا أن اجلبال ُوِضَعْت ىف

ى بالقرشة األرضية أن متيد أو تنثنى أو  تفعة فإن ثقلهاهائلة مر قد يؤدِّ

ه اجلبال رواس. تتصدع ذات جذور ممتدة داخل ى  أى، لذلك جعل جل شأ

كام . فهى كأهنا أوتاد.  أعامق كبرية تتناسب مع ارتفاعهاإىلالقرشة األرضية 

كل . هباجعل كثافة هذه االرتفاعات واجلذور أقل من كثافة القرشة املحيطة 

مجيع  ذلك حتى يتوزع الضغط عىل القرشة العميقة بحيث يكون مساويا ىف

قال عىل سطح كروى  حائها فال متيد أو تتصدع ألن التوزيع التامثىل لأل أ

ريا يذكر   . يكاد ال حيدث تأ



اء عىل  األرض  بت العلم احلديث أن توزيع اليابس وا وقد أ

وقد .  الوضع الذى عليه األرضووجود سالسل اجلبال عليها مما حيقق

د هشة وخفيفة وأن حتت املحيطات ثبت أن اجلبال الثقيلة  دائام أسفلها موا

د الثقيلة الوزن وبذلك تتوزع األوزان عىل خمتلف الكرة . توجد املوا

وهذا التوزيع الذى أساسه اجلبال دائام ُقِصَد به حفظ توازن الكرة . األرضية

ا ارتفعت اجلب. األرضية ال حدثت السهول والوديان واملمرات بني و

طئ البحار واملحيطات واهلضبات، وكانت سبال وطرقا   ".اجلبال وشوا

الن الذى يفهمه الرصاىف وكأن املخلوقات تقع حينئذ من فوق يَ أما املَ 

 ماذا؟ إن األرض جرم إىلاألرض فهو فهم مضحك، إذ امليالن بالنسبة 

ل الشمس ىف نفس الوقت، وال معلق ىف الفضاء يدور حول نفسه وحو

" َمَيدان"إن القرآن إنام يتحدث عن . يمكن أن متيل باملعنى الذى فهمه كاتبنا

ه ىف اآلية اخلامسة " َمَيالن"ال  كام وهم الرصاىف حتى إنه أورد قوله عز شأ

قى ىف األرض رواسى أن متيل بكم: "هكذا" النحل"عرشة من سورة  ، "وأ

نا بل القر  ".أن متيد بكم"آن هو وهذا ليس قرآ

 حني جيمع التفصيالت اخلاصة بخلق الساموات واألرض ، والرصاىف

َلْت " من سورة تعاىلىف قوله  ام"ُفصِّ . ، جيد أن حاصل اجلمع أكثر من ستة أ

. وهو نفسه ما نقرؤه ىف تفسري الشيخ الشعراوى من العرص احلديث مثال

 خلق الساموات واألرض وهذه حسبة خاطئة، إذ القائلون هبا خيلطون بني

وبني تسوية هذا األمر أو ذاك فيهام بعد اخللق مما ال ينبغى أن يدخل ىف 



عملية اخللق، ومن ثم ال يصح إدخال تلك التسويات ىف احلساب، فاخللق 

  . شىء، والتسوية شىء آخر

وى  : وهو موجود ىف كتابى.  عليهوتعليقىوهذا ما قاله الشيخ الشعرا

طر عىل اخلوا " : واحلق يقول: "قال".  مع الشعراوى ىف تفسريه-طرخوا

امٍ  َخَلَق الَسَامَواِت َواألَْرَض ِىف " ى وتلك ه)... ٥٤/ األعراف" (ِستَِّة َأ

ام: القرآن بالنسبة لزمن اخللق اآليات املحكامت ىف ولكن آية . ستة أ

ام التفصيل للخلق جاءت ىف إِنَُّكْم ُقْل أَ  ":ىاقرأ مع. ظاهر األمر أهنا ثامنية أ

ذِ  َداًدا َذلَِك َربُّ  َخَلَق األَْرَض ِىف ى َلَتْكُفُروَن بِالَّ يْوَمِني َوَجتَْعُلوَن َلُه َأ

َهتَا ِىف ى َوَجَعَل ِفيَها َرَواِس * اْلَعاَملَِني  َر ِفيَهآ َأْقَوا  ِمن َفْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوَقدَّ

آِئلَِني  ًء لِّلسَّ اٍم َسَوآ َمآِء َوهِ  إىلى ُثمَّ اْسَتوَ * َأْرَبَعِة َأ ُدَخاٌن َفَقاَل َهلَا ى السَّ

َينَا َطآِئِعَني   َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َسَامَواٍت ِىف * َولَِألْرِض اْئتِيا َطْوًعا َأْو َكْرًها َقاَلَتآ َأ

ام، أما ). ١٢-٩/ فصلت" (يْوَمنيِ  والظاهر من آية التفصيل أهنا ثامنية أ

ام، ومن هذه النقطة دخل : ولآيات اِإلمجال فكلها تق إهنا ستة أ

َعْوا زوًرا أن القرآن فيه اختالف، وحاولوا أن جيعلوها  املسترشقون، وادَّ

 . ضجة عالية

ام كاملة بال  إنه سبحانه خلق األرض وما فيها ىف: ونقول أربعة أ

د أن ذلك حصل وتم ىف. زيادة وال نقصان ام، ويضم  فاملرا تتمة أربعة أ

ام الت الساموات ىفإليها خلق  تم فيها خلق ى يومني فيكون عدد األ

ام، أو نحمل املفصل عىل املجمل، فحني يقول  الساموات واألرض ستة أ

ذِ : "احلق ُ الَّ َّ امٍ  َخَلَق الَسَامَواِت َواألَْرَض ِىف ى إِنَّ َربَُّكُم ا " ِستَِّة َأ



ف( طلب الزمن يتى عالج حت إىل، فهل َخْلق اهللا حيتاج )٥٤/ األعرا

حسب قدرتنا لنخلق شيئًا،  ، ونحن البرش عىل"نْ كُ "املمتد؟ إن ربنا خيلق بـ

فاألمر بالنسبة " كن"وكل عملية نقوم هبا تأخذ زمنًا، لكن من خيلق بكلمة 

اذا جاء اخللق ىف.  تعاىلله هني جدا سبحانه و ام؟ نعلم أن  لكن  ستة أ

  . للميالد وبني هتيئته شىءهناك فرًقا بني ميالد ال

ى الذى، بصانع الزباد، وكنا قد رضبنا املثل سابقا، وهللا املثل األعىل

ى، كل منها جزءا من مخرية الزباد بأكواب اللبن الدافئ، ثم يضع ىفى يأ

هذا الرجل عمًال ملدة ى فهل يؤد. اجلو املناسب ويضع تلك األكواب ىف

ر الكوب؟ طبًعا املدة الالزمة لتخمُّ ى كل كوب، وه عرشة ساعة ىفى اثنت

. أن تنضج إىلكل كوب عنارص التخمر لتتفاعل بذاهتا  بأن ىفى ال، فقد اكتف

ويأخذ األمر تسعة . ىوان منووحيخلق اجلنني من تزاوج بويضة  إىلولننظر 

خلق اجلنني تسعة شهور، لكنه  شهور، وسبحانه جل جالله ال يعمل ىف

حل تفاعالته  اهللا الساموات واألرض ىفإذن فخلق . يرتك األمر ليأخذ مرا

ام ال يعن ام كلها كانت مشغولة باخللق، بل قال سبحانهى ستة أ : أن الستة أ

، وبعد ذلك ترك مكونات السموات واألرض لتأخذ قدرها "كن"

ام  ".ومراحلها ألن ميالدها سيكون بعد ستة أ

ام الت إىلى ونأ. هذا ما قاله الشيخ  خلق اهللا فيهاى موضوع الستة األ

تناقض بني النصني اللذين أوردمها ى أى ولست أر. الساموات واألرض

أما تشكيل رواسيها . هذا صحيح. يومني فاألرض خلقت ىف: فضيلته

هتا ىف ام فهذا ال يدخل ىف ومباركتها وتقدير أقوا خلق األرض كام  أربعة أ



ام الستة عىل اإلطالق، فاألرض كانت  هو واضح، وال عالقة له بحسبة األ

فيهام اهللا السامء سبع  اليومان اللذان قىضى ثم يبق.  األمرى د خلقت وانتهق

ضا ال يدخالن ىف. ساموات ام الستة ألن السامء مل ختلق  ومها أ حسبة األ

ى فيهام، إذ كانت السامء موجودة، وكل ما حدث أن اهللا سبحانه قد استو

ياه طوعا أو كرهاى إليها وأمرها ه أهنا  ما يدل عىلوهو . واألرض أن  تأ

ة تنظيم ليس ى أ. كانت كاألرض موجودة قبل ذلك أن اليومني مها مسأ

ام اخللق الستة سو. إال خلق األرض ى يومى إذن فهذا النص ال يذكر من أ

  . فحسب

ة نتساءل م يقل الرصاىف إن ما قاله حممد : وىف آخر حتليلنا هلذه املسأ أ

كل احلق ألن املقصود به املصلحة رغم ما فيه من أخطاء وأكاذيب هو احلق 

العامة، فلم يا ترى حيرص الرصاىف عىل فضح تلك األخطاء واألكاذيب، 

ا فأرى  وفضحها يفسد الغاية العظمى من ورائها، وهى املنفعة العامة؟ أما أ

أن الرصاىف حني قال ما قال ىف مدح حممد عليه السالم ىف أول كتابه إنام كان 

أه وجعل من نفسه  مصححا للقرآن طَّ تى إذا ما َخ خيدرنا هبذا املديح ح

ولكن هيهات، . نا له ذلك كلهعْ لَ وزاريا عليه وساخرا من معلومات حممد بَ 

إن الرصاىف يكره . فاللعبة مكشوفة متام االنكشاف وال تنطىل عىل أحد منا

ه يقول بحرمانية اخلمر والزنا واللواط وينّفر أشد التنفري من مد  حممدا أل

ال، اليد وكل ذلك كان منغمسا فيه  لآلخرين استجداء للطعام وامللبس وا

نية ال جتوز عىل . الرصاىف حتى شعر رأسه أما القول بغري ذلك فبهلوا



 ٦٥٠وجيد القارئ كالم الرصاىف ىف  هذه القضية ىف الصفحة رقم. العقول

  . "الشخصية املحمدية" من كتابه عن وما بعدها

قضية التفاوت ىف كذلك ا الرصاىف ىف كتابه ومن القضايا التى عاجله

 فهو يستغرب أن يميز اهللا .الرزق وجعل الناس درجات بعضها فوق بعض

بني البرش ىف الفقر والغنى لكى يبلوهم وخيتربهم، وكان املفروض أن 

وهو يسخر من اهللا . يساوى بينهم ىف الرزق حتى يكون االبتالء عادال

ه رجل غنى  ال ويؤكد سبحانه ويصوره وكأ يربر التفاوت بني البرش ىف ا

ه وضع طبيعى حتى ال يزامحه أحد ىف غناه ويفكر ىف الثورة عىل هذا  أ

وال شك أن ثم تفاوتا بني املخلوقات ىف كل ).  فصاعدا٦٦٣ص(الوضع 

شىء، ومنهم البرش ال البرش وحدهم، ولكن فلنركز كالمنها هنا عىل البرش، 

لكن ال بد أن نعرف أن فهم الرصاىف . ا منهمفهم من هيموننا بوصفنا جزء

للرزق هنا فهم ضيق، فالرزق ليس ماال فحسب وال التفاوت منحرص ىف 

الفقر والغنى بل يشمل كل شىء بام ىف ذلك اجلامل والذكاء والدهاء واهلمة 

والذوق واحلساسية والنبل وحب اخلري والرباعة ىف اللعب واإلبداع األدبى 

إلخ إن كان لذلك ... النشاط وحب العمل واإلنتاجوالعلمى والطموح و

  . من آخر

نى ال أعرف السبب ىف قيام احلياة عىل هذا  ا أقر وأعرتف أ وأ

ء الناس . التفاوت، وال أظن أحدا يستطيع أن يربره وكل البرش، سوا

العاديون أو الفالسفة الكبار أو املصلحون العظام، قد وقفوا أمام ذلك 

وقد حاولت دول أو .  يستطع أحد أن يقىض عليهالتفاوت حائرين ومل



وأقىص . زعمت أهنا يمكنها التخلص منه، فاهنارت ومل خيتف هذا التفاوت

ما يمكن عمله هو حث املتفوقني عىل النظر بعني الرأفة والعطف والتعاون 

 من مل تسعدهم األقدار بالتفوق، وحض أصحاب الرزق إىلواملعاونة 

جتهاد للتخلص من وضعهم السيئ أو الصرب عند القليل عىل العمل واال

. الفشل ىف التغلب عىل هذا الوضع والنهوض من جديد الستئناف املحاولة

ن الكريم   .  واحلديث الرشيفوهو ما عمله القرآ

والرصاىف هنا يتنمر للرسول حممد بوصفه مؤلف القرآن، وال أدرى 

ؤوال عنه وال ُأِخذ معنى وال مغزى وال جدوى هلذا التنمر، فليس حممد مس

ه ىف ذلك وال ُأِخذ رأى أى من البرش بل كلنا جئنا  فيناها إىلرأ  احلياة فأ

هكذا، وإال فلرينا الرصاىف شطارته، وقد كان أعجز من أن حيل مشكلته هو 

 معارفه املحظوظني إىلىف هذا التفاوت، فكان يمد يده ىف أخريات حياته 

ال وا فوه بام حيتاجه من ا  إىللطعام واملالبس بينام هو منرصف كى يوا

نعم إن تفاوت الناس ىف أرزاقهم املختلفة من أكرب . البغايا والغلامن واخلمر

 االشرتاك إىل العمل واحلركة واالجتهاد والتنافس، أى إىلاملحركات هلم 

 احلاىلىف صنع احلضارة والتقدم، لكن قد يرّد البعض بأن هذا هو الوضع 

ولو أراد اهللا سبحانه أال يكون هناك تفاوت أصال ويكون للحياة واألحياء، 

رغم ذلك نشاٌط وحركٌة وإبداٌع وتنافٌس ىف اخلريات لكان كام شاء، بل لو 

ه سبحانه خلقنا مكفيني حاجاتنا  دون حركة أو عمل أو حتى تفكري لكان  أ

واب األمان. له عز وجل ما أراد  أما الواقع فهو أن ى، لكن هذا باب من أ

وعلينا . ناك تفاوتا ىف األرزاق بني املخلوقات مجيعا ال بني البرشفحسبه



أن نتعامل مع هذا الواقع ال أن نذهب وراء األوهام ىف بيداء اخليال نظن أن 

هب . باستطاعتنا تغيري أوضاع احلياة وحمو التاميز بني الناس ىف الرزق واملوا

ا عن حقيقته بل أكد أن والقرآن مل يزخرف لنا الواقع وَيْكِذُبنا ويضّلن

اإلنسان قد ُخلِق ىف َكَبٍد ومشقة، ودلنا عىل مفاتيح ختفيف ذلك الكبد وتلك 

ت باخليار. املشقة، أما القضاء عليهام قضاء مربما فال يتم ىف  هذه الدنيا : وأ

 َت لْ ِس  واجتهدت وحاولت ذلك التخفيف، وإن شئت كَ  عملَت إن شئَت 

وعليك أن تتحمل نتيجة . اولة للتغيري األوضاع كام هى دون حموتقبلَت 

  .  موقفك وعملك ىف احلالني

" األزهر"وقد تناول العقاد مثال هذه القضية ىف مقال له بمجلة 

نه ) م١٩٦٣ ديسمرب -١٣٨٣رجب ( براهني اإليامن من طريق "عنوا

هني الشكوك إذا كان وجود اخلالق يستلزم خلو اخللق من : "، فقال"برا

العامل عىل هذه الصورة، فال نلبث أن  تصور فلنجتهد ىفالنقص والعذاب 

أوًال كيف يمكن . فرض من الفروض املستحيل بعينه عىل كلى نفهم أهنا ه

 من األشياء؟ شىءال يعوزه ى أن يكون املخلوق كامًال كامل اخلالق الذ

 ال تتعلق به إرادة اهللا، وال جيوز لنا أن نتطلبه منى ذلك هو املستحيل الذ

 توجب أن يكون املخلوقى التى ال هناية هلا هى  اهللا ألن قدرة اهللا التقدرة

التصور إ كامل  املحدود بزمانه ومكانه دون ذلك، ومتنع أن يوجد ىف

سف التصور إن تع ولن. جانب اإل الكامل اخلالق جلميع األشياءإىل خملوق

ع نقصها استطعنا فنقدر أن املخلوقات يمكن أن توجد ناقصة، وأن تكون م

حق الكائن  سعيدة ال ترجو شيًئا، وال يفوهتا رجاء ترجوه إذا جاز هذا ىف



 فهل توجد هذه املخلوقات السعيدة دفعة .السعيد الظافر بكل ما يريد

واحدة بال والدة وال نمو وال وقوف بالنمو عند حد حمدود؟ وإذا وجدت 

بني   فرق فيههذه املخلوقات السعيدة فهل تكون سعادهتا من نوع واحد ال

مجيع الصفات  هذا املخلوق وذلك املخلوق كأهنا نسخة مكررة ىف

وهل تتم هلا سعادهتا بغري جمهود منها وغري سبب من بواعث  واألحوال؟

امليالد؟ وهل يتبعه  بني من ولد باألمس ومن يتبعه ىف نفوسها وبغري فرق

وال يشعر بام امليالد صغًريا يشعر بالنقص أو ال يشعر به  ذلك التابع ىف

ع السعادة فكيف تتفرق دون  عداه؟ أما إذا تفرقت هذه املخلوقات ىف وا أ

أن يكون هذا املخلوق مستمتًعا بمزية ليست لآلخرين من املخلوقات؟ 

د باخللق إنصاًفا  وهل تكون املخلوقات جيًال واحًدا ثم يكون هذا االنفرا

لدين واملولودين؟ إن تظهر بعد العدم عىل سنة التتابع بنيى لألجيال الت  الوا

يقوم عىل افرتاض العامل عىل صورة من هذه الصور هو ى خطأ الشك الذ

 فكامل املخلوقات ال يدل عىل وجود .أظهر األخطاء بعد النظر اليسري

رى املنفرد بالكامل املطلق الذ  بل نقص .ال يتكرر وال يقبل التكرا

وجه قابل للتصور يدل عىل ذلك الكامل عىل كل ى املخلوقات هو الذ

اإلمكان  ال صورة غريها ىفى  وإذا تصورنا اخللق هبذه الصورة الت.والتقدير

أن نفهم كيف نرجو شيًئا ال يتحقق، وكيف نجهل ما نرجوه،  فمن اليسري

قب هذا الرجاء بكل ماى وال ندر   ."يضمره الغيب لنا من عوا

ن أن تكون ن أن لو كانت املخلوقات سعيدة ال يريدووْ والذين يتمنَّ 

 من يوفر هلا إىلتلك املخلوقات كاملة مطلقة القدرة واإلرادة ال حتتاج 



ن الشقاء  وا عث األمل وأ السعادة بل كل ما يريدونه هو خلو حياهتم من بوا

فهم كانوا وسوف يظلون عبادا له عز . بفضل اهللا وقدرته ورمحته وكرمه

اهتم، فهم ىف أول وجل حيصلون عىل سعادهتم وراحة باهلم منه ال من ذو

 ال خالقون، وال يتمتعون بالسعادة املنشودة من وناملطاف وآخره خملوق

فسهم بل من رهبم ورب العاملني مثلام أن هذا الكون اهلائل العظيم  عند أ

خملوق له سبحانه، ويقوم ويدور ويتحرك طبقا لقوانني مطردة أودعها فيه 

.  لو ختىل عنه اهللا جل وعزاخلالق الكريم، وال يمكن أن يبقى طرفة عني

فهل هناك مانع أن متىض حياة املخلوقات عىل نظام مطرد هو من خلق اهللا 

ضا مثلام أن املخلوقات  هى من صنعه سبحانه وإبداعه، ويكفل هلا هذا  أ

ع، فتعيش ىف بُ  م وال ةٍ يَ نِ هْ لَ النظام حياة بال قلق وال عداوة وال رصا  ال تتأ

وال تضيق مثال؟ هذا ما أفهمه، وال يدور ىف الذهن  حتزن وال ختاف وال متّل 

هة  دا أن تكون املخلوقات آ  جانب اإل األوحد جل وعال، فهذا هو إىلأ

املستحيل ال احلياة اخلالية من اآلالم واملنغصات، إذ اإل ال يمكن أن 

ل السعادة  يكون إال واحدا أحدا، بل خملوقات غري مستقلة بنفسها وال حتصِّ

  . هتا بل كرما من اهللا ورمحة ختلو متاما من أى جربوت وشدةمن ذا

لكن حلكمة ما ال ندرهيا خلق اهللا كونه عىل األساس الذى نعرفه 

 ونطمئن ونقلق، ونفرح ى، ونحس به طوال الوقت ونسعد به ونشق

ونحزن، ونحيا ونموت، ونتعاون ونتصارع، ونتسامل ونتحارب، ونسعى 

 توفري الرزق الوفري ونفشل أحيانا فنضيق وراء رزقنا فننجح أحيانا ىف

لكن هناك، كام أقول دائام، حكمة خفية فيام نحن فيه ىف . وهكذا... ونتوتر



هذه الدنيا مل يطلع عليها أحد وال يمكن أحدا تغيريها إال اهللا سبحانه 

وليس أمامنا سوى التعامل . بالنسبة ملن سيدخلون اجلنة ىف احلياة اآلخرة

 وذلك النظام الذى يسري عليه جمتهدين ىف حتصيل أسباب مع هذا الكون

السعادة وجتنب أسباب الشقاء بكل ما نستطيع وبأكرب قدر  ىف األوىل وأقل 

نه وبره ولطفه إىلقدر ىف الثانية   أن نلقى اهللا بعد املوت وكلنا أمل ىف غفرا

ل وجنته فال نكون من أهل النار والعذاب حتى لو كانت النارستفنى ويتحو

  .  اجلنة ىف ختام األمرإىلالبرش مجيعا 

 البحرين هذا َج َر وهو الذى مَ ": "الفرقان" ىف سورة تعاىلوأمام قوله 

يقف " ٌح ُأَجاٌج وجعل بينهام برزخا وِحْجًرا حمجورالْ عذٌب فراٌت وهذا مِ 

اء امللح عند مصبات  اء العذب با ا يراه من اختالط ا الرصاىف مكذبا به 

 البحار كام هو احلال عند التقاء ماء دجلة والفرات بامء خليج األهنار ىف

اءين يبقيان . العرب، والتقاء ماء النيل بامء البحر املتوسط صحيح أن ا

الح، لكنهام ىف النهاية ال  منفصلني لبعض الوقت وملسافة ىف داخل البحر ا

 برزخا فكيف يقول القرآن إن بينهام: ومن هنا جاء تساؤله. بد أن خيتلطا

هذا : وحجرا حمجورا، أى أهنام ال يمتزجان بل يظل كل منهام عىل حالته

لة حديث الرصاىف إىلملح أجاج، وهذا عذب فرات   ما الهناية؟ هذه حمصَّ

وقد وقف العبد هللا أمام هذه اآلية عام ). ٦٦٩ - ٦٦٨ص(عن هذه اآلية 

لكتاب موقف القرآن الكريم وا"و" مصدر القرآن: "م ىف كتابىَّ ١٩٨٦

ت ما قاله بعض علامء املسلمني ىف العرص " املقدس من العلم بعدما قرأ



الح  اءين ملسافة غري قصرية من البحر ا احلديث عن وجود متايز بني ا

  .الذى يصب فيه النهر العذب

من ى أ ىف رغم عدم ختصىصى، وثمة آية أخرى أران: " قلت ما نصه

ى الذى، تفسريها، الدكتور بوكا  ىف أن أخالف،إىلالعلوم الطبيعية، مضطرا 

يكرر، ىف كتابه عن العلم ىف القرآن والكتاب املقدس، كالم املفرسين 

هذا عذب فرات، : مرج البحرينى وهو الذ ":ى وهذه اآلية ه.  ىالقدام

تفسريها يقول  وىف". وهذا ملح أجاج، وجعل بينهام برزخا وحجرا حمجورا

د عن عدم االختالط كثريا ما تشاهَ ى لتمعروفة تلك الظاهرة ا ":ىبوكا. د

احلة باملياه العذبة لألهنار الكبريةى الفور ويرى البعض أن . ملياه البحر ا

دجلة والفرات، اللذين يشكالن ى القرآن يشري إليها لعالقتها بمصب هنر

، إذا جاز القول، طوله أكثر من  . كم، هو شط العرب١٥٠بالتقائهام بحرا

ري املد ظاهرة طيبة هاخلليج ينتج ت وىف اء العذب ى أ  داخل إىلانحسار ا

فمن : واحلقيقة أن هذا التفسري غري مقنع". وذلك يضمن ريا طيبا، األراىض

ومفرسينا القدامى عىل ى أن أوافق العامل الفرنس الناحية اللغوية يصعب عىلَّ 

 قيل عىل أساسه إنى للعهد، الذى هنا ه" البحرين" أن أداة التعريف ىف

إن اآليات السابقة تتحدث عن . املذكورين مها دجلة والفرات" البحرين"

اس) الظالم(الظل  عام واأل اء واأل مفاهيم عامة ال ى وهى، والرياح وا

اسإىلتشري  عام وال أ ى  ظالم بعينه وال رياح بعينها وال ماء معني وال أ

دجلة  (هنا مها بحران معينان" البحرين"خمصوصة، فلم يقال إذن إن 

وردت فيه هذه الكلمة هو سياق عام، ومن ثم ى ؟ إن السياق الذ)والفرات



ضا مها " البحران"أن يكون  فإن بالغة الكالم تقتىض " النهر والبحر"أ

فهذا من ناحية اللغة .  اجلنس ال العهد"أل"ى  فيهام ه"أل"أن ى بإطالق، أ

 مدى إىلوة اندفاعه وفضال عن ذلك فإن ماء النهر، مهام توغل بق. والبالغة

ظاهر النهاية بامئهام، ومن ثم ف تلط ىف، خيطداخل البحر أو املحي بعيد ىف

 وأزاحه عن ه امللَح عندما شق ماءَ (البداية عىل البحر  ىفى األمر أن النهر يبغ

عندما اختلط ماؤه العذب بامء (النهاية عليه  ىفى ليعود البحر فيبغ) طريقه

ن )اصية العذوبة وأعطاه بدال منها ملوحتهأفقده خى البحر امللح الذ ، فأ

 فإنه يقول ىف" تفسري القرآن املنتخب ىف"الربزخ إذن واحلجر املحجور؟ أما 

 نعمة اهللا عىل إىلتشري "هامش خصصه للتعليق عىل هذه اآلية إهنا ربام 

اء امللح املترسب من البحار ىف الصخور القريبة من  عباده بعدم اختالط ا

اء العذب املترسب إليها من الرب اختالطا تاما، بل إهنام يلتقيان الشاطئ  با

ى يطفو العذب منهام فوق امللح كأن بينهام برزخا يمنع بغ: جمرد تالق

لكْن ". زا خفيا مستورا ال نراهحاجى أحدمها عىل اآلخر وحجرا حمجورا، أ

فته هذا التعليق، عىل رغم جدته وطرى أن كاتب  نقطة هامة يبدو ىلثم ا

اء امللح اللذين ،)عىل األقل بالنسبة ىل( اء العذب وا  قد أغفلوها، إذ إن ا

ثم إذا كان . الشقوق عىل هذا النحو ال يمكن تسميتهام بحرين يلتقيان ىف

اءان ىف عرض البحر واملحيط يلتقيان  هذه الظروف ال يلتقيان، فإهنام ىف ا

واهللا ، يبدو ىل. ام قلنا من قبل كالنهاية ماء واحدا ان ويصبحان ىفويتامزج

نني الت أعلم، أن الربزخ املذكور ىف بمقتضاها بقى كل ى هذه اآلية هو القوا

اء العذب وامللح كل هذه الدهور املتطاولة الت ال يعلم مداها إال ى من ا



 فاألهنار . أن يرث اهللا األرض والساموات موجودينإىلاهللا، وسيبقيان 

ات، وكان املفروض، لو أن األمر انتهى عند هذا البحار واملحيط تصب ىف

دا، ويصبح  اءان اختالطا دائام، فال ينفصالن بعد ذلك أ احلد، أن خيتلط ا

اء املوجود عىل سطح األرض ماء ملحا قد ى بيد أن التقدير اإلهل. كل ا

اء من البحار واملحيطات، فتسوقه الرياح رُ خْ شاء أن يقوم البَ   بحمل ا

.  األهنار ماء عذبا كام كان، وهكذا دواليكإىل اجلبال وينحدر ليسقط عىل

اء امللح، ويتعايش البحران دون أن  اء العذب وا ضا يبقى ا وهكذا أ

فهذا هو الربزخ وهذا هو احلجر . عليه أحدمها عىل اآلخر ويقىضى يبغ

  . املحجور، فيام أفهم، واهللا أعلم

مة متناهنا عىل العباد هبذه النع جانب اإىلأن هذه اآلية،  كام يبدو ىل

ية، تتضمن معنى جمازيا، إذ  اء العذب هنا اإل أظن أن املقصود با

اء امللح الكافرون،املؤمنون  واملعنى هو أن اإليامن والكفر سيبقيان . وبا

ى دعانى والذ. عىل اآلخر متاما  آخر الدهر ال يستطيع أحدمها أن يقىضإىل

تتحدث عن ظواهر ى همته من أوىل اآليات الت هذا التفسري هو ما فإىل

 :ىإليها هأشري ى وردت فيه آيتنا هذه، واآلية التى السياق الذ الطبيعة ىف

م تر "  ربك كيف مد الظل، ولو شاء جلعله ساكنا، ثم جعلنا الشمس إىلأ

ملحته ى الذى أما املعنى املجاز".  ثم قبضناه إلينا قبضا يسريا  *عليه دليال

أن كفر إىل فهو أن اهللا يطمئن الرسول ى، نب معناها الظاهرفيها، بجا

، إن كان اآلن ممدودا فإن اهللا )الظالمى أ(قومه، املرموز إليه هنا بالظل 

هبذا  إىلأوحى ى والذ.  شمس اإليامن عام قليلغزِ بْ قابضه رويدا رويدا، ومُ 



ج مرى وهو الذ"وآية ى وردت فيه هذه اآلية هى املعنى هو السياق الذ

كذبت ى ، فقد كان املوىل سبحانه يتكلم عن األمم السابقة الت..."البحرين

برسلها عنادا وطغيانا، فأهلكها اهللا بعد أن كانت مستعزة بقوهتا وانتشار 

 احلديث عن بعض الظواهر الطبيعية غري إىلالنقلة  سلطاهنا، فبدت ىل

  . "ىضوء هذا املعنى املجاز مفهومة إال ىف

ه َح واملشكلة عند ا ه بل يبحث عن ل عقلَ مِ عْ  ال يُ ِىفٌّ رْ لرصاىف وأمثاله أ

ه عاِملٌ  ب حممدا  يستطيع أن يكذّ يرٌ رِ حْ  نِ األخطاء واملشاكل حتى يثبت لنا أ

ى به زاعام وخيطّ  ه ال كام يقولئ القرآن، الذى أ ه رسول مع أ  الرصاىف أ

واجز احللقرآن ىف مواضع متعددة منه عن ولقد حتدث ا. رسول وال حيزنون

ادية، ومنها نفهم أن الربزخ واحلجر املحجور ليسا بالرضورة من  غري ا

ء" خماطبا نبيه حممدا ىف سورة تعاىلقال . حجارة أو حديد فإذا ": "اإلرسا

َت القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنون باآلخرة حجابا مستورا  * قرأ

 ٌب جُ وليست هناك ُح ". ذاهنم َوْقًرا وجعلنا عىل قلوهبم َأكِنًَّة أن َيْفَقهوه وىف آ

ر، فقد كانوا يفهمون ما يقول ويسمعونه جيدا قْ  وال ىف آذاهنم وَ  ماديةٌ ةٌ نَّ كِ أو أَ 

، لكن عقوهلم ال تفكر فيه عىل النحو بسببهثم يسخرون منه ويتهمونه 

 احلق إىلالسليم بل كان عنادهم يقف عقبة ىف طريق اقتناعهم واهتدائهم 

ضا عن املرشكني ىف سورة تعاىلوقال . والنور نا وقالوا قلوبُ ": "ْت لَ صِّ فُ " أ

وقال ". ىف أكنة مما تدعونا إليه وىف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب

ضا" البقرة"سبحانه ىف سورة  ختم اهللا عىل قلوهبم وعىل : "عن املرشكني أ

صارهم غشاوة لوا وقا: "وقال عن اليهود ىف نفس السورة". سمعهم وعىل أ



حتى الربزخ ". قلوبنا ُغْلٌف بل لعنهم اهللا بكفرهم فال يؤمنون إال قليال

  احلياة لتصحيح أخطائهم التى اقرتفوها ىف إىلالذى يمنع املوتى من العودة 

ر السجون مثال ذات األسالك الشائكة والتى  الدنيا ليس برزخا ماديا كأسوا

 من حياول القفز يقف عليها جنود معهم البنادق إلطالق النار عىل

حل وجود اإلنسان هى مرحلة ما بعد  واهلروب، بل هو يمثل مرحلة من مرا

اءين إىلهلذا ذهب ذهنى . املوت  تفسري الربزخ واحلجر املحجور بني ا

اءين طول الوقت دون إىلبأهنام إشارة   القوانني الكونية التى تكفل بقاء ا

 .أن جيور أحدمها عىل اآلخر

به لقول القرآن املجيد ىف سورتى ويبدى الرصاىف  دهشته واستغرا

معرتضا " قودها الناس واحلجارةوَ : "عن نار اجلحيم" التحريم"و" البقرة"

بأن البرش يمكن أن يكونوا وقودا ألهنم قابلون لالشتعال واالحرتاق بينام 

ومل يكتف هبذا بل كعادته سخر من املفرسين الذين حاولوا . احلجارة ال

 لرعونته ، وقد فات الرصاىف). ٦٧١ -٦٦٩ص(م ىف اآلية توجيه الكال

نني الكون ىف العامل اآلخر ختتلف عنها ىف  وتعجله وغروره وتعامله، أن قوا

وأى إنسان . عاملنا الدنيوى كام وضح القرآن واحلديث ىف نصوص متعددة

نني الكونية . عنده ذرة من الفهم يعقل هذا ترى كيف يمكن ىف ظل القوا

ن تتجدد جلود األجساد بعدما حترتق وتتفحم كام نقرأ ىف اآلية احلالية أ

اتنا سوف نصليهم نارا كلام ": "النساء"التالية من  سورة  إن الذين كفروا بآ

أو أن يستمر " ناهم جلودا غريها ليذوقوا العذابلْ نضجت جلودهم بدَّ 

م  عنهم وهتعاىلحرق الكفار دون توقف فال يموتون حسبام نقرأ ىف قوله 



وناَدْوا يا مالك لَِيْقِض علينا ربك قال إنكم : "يرصخون ىف اجلحيم

 األصنام واألوثان التى كانوا إىل؟ أما احلجارة فأرى أهنا إيامءة "ماكثون

يعبدوهنا فأراد اهللا أن يفهمهم أهنا لن تنفعهم هناك بشىء، وإال لقد كان 

  . األوىل هبا أن تنفع نفسها

ىف عن أن البرش هبذا املعنى ليسوا وقودا ثم ال أدرى كيف غفل الرصا

بل  هم حيرتقون بالنار ذات الوقود، كام أن احلجارة والصخور تشتعل 

وتذوب وتسيل مثلام حيدث عند ثوران الرباكني وقذفها باحلمم، التى هى 

صخور سائلة والتى قد تستمر ىف الزحف عىل األرض لعدة أميال، وتسمى 

، وعندما تتجمد وتستحيل كتال من الصخر "molten lava: "باإلنجليزية

ة"تسمى املنطقة التى تنترش فيها هذه الكتل ىف لغة الضاد بـ وهذا ما ". احلَرَّ

عن ذلك املوضوع ) م١٩١٣ىف طبعته املشهورة عام (كتبه معجم وبسرت 

 lava " :" (n.) The melted rock ejected by a volcano"حتت عنوان 

from its top or fissured sides. It flows out in streams 
sometimes miles in length. It also issues from fissures in the 
earth's surface, and forms beds covering many square miles, 

as in the Northwestern United States ."  

وال تتوقف مشاغبات الرصاىف عند هذا احلد بل يمىض هامزا المزا 

ر الصخور ىف هذا السياق كْ  أن الكالم عن النار هبذه الطريقة وذِ إىلمشريا 

رة جوهم احلارق وُش  اء، بينامّح هو صدى حلياة العرب وحرا  تشري  ا

 النعم التى تتمتع هبا بالد الروم وفارس بام فيها من مياه إىلأوصاف اجلنان 

ه ال جنة وال نار بل أحالٌم شاَغَل هبا حممٌد  . وخرضة وجو منعش بديع أى أ

ه . قوَمه وأومههم بأهنا ستكون ىف اآلخرة، وال آخرة وال دياولو والطريف أ



ات نتيجة هلذاتكلم عن ثوران الرباكني ىف بالد العرب .  قديام ونشوء احلَرَّ

 بني العرب صحيحا، مع أن اإلسالمولو كان ما يقوله ىف تعليل انتشار 

ما كثرية بل  األغلبية الساحقة منهم ظلت نائية عنه ال تستجيب له أعوا

 ىف البالد اإلسالموحتاربه بغية القضاء عليه واستئصاله، فكيف يعلل انتشار 

جلو اجلميل كمرص وأسبانيا والعراق والشام وبالد ذات املياه واخلرضة وا

فارس وما بعدها ىف أواسط آسيا واهلند والصني وبالد الرتك مثال، وانتشاره 

اآلن هبدوء ىف أوربا وأمريكا حتى بني السياسيني والفنانني واملفكرين 

والالعبني رغم ختلف املسلمني وتقدم تلك البالد علينا بالسنني الضوئية 

ه تنفري الناس من كل ما يتعلق بنا؟ إهنا رمحة ورغم أن  كل شىء فينا من شأ

  .  اهللا ومشيئته

له   احلديث عن آدم واملالئكة إىلومن احلديث عن اجلحيم وأهوا

والرصاىف يعرتض عىل كل شىء ورد ىف هذه . وإبليس ىف قصة اخللق األول

ضعها املختلفة من القرآن الكريم كان من فإبليس عنده : القصة ىف موا

املالئكة فعىص ربه رغم أن اهللا يقول إنه من اجلن وخملوق من نار، ورغم 

.  أن املالئكة ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونتأكيد القرآن

ومن هنا يرفض الرصاىف أن يكون االستثناء منقطعا ىف قوله سبحانه عن 

فسجدوا : "م بذلكاملالئكة وإبليس وموقفهام من السجود آلدم لدن أمره هل

ى واستكرب وكان من الكافرين ه ىف ظل ما قلناه من أن " إال إبليس أ مع أ

ق من نار، بينام املالئكة ليست من اجلن وال لِ إبليس كان من اجلن وُخ 

أما إذا أراد . خلقت من نار، ال يمكن أن يكون االستثناء متصال بل منقطعا



وليهدأ " لكنّ "هنا بمعنى " الإ"الرصاىف االستمرار ىف الشغب فليقل إن 

  . وليسرتح

وأما قوله إنه من الظلم البني أن يعلِّم اهللا آدم األسامء كلها وال يعلِّمها 

املالئكة ثم جيرى للطرفني امتحانا ينجح فيه آدم وال يستطيع اإلجابة عليه 

ى فيه أسئلة  املالئكة ألن اهللا مل يعلمهم شيئا من املوضوع الذى ستأ

ساسية تصار شديد وتركيز عىل القضايا األ باخ٦٨٥ -٦٧٦ص(االمتحان 

لو كان األمر كذلك لكان فعال ضد العدل واملساواة ىف  ف)ىف املوضوع

 وقد فكرت ىف ذلك األمر منذ عقود، وكنت وما زلت . كام يقولالفرص

أفهمه عىل أن اهللا قد َعلَّم كال من املالئكة والبرش عىل النحو الذى يكفل 

لقد علم املالئكة بمعنى . نهم بمهمته ىف احلياة بام يتفق وطبيعتهقيام كل م

ه لقنهم ما علمهم إياه تلقينا وبرجمهم عىل وضع معني، فهم يطيعون اهللا  أ

وينفذون ما برجمهم عليه ال خيرجون عنه ِقيَد شعره، أما البرش فلم يلقنهم أو 

 وأفاض يربجمهم عىل وضع معني بل وهب هلم قدرات وإمكانات كثرية

ه  عليهم قدرا من احلرية يبدو قليال وضيقا لكنهم ينجزون به ما يبدو وكأ

ته  شأها اإلنسان منذ خطا خطوا معجزات، أال وهو هذه احلضارة التى أ

  .  يوم النفخ ىف الصورإىلاألوىل ىف احلياة حتى اآلن وما بعد اآلن 

نية حسبام أفهمه هو عن املالئكة  والبرش والكالم ىف النصوص القرآ

والشيطان، وهو ممثل قوى الرش ىف الكون، وليس عن آدم الشخص وال عن 

 التقدم من جهة، إىلإبليس وحده بل عن قوى التعلم والتجريب والتطلع 

ت بام ينطوى فيها من نفع أو أذى من اجلهة األخر  .  ىوقوى الشهوا



اإلنسان قد  يوم يبعثون هو، فيام أفهم، أن إىلواملقصود بطلب إبليس إنظاَره 

ُبثَّْت فيه الشهوات الباعثة له عىل احلركة والتعلم والتقدم كشهوة الطعام 

واجلنس والتميز عىل اآلخرين والفضول وحب التجربة، فيظل اإلنسان 

طوال التاريخ البرشى ىف شد وجذب بني املثال األعىل ووسوسات 

ن ليحل حمله  أن يلقى ربه وتنتهى مسرية احلضارة وينهدم الكوإىلالشيطان 

هذا ما أفهمه من . كون جديد عىل أسس وقوانني جديدة ىف احلياة اآلخرة

نية، وإال فإذا كان املقصود آدم اإلنسان األول فلَِم يعّلمه اهللا  النصوص القرآ

 أن يعرف سوى بعض األمور إىلكل شىء ىف الدنيا، وهو مل يكن حمتاجا 

اذ ا حيفظ معاجم اللغات كلها منذ املحدودة التى تناسب حياته البدائية؟ و

 تعاىل أن تفنى الدنيا؟ ترى ماذا يفعل هبا؟ إن هذا عبث ىف عبث، إىلخلق 

   !اهللا عن ذلك

م طالبنا وهل يظن ظان أن اهللا سبحانه قد علم آدم واملالئكة كام نعلِّ 

ونسقيهم العلم سقيا، ثم أحرضمها وأحرض إبليس معهام، وجلسوا 

قد امتحانا آلدم واملالئكة بعد أن يكون قد علَّم يتداولون وخيتلفون، ويع

هذا كل شىء، وعلَّم هؤالء بعض األشياء التى ال تسمن وال تغنى من جوع 

وتضمن آلدم االنتصار عليهم بالرضبة القاضية من أول حلظة؟ وهل تظن 

أن املالئكة حني استغربت خلق اهللا خليفة ىف األرض كانت وقحة ىف هذا 

ه أراد خلق كائن االستغراب كام ي قول الرصاىف؟ الذى أفهمه أن اهللا عز شأ

قادر، بام وهبه جل وعال من قدرات وإمكانات، عىل صنع احلضارة 

 نموها وزيادة تشابكاهتا وتعقيداهتا ىف كل عرص إىلوتطويرها بام يؤدى 



ومرص، ىف حني كانت املالئكة تظن أن ىف وجودها الكفاية، إذ هى تسبح 

تساءلت عن لزوم خلق اإلنسان برباءة ال بوقاحة كام يقول اهللا وتقدسه، ف

  . الرصاىف ظنا منه أهنا تعاند وتتمرد وتغرت وتتجاوزحدودها مثله

أما كيف دخل إبليس اجلنة بعدما طرد منها فاجلواب عىل ذلك 

ومن قال إن إبليس طرد من اجلنة؟ إن ىف : هو بدوره سؤال، وهوالسؤال 

منها مذؤوما مدحورا، ومل تكن اجلنة وال أمر اهللا القرآن أمرا له باخلروج 

املالئكة بالسجود آلدم قد ذكرا بعد، فكيف نفهم أن اخلروج هنا هو 

اخلروج من اجلنة؟ ومل ال يكون هو اخلروج من مقام التكريم الذى انتهكه 

بالعصيان؟ لقد ذكرت اجلنة بعد هذا وذكر معها خداع الشيطان آلدم 

ء أرى أى داع للتساؤل عن الكيفية التى استطاع هبا ومن ثم فلست . وحوا

ينا األول صور وأرى . إبليس دخول اجلنة للوسوسة أل ة فيام أ عىل أن املسأ

ة رمزية ال حرفية واقعية   .هى عىل كل حال مسأ

ى ىف بعض كتب ت بنفسى،  وطالب.  ىوقد بثثت هذا الرأ  ال ى،  كام رأ

لم آدم الشخص كل األسامء ىف احلياة، يقتنعون بام أقول بل يرون أن اهللا ع

ا قائال اذا األسامء فقط دون األفعال واحلروف والظروف؟ : فأضيف أ و

إن اللغة ال تقوم وال تصلح باألسامء وحدها بل ال بد هلا من أفعال وحروف 

هم.  ىوظروف، وإال مل يكن هلا من معن ترى ما الذى سيفعله آدم :  ثم أسأ

 مجيع اللغات البرشية ىف كل العصور واألماكن، وقد بكل هذه األسامء وىف

كانت لغته حمدودة جدا جدا تبعا لبدائية حياته، إذ كان أول إنسان ىف الكون 

 طائفة صغرية من األلفاظ يسريِّ هبا أموره املغرقة ىف إىلفلم يكن بحاجة إال 



عرف البساطة والسذاجة؟ إن كال منا اآلن مهام كان اتساع علمه وعمقه ال ي

من لغته القومية سوى بضعة آالف كلمة ليس إال مع أن العربية تزيد عن 

مليون من الكلامت، فام بالنا لو كان عىل آدم أن يعرف كل الكلامت ىف كل 

دا إىلاللغات منذ بداية اخللق   يوم القيامة؟ إن هذا ال يمكن  أن يكون أ

اذا خيتص اهللا آ. حتى لو انطبقت السامء عىل األرض دم وحده هبذه امليزة و

نائه وأحفاده؟ وما املغزى؟ وما الرس؟ وما احلاجة  وال تتكرر مع أحد من أ

 إليه؟ 

إننا ىف قسم اللغة العربية : ثم أقول ضاحكا وجادا ىف ذات الوقت

نحاول أن نعلمكم لغتكم القومية التى هى ىف الوقت نفسه لغة القرآن 

دب والتاريخ والقرآن فنحارضكم ىف النحو والرصف والبالغة واأل

واحلديث، ثم بعد أربع سنوات، ودعونا من السنوات الطوال التى 

فقتموها ىف املرحلة االبتدائية واإلعدادية والثانوية ىف املدارس وىف مراكز  أ

الدروس اخلصوصية حيث الطبل والزمر والرقص والتصفيق والزغاريد 

ة،  له، ث ترديد املعلومات وراء املدروحيوشغل احلوا س ترديدا ببغائيا أ

وهذه نتيجة . وبعد ذلك كله ننظر فنجد النتيجة خميبة لآلمال ختييبا تاما

تعليمكم لغة واحدة، فكيف بتعليم كل لغات البرش ىف كل العصور 

واألماكن لشخص واحد ال حيتاج شيئا من ذلك كله؟ لكن طالبى ال 

دا بام أقول ويرصون عىل أن يفهموا اآليات  الكريمة فهام حرفيا، يسلمون أ

ساءل فيام بينى وبني نفسى أفال يمكن أن : فأسكت عاجزا أمام تصلبهم، وأ

ناؤنا وبناتنا ىف اجلامعة أفهم منا وأوسع علام وأقدر عىل التفسري  يكون أ



الصحيح للقرآن، وبخاصة أهنم تعلموا ىف مراكز الدروس اخلصوصية عىل 

قصة اللولبيبة التى تلتف حول نغامت الطبل واملزمار، وعىل تلوى الرا 

رقبتها أفعى ضخمة يا ليتها تلدغها أو تعرص عنقها وختلصنا منها، وعىل 

دهم فوق رؤوسهم التنورة  دوران الدراويش كاخلذاريف وهم حيركون بأ

  .  ممكن جدا؟التى تشبه املظلة

إن هذه ) ٦٧٧ص( قصة اخللق يقول معروف الرصاىف إىلوبالنسبة 

 القرآن بشىء من الترصف ىف إىل التوراة، فانتقلت منها القصة مذكورة ىف

ذا أوال أسوق هذه القصة كام وردت ىف اإلصحاح الثانى . وضعها وهأ

َوَجَبَل ٧ )صحاح الثانىاإل(: "بالعهد القديم" التكوين"فر والثالث من س

ًبا ِمَن األَْرِض، َوَنَفَخ ِىف  ُ آَدَم ُتَرا بُّ اِإل ِْفِه َنَسمَ  الرَّ َفَصاَر آَدُم َنْفًسا . َة َحَياةٍ َأ

ُ َجنًَّة ِىف ٨. َحيَّةً  بُّ اِإل ذِ  َوَغَرَس الرَّ ًقا، َوَوَضَع ُهنَاَك آَدَم الَّ ى َعْدٍن َرشْ

ُ ِمَن األَْرِض ُكلَّ َشَجَرٍة َشِهيٍَّة لِلنََّظِر َوَجيَِّدٍة ٩. َجَبَلهُ  بُّ اِإل َْبَت الرَّ َوَأ

ِّ  َياِة ِىف لَِألْكِل، َوَشَجَرَة اْحلَ  َوَكاَن ١٠. َوَسِط اْجلَنَِّة، َوَشَجَرَة َمْعِرَفِة اْخلَْريِ َوالرشَّ

ُرُج ِمْن َعْدٍن لَِيْسقِ  : اْجلَنََّة، َوِمْن ُهنَاَك َينَْقِسُم َفَيِصُري َأْرَبَعَة ُرُؤوسٍ ى َهنٌْر َخيْ

ِحِد ِفيُشوُن، َوُهَو اْملُِحيُط بَِجِميِع َأْرِض ا١١ َهُب اِْسُم اْلَوا . ْحلَِويَلِة َحْيُث الذَّ

َواْسُم النَّْهِر ١٣. ُهنَاَك اْملُْقُل َوَحَجُر اْجلَْزعِ . َوَذَهُب تِْلَك األَْرِض َجيِّدٌ ١٢

َواْسُم النَّْهِر الثَّالِِث ١٤. الثَّانِى ِجيُحوُن، َوُهَو اْملُِحيُط بَِجِميِع َأْرِض ُكوشٍ 

اِقُل، َوُهَو اْجلَارِ  قِ ى ِحدَّ ورَ أَ ى َرشْ ُت . شُّ بُع اْلُفَرا ا  .َوالنَّْهُر الرَّ

ُ آَدَم َوَوَضَعُه ِىف ١٥ بُّ اِإل . َجنَِّة َعْدٍن لَِيْعَمَلَها َوَحيَْفَظَها َوَأَخَذ الرَّ

ُ آَدَم َقاِئًال ١٦ بُّ اِإل ا ١٧، ِمْن َمجِيِع َشَجِر اْجلَنَِّة َتْأُكُل َأْكًال «: َوَأْوَىص الرَّ َوَأمَّ



ََّك َيْوَم َتْأُكُل ِمنَْها َمْوًتا َمتُوُت َشَجَرُة َمْعرِ  ِّ َفَال َتْأُكْل ِمنَْها، ألَ . »َفِة اْخلَْريِ َوالرشَّ

١٨ ُ بُّ اِإل َلْيَس َجيًِّدا َأْن َيُكوَن آَدُم َوْحَدُه، َفَأْصنََع َلُه ُمِعينًا «: َوَقاَل الرَّ

ُ ِمَن األَْرِض كُ ١٩. »َنظَِريهُ  بُّ اِإل ِة َوُكلَّ ُطُيوِر َوَجَبَل الرَّ يَّ َناِت اْلَربِّ لَّ َحَيَوا

َها  َامِء، َفَأْحَرضَ ى َماَذا َيْدُعوَها، َوُكلُّ َما َدَعا بِِه آَدُم َذاَت َنْفٍس إىلالسَّ  آَدَم لَِريَ

َامِء َوَمجِيعَ ٢٠. َحيٍَّة َفُهَو اْسُمَها  َفَدَعا آَدُم بَِأْسَامٍء َمجِيَع اْلَبَهاِئِم َوُطُيوَر السَّ

ةِ  يَّ َناِت اْلَربِّ ا لِنَْفِسِه َفَلْم َجيِْد ُمِعينًا َنِظَريهُ . َحَيَوا ُ ٢١. َوَأمَّ بُّ اِإل َفَأْوَقَع الرَّ

َوَبنَى ٢٢. ُسَباًتا َعَىل آَدَم َفنَاَم، َفَأَخَذ َواِحَدًة ِمْن َأْضَالِعِه َوَمَأل َمَكاَهنَا َحلًْام 

تِ  ْلَع الَّ ُ الضِّ بُّ اِإل َها َأَخ ى الرَّ ًة َوَأْحَرضَ َفَقاَل ٢٣.  آَدمَ إىلَذَها ِمْن آَدَم اْمَرأَ

َا .  ىَوَحلٌْم ِمْن َحلْمِ ى هِذِه اآلَن َعْظٌم ِمْن ِعَظامِ «: آَدمُ  ًَة ألَهنَّ هِذِه ُتْدَعى اْمَرأ

ِ ٢٤. »ِمِن اْمِرٍء ُأِخَذْت  َ ُه َوَيْلَتِصُق بِاْمَرأ َاُه َوُأمَّ ُجُل َأ ُك الرَّ ِه لِذلَِك َيْرتُ

ا الَ ٢٥. َوَيُكوَناِن َجَسًدا َواِحًدا ُُه، َوُمهَ ، آَدُم َواْمَرأَ ا ُعْرَياَنْنيِ َوَكاَنا ِكَالُمهَ

  .َخيَْجَالنِ 

تِ ١ )صَحاُح الثَّالُِث اإل( ِة الَّ يَّ َناِت اْلَربِّ ى َوَكاَنِت اْحلَيَُّة َأْحَيَل َمجِيِع َحَيَوا

، َفَقاَلْت لِلْ  ُ بُّ اِإل ةِ َعِمَلَها الرَّ َأَحقا َقاَل اُهللا َال َتْأُكَال ِمْن ُكلِّ َشَجِر «: َمْرأَ

ُة لِْلَحيَّةِ ٢» اْجلَنَِّة؟ ْرأَ ا َثَمُر ٣ِمْن َثَمِر َشَجِر اْجلَنَِّة َنْأُكُل، «: َفَقاَلِت اْملَ َوَأمَّ

تِ  َجَرِة الَّ َ : َوَسِط اْجلَنَِّة َفَقاَل اهللاُ  ِىف ى الشَّ اُه لِئَالَّ َمتُوَتاالَ َتْأُكَال ِمنُْه َوالَ َمت . »سَّ

َُّه َيْوَم َتْأُكَالِن ِمنُْه َتنَْفتُِح ٥! َلْن َمتُوَتا«: َفَقاَلِت اْحلَيَُّة لِْلَمْرأَةِ ٤ َبِل اُهللا َعاِملٌ َأ

 َّ ِ َعاِرَفْنيِ اْخلَْريَ َوالرشَّ َجَرةَ ٦. »َأْعُينُُكَام َوَتُكوَناِن َكا ُة َأنَّ الشَّ ْرأَ  َفَرأَِت اْملَ

َجَرَة َشِهيٌَّة لِلنََّظرِ  َا َهبَِجٌة لِْلُعُيوِن، َوَأنَّ الشَّ َفَأَخَذْت ِمْن . َجيَِّدٌة لَِألْكِل، َوَأهنَّ



ًْضا َمَعَها َفَأَكَل  َفاْنَفَتَحْت َأْعُينُُهَام َوَعلَِام ٧. َثَمِرَها َوَأَكَلْت، َوَأْعَطْت َرُجَلَها َأ

َُام ُعْرَياَنانِ  ُْفِسِهَام َمآِزرَ َفَخاَطا أَ . َأهنَّ  .ْوَراَق تٍِني َوَصنََعا ألَ

ِ َماِشًيا ِىف ٨ بِّ اِإل اْجلَنَِّة ِعنَْد ُهُبوِب ِريِح النََّهاِر،  َوَسِمَعا َصْوَت الرَّ

ِ ِىف  بِّ اِإل ُُه ِمْن َوْجِه الرَّ بُّ ٩. َوَسِط َشَجِر اْجلَنَّةِ  َفاْخَتَبَأ آَدُم َواْمَرأَ َفنَاَدى الرَّ

 ُ َْت؟«:  آَدَم َوَقاَل َلهُ اِإل َْن َأ اْجلَنَِّة  َسِمْعُت َصْوَتَك ِىف «: َفَقاَل ١٠. »َأ

 ِّ ََّك ُعْرَياٌن؟ َهْل «: َفَقاَل ١١. »ُعْرَياٌن َفاْخَتَبْأُت ى َفَخِشيُت، ألَ َمْن َأْعَلَمَك َأ

تِ  َجَرِة الَّ ْرأَُة «: َفَقاَل آَدمُ ١٢» َأْوَصْيُتَك َأْن الَ َتْأُكَل ِمنَْها؟ى َأَكْلَت ِمَن الشَّ اْملَ

تِ  َجَرِة َفَأَكْلُت ى َأْعَطْتنِ ى هِ ى َجَعْلَتَها َمعِ ى الَّ ُ ١٣. »ِمَن الشَّ بُّ اِإل َفَقاَل الرَّ

َةِ  ذِ «: لِْلَمْرأ ةُ » َفَعْلِت؟ى َما هَذا الَّ ْرأَ ْتنِ «: َفَقاَلِت اْملَ . »َفَأَكْلُت ى اْحلَيَُّة َغرَّ

بُّ اإلِ ١٤ ِْت ِمْن َمجِيِع «: ُ لِْلَحيَّةِ َفَقاَل الرَّ َِّك َفَعْلِت هَذا، َمْلُعوَنٌة َأ ألَ

ةِ  يَّ َّاِم . اْلَبَهاِئِم َوِمْن َمجِيِع ُوُحوِش اْلَربِّ ًبا َتْأُكلَِني ُكلَّ َأ َعَىل َبْطنِِك َتْسَعْنيَ َوُتَرا

ِة، َوبَ ١٥. َحيَاتِِك  ْرأَ ُهَو . ْنيَ َنْسلِِك َوَنْسلَِهاَوَأَضُع َعَداَوًة َبْينَِك َوَبْنيَ اْملَ

ِْت َتْسَحِقَني َعِقَبهُ  َْعاَب «: َوَقاَل لِْلَمْرأَةِ ١٦. »َيْسَحُق َرْأَسِك، َوَأ ُر َأ َتْكثًِريا ُأَكثِّ

 َرُجلِِك َيُكوُن اْشتِيَاُقِك َوُهَو َيُسوُد إىلوَ . َحَبلِِك، بِاْلَوَجِع َتلِِديَن َأْوالًَدا

َجَرِة «: َدمَ َوَقاَل آل١٧. »َعَليِْك  َِك َوَأَكْلَت ِمَن الشَّ َ ََّك َسِمْعَت لَِقْوِل اْمَرأ ألَ

تِ  بِالتََّعِب َتْأُكُل . الَ َتْأُكْل ِمنَْها، َمْلُعوَنٌة اَألْرُض بَِسَببَِك : َأْوَصيُْتَك َقاِئًال ى الَّ

َّاِم َحيَاتَِك  . ْأُكُل ُعْشَب اْحلَْقلِ َوَشْوًكا َوَحَسًكا ُتنْبُِت َلَك، َوتَ ١٨. ِمنَْها ُكلَّ َأ

تِ إىلبَِعَرِق َوْجِهَك َتْأُكُل ُخْبًزا َحتَّى َتُعوَد ١٩ ََّك . ُأِخْذَت ِمنَْهاى  األَْرِض الَّ ألَ

ٍب َتُعودُ إىلُتَراٌب، وَ   .» ُتَرا



ِِه ٢٠ ءَ «َوَدَعا آَدُم اْسَم اْمَرأَ ا َا ُأمُّ ُكلِّ َح » َحوَّ بُّ ٢١.  ىألَهنَّ َوَصنََع الرَّ

َبَسُهَام اإلِ  ْ ِِه َأْقِمَصًة ِمْن ِجْلٍد َوَأ َ ُ ٢٢. ُ آلَدَم َواْمَرأ بُّ اِإل ُهَوَذا «: َوَقاَل الرَّ

 َّ ِحٍد ِمنَّا َعاِرًفا اْخلَْريَ َوالرشَّ ُه َيُمدُّ َيَدُه َوَيْأُخُذ . اِإلْنَساُن َقْد َصاَر َكَوا َواآلَن َلَعلَّ

ًْضا َوَيأْ  يَا ِمْن َشَجَرِة اْحلَيَاِة َأ َدِ إىلُكُل َوَحيْ ُ ِمْن ٢٣. » األَ بُّ اِإل َفَأْخَرَجُه الرَّ

تِ  قِ ٢٤. ُأِخَذ ِمنَْهاى َجنَِّة َعْدٍن لَِيْعَمَل األَْرَض الَّ ى َفَطَرَد اِإلْنَساَن، َوَأَقاَم َرشْ

َسِة َطِريِق َشَجَرِة  َرا   ".اْحلََياةِ َجنَِّة َعْدٍن اْلَكُروبِيَم، َوَهلِيَب َسْيٍف ُمَتَقلٍِّب ِحلِ

ءتنا ما ورد ىف العهد القديم عن قصة آدم نالحظ اآلتى ىف : وبعد قرا

، أما ىف العهد القديم فقد  بذكر اجلنةتعاىل الكريم اجتزأ سبحانه والقرآن

شئت ىف عدن عىل األرض وسيق إليها هنر انقسم فيها  حدد  موقعها بأهنا أ

نيةأربعة أهنار لسقياها، ومنها الفرات، وليس ذلك وتنص .  ىف القصة القرآ

ه  القصة الكتابية عىل أن آدم كان يعمل ىف اجلنة بخالف ما ىف القرآن من  أ

وىف القصة الكتابية . كان يأكل ويرشب منها ما يشاء دون عمل أو تعب

سميت الشجرة التى حرم عىل آدم األكل منها بأهنا شجرة معرفة اخلري 

أما إن كان ال بد من تسميتها . يدوالرش، أما ىف القرآن فشجرة دون حتد

وىف القصة الكتابية أحرض اهللا آلدم كل .  شجرة املعصيةى،  فيام أرى، فه

نية  نات والطيور لريى ماذا يطلق عليها من أسامء، أما ىف القصة القرآ احليوا

نات أو طيور بل أطلقها  فقد علمه اهللا األسامء كلها دون حتديد بحيوا

ذا ، وخيلو العهد القديم ىف هة عام استطاعه آدمإطالقا، وعجزت املالئك

ء من ضلعه، أما ىف . السياق من املالئكة وىف العهد القديم أن اهللا أخذ حوا

ء: القرآن فهناك نفس واحدة خلق اهللا منها زوجها وىف القصة . آدم وحوا



ء باألكل من شحرة معرفة اخلري والرش،  الكتابية نجد أن احلية قد أغرت حوا

وهذا غري ما تقوله قصة القرآن من أن الشيطان .  بدورها آدمَ واءُ وأغرت ح

مها فاستجابا له، وإن كان القرآن خيتم مجيعا هو الذى وسوس هلام  وأغرا

، فاالثنان أكال من الشجرة وخالفا هنى "عىص ربه فغوى"القصة بأن آدم 

هم منه مل يسند هبذا اللفظ إال آلدم وحده، وهو ما أف" العصيان"رهبام، لكن 

ا ما يكن األمر فإن القرآن ال يلقى تبعة .  ىأن املقصود اجلنس البرش  وأ

اخلروج من البلهنية التى كانا يمرحان فيها بكل حرية واستمتاع وسعادة 

ء بل عىل آدم مهام كان املقصود بـ   . هنا" آدم"عىل حوا

 مل وىف القصة الكتابية يتمشى اهللا ىف اجلنة عند هبوب ريح النهار، وإن

د من  هذه، وينادى آدم وزوجته، اللذين "  ريح النهار"يكن مفهوما املرا

ن. اختفيا منه، فلم يعرف مكان اختبائهام  وحني. وليس هلذا وجود ىف القرآ

اذا عصيت؟ رد بأن املرأة هى التى أغوته، لرتد هذه بدورها : سأل اهللا آدم

ال وجود له ىف القصة وهذا . بأن احلية هى التى أعطتها من الشجرة فأكلت

نية وىف القصة الكتابية يلعن اهللا احلية ويقىض عليها باملشى عىل بطنها . القرآ

وبأكل الرتاب طول حياهتا عقابا هلا عىل ما فعلت، وأن تكون بينها وبني 

ه  ة عداوة، وكذلك بني نسليهام، كام يلعن األرض بسبب آدم، وخيربه بأ املرأ

ثم صنع هلام أقمصة من جلد، وهو .  لقمة العيشقدر عليه الشقاء سعيا وراء

  . ما ال وجود لشىء منه ىف القرآن

ج من اجلنة  وىف النهاية حسب رواية العهد القديم يعاقبهام اهللا باإلخرا

ءَ رَّ َج  حد من اآلهلة،   أكل اإلنسان من شجرة معرفة اخلري والرش فصارا كوا



ضا فيكون م وعاش . ن اخلالدينوخوفا من  أن يأكل من شجرة احلياة أ

شأ اهللا هليب سيف متقلب حلراسة  اإلنسان بعد طرده من اجلنة رشقيها، وأ

نية، التى ختلو من لعن . طريق شجرة احلياة وهذا كله ال تعرفه القصة القرآ

وىف . ة بأكله من شجرة اخللداألرض أو اخلشية من خلود اإلنسان كاآلهل

 لسان الشيطان الكاذب، الذى آن ليس هناك ذكر لشجرة اخللد إال عىلالقر

وينخدع ا فقال هلام عن الشجرة املحرمة إهنا شجرة اخللد، فلام أكال منها  أ

 فطفقا خيصفان عليهام من ورق اجلنة، وكانت النتيجة أن ،انكشفت سوآهتام

كذلك مل تكن هذه الشجرة املحرمة هى شجرة معرفة اخلري . طردا من اجلنة

 سبحانه أن يرى هل سيطيعه آدم وحواء فال من الرش بل شجرة أراد اهللا

يأكال منها أم هل سيعصيانه فيصيخا السمع للشيطان ويعمال عكس ما 

كام أن احلية ال تعادى املرأة وحدها بل البرش مجيعا، . أمرمها به جل وعال

مثلام ليست هى وحدها التى تؤذى اإلنسان بل يشاركها ىف ذلك ويتفوق 

نات املتوحشة والعقارب والديدان عليها كثري من املخلوقا ت كاحليوا

والنباتات واألسامك السامة والتامسيح وأسامك القرش واألخاطيب 

ثيم واملكروبات والفريوسات، فضال عن معاداة اإلنسان ألخيه  واجلرا

  . وهكذا... اإلنسان، واألمم لألمم، واجلامعات للجامعات

ا ويدخل أحد أهنار ثم إذا كانت اجلنة ىف األرض ونحن نسكن رشقيه

ها  ىف أى وقت نشاء، ولكن عبثا نبحث ىف  األرض فيها فاملفروض أن نرا

كذلك من قال إن احلية تأكل الرتاب؟ . األرض عن اجلنة فال  نجدها البتة

الثعبان أو األفعى أو احلية ": "ثعبان"حتت عنوان " الويكيبيديا"تقول 



يتواجد منه   آكالت اللحوم  من... ذوات الدم البارد  من  زاحف حيوان  هو

تاركتيكا  مجيع القارات عدا قارة  نوع تنترش ىف٢٧٠٠عىل األرض  ى وه  ،أ

 عدة أمتار إىلسم للثعابني الصغرية ١٠تتواجد بمختلف األطوال من 

ع الثعابني غري سامة، أم... للثعابني الكبرية وا واع السامةمعظم أ  ا األ

لقتل الفريسة أو إخضاعها أو للدفاع عن ى فتستخدم السمية بشكل أساس

ر شديدة  نفسها، إذ إن كمية قليلة من سم الثعبان كافية إلحداث أرضا

بل إن العلامء ليستخرجون من ". للضحية أو حتى التسبب باملوت لإلنسان

  .مصال يستعمل للشفاء من لدغاهتاسم الثعابني 

ه  ر اهللا ىف العهد القديم وكأ  يتمشى ىف نسيم مالك أطيانوكيف يصوَّ

ئه، ويفقد  ن  اختبأ منه أحد ُأَجَرا العرص يستعرض حقوله، وال يعرف أ

  ما دخل احلية ثم ليس هلا فيام حدث ذنب؟  رغم أنْ أعصابه ويلعن األرض

 وسوسة الشيطان، التى تثري إىلصية ىف األمر؟ لقد أرجع القرآن املع

ئز، ومل يردد كالم اخلرافات واألساطري  ِق لْ كام مل يُ . الشهوات والغرا

ء وحدها حسبام جاء ىف العهد القديم، بل عليها  باملسؤولية عىل كتف حوا

قد أورد اسم آدم " املعصية"هى وآدم مجيعا، وإن كان عند استعامل كلمة 

 نرى أن ما قاله الرصاىف من أن القرآن قد أخذ من هذا كله.  كام ذكرنافقط

ن  القصة من العهد القديم مع بعض الترصف هو كالم خاطئ متاما، فاجلوا

خمتلفان ما بني جو أسطورى ىف القصة الكتابية وجو منطقى ىف القصة 

نية يليق بجالل اهللا وبصلته بعباده عىل عكس العهد القديم، الذى  القرآ

دا بربوبيته وكامله وجالله حسبام وضحناصوره سبحانه صورة ال  . تليق أ



ثم إن القصة الكتابية ختلو من أمر اهللا مالئكته بالسجود آلدم وطاعتهم أمر 

ه من نار بينام آدم من  رهبم ومترد إبليس ورفضه ذلك السجود بحجة أ

ره عىل العصيان حتى يوم الدين وباملثل ختلو من إنباء اهللا . الطني، وإرصا

وجته بأن البرش سيكونون أعداء لبعضهم البعض وأن األرض آلدم وز

  .  حنيإىلستكون هلم مستقرا ومتاعا 

 وباتت اخلطيئة التى ى، دَ كام أن اهللا قد تاب عىل آدم واجتباه وهَ 

اجرتحها بأكله من الشجرة املحرمة كأن مل تكن، وبدأ صفحة جديدة 

 القرآن موضع للقول ببنوة  فليس ىفمَّ  ثَ نْ ختلومتاما من وراثة اخلطيئة، ومِ 

وه كى يموت عىل الصليب فداء للبرشية ج آدم رِ ْخ لقد أُ . أحد هللا يرسله أ

ء من اجلنة عقابا هلام عىل عصياهنام، وانتهى األمر هنا، وعليهام من اآلن  وحوا

هيه أن يراعيا أوامر فإن أطاعا جوزيا باإلحسان إحسانا، وإن : اهللا ونوا

 أن نعرف أن اخلطأ مالصق للطبيعة البرشية، وأن عىل. عصيا ناال عقاهبام

مثاهلا  ه جيزى احلسنة بعرشأ  ما إىلاهللا سوف يراعى ذلك عند احلساب، وأ

شاء سبحانه، بينام جيزى عىل السيئة بمثلها، وكثريا ما يعفو عنها بل قد يغفر 

الذنوب مجيعا، ويكفى أن يتوب اإلنسان خملصا حتى يتوب اهللا عليه وكأن 

إذن فالقرآن إنام صحح كثريا من األخطاء ىف قصة آدم . إلخ... مل يكنشيئا 

ىف العهد القديم ونقاها من اخلرافات واألساطري والالمنطق واألغالط 

العلمية، ومل يترصف فيها بعض الترصف كام قال معروف الرصاىف جهال 

شأ عقيدة خمتلفة عاد هبا   مقطع احلق إىلوكذبا ومناكفة ومكايدة، بل أ

 .والصواب



ه ابن اهللا   - ٦٨٥ص(وىف قصة املسيح وما يقوله النصارى من أ

يعلق الرصاىف بأن حممدا ظن أن النصارى يقولون ببنوة ناشئة من  ) ٦٨٩

ه ابن له من صلبه، ومل يتنبه  ه كلمة اهللا إىلزواج وأ  أهنم إنام يقولون بأ

فال فرق بني ، ومن ثم "آل عمران"وروحه، وهذا ما قاله القرآن ىف سورة 

وهذا الذى يقوله الرصاىف . عقيدة النصارى وعقيدة املسلمني ىف املسيح

، ويقولون  تدليس أو جهل شنيع، فالنصارى يقولون عن مريم إهنا أم اإل

وهذا القول األخري مسطور عىل غالف العهد اجلديد إذ . عن املسيح إنه اهللا

دائرة "ىف " املسيح "وىف مادة". إنجيل ربنا يسوع املسيح"فيه مكتوب 

 الرب يسوع -املسيح: "التاىلنجد العنوان مكتوبا ك" املعارف الكتابية

د األخرى عبارة "املسيح ادة وكثري من املوا الرب "، وتكرر ىف متن ا

ولو . مقصودا هبا عيسى عليه السالم مرات جد كثرية" الرب"و" يسوع

 فهل يقبل النصارى هذا كانت تسميته باالبن عندهم جمرد تعبري عن التكريم

التفسري؟ وهل يرضون أن نقول عن أى واحد من املتقني، بل هل يوافقون 

ه ابن  اهللا بنفس املعنى الذى  بياء اآلخرين بأ عىل وصف أى من األ

ه ابن اهللا؟ وإذا كانت البنوة جمرد تكريم  يقصدونه حني يصفون عيسى بأ

 ورسوله املكرم من اهللا وال فهل يسكتون إذا ما قلنا إن املسيح عبد اهللا

نقول إنه ابن اهللا؟ إن الرصاىف يقول قوال مل يقله أحد من  قبله، وهو يلقيه 

ئية والمباالة وهو  يتجاهل قول النصارى إن اهللا قد أرسل بابنه . بكل عشوا

 األرض ليموت عىل الصليب كى يفتدى البرشية من خطيئة إىلد وحيال

يهم آدم هو ابن اهللا  لقانون اإليامن وفقا: "ة ىف املسيحتقول عقيدة الكنيس. أ



، نور منوحيال نور، إ حق  د املولود من األب قبل كل الدهور، إ من إ

 عىل يدهى اجلوهر الذ األب ىفى  إ حق، مولود غري خملوق، مساومن

من أجلنا نحن البرش ومن أجل خالصنا نزل من ى ، الذشىءصار كل 

د من مريم العذراء وصار إنسانا لِ الروح القدس ووُ  السامء وجتسد من

م ومات ودُ ى، البنط عهد بيالطس وُصلِب ِعَوَضنا ىف اليوم  ن وقام ىففِ وتأ

ضا   السامءإىلالكتب وصعد  ث كام ىفالثال وجلس عىل يمني اهللا األب، وأ

ليس مللكه انقضاء، ى الذ بمجده العظيم ليدين األحياء واألموات،ى سيأ

فام قول ". باإلنسان اهللا املتجسد واملتحدى هو بنفسه اهللا االبن أى الذ

  سيدنا الرصاىف ىف هذا؟ 

من اهللا وروح منه، وإن هذا هو أما قوله إن املسيح ىف القرآن هو كلمة 

ذلك أن قول القرآن . نفسه ما يقوله النصارى فهو خلط لألوراق واستباله

ه خلق بكلمة  ه خملوق هللا وليس ابنا له " كن"هذا معناه أ فكان، أى أ

يشاركه ىف األلوهية، وأما قوله إنه روح منه فهو  نفسه ما قاله القرآن عن 

ه . آدم إن ": "آل عمران" ىف سورة تعاىل يقول" ن اهللاكلمة م"ففيام خيص أ

وأما ".  خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون آدمَ لِ ثَ ل عيسى عند اهللا كمَ ثَ مَ 

 ىف سورة تعاىلما خيص كونه روحا من اهللا أفلم يقرأ الرصاىف قوله 

َك لِْلَمَالِئَكِة إِنِّ ": "رجْ احلِ " ا ِمْن َص ى َوإِْذ َقاَل َربُّ ْلَصاٍل ِمْن َمحٍَإ َخالٌِق َبَرشً

ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروحِ ) ٢٨(َمْسنُوٍن  ؟ فهل "َفَقُعوا َلُه َساِجِدينَ ى َفِإَذا َسوَّ

يقبل النصارى هذا؟ إن قبلوه وقالوا إن املسيح كلمة من اهللا وروح منه كام 

ا كان بيننا وبينهم مشاكل ولكن هيهات . أن آدم كلمة من اهللا وروح منه 



هيهات ثم هيهات أن يقبلوا القول بذلك ولو انطبقت السامء عىل ثم 

ومرة أخرى نرى الرصاىف يتباله ىف موضع ال يقبل التباله عىل . األرض

اإلطالق فيقول إن املسلمني يقولون بالتثليث مثلام يقول النصارى سوى 

ثة فقط ه رسول من عند اهللا، فهم من ثم ليسوا ُمَثلِّ  بل أهنم يزيدون عليهم أ

حداه أن يستخرج من القرآن أى تثليث أو تربيع أو ختميس. ُمَربِّعة أما . وأ

ما يزعمه من أن القرآن يقول بأن عيسى ابن هللا ولكن بأسلوب آخر، وهو 

ه كلمة اهللا، كام قال إن الروح القدس هو روح اهللا فهذا تدليس خطري،  أ

هللا كل شىء ويقّدره ، التى خيلق هبا ا"كن"فقد عرفنا أن الكلمة هى كلمة 

د اهللا به النبى . ويقضيه كام أن الروح القدس ليس خاصا باملسيح بل أ

ضا د املسلمني به أ َلُه ": "النحل" ىف سورة تعاىلقال . حممدا بل وأ ُقْل َنزَّ

ى لِْلُمْس  ِذيَن َآَمنُوا َوُهًدى َوُبْرشَ ، "لِِمنيَ ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َربَِّك بِاْحلَقِّ لُِيَثبَِّت الَّ

ِ َواْليَْوِم اْآلَِخِر ": "املجادلة"وقال ىف هناية سورة  َّ َال َجتُِد َقْوًما ُيْؤِمنُوَن بِا

َهنُْم َأْو  ْنَاَءُهْم َأْو إِْخَوا َ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا َآَباَءُهْم َأْو َأ َّ وَن َمْن َحادَّ ا دُّ ُيَوا

َِك َكَتَب ِىف  َ ََّدُهْم بُِروٍح ِمنُْه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت قُ  َعِشَريَهتُْم ُأو يَامَن َوَأ ُلوِهبُِم اْإلِ

َِك  ِمْن َحتْتَِها اْألَْهنَاُر َخالِِديَن فِيَها َرِىض ى َجتْرِ  َ ُ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه ُأو َّ ا

ِ ُهُم اْملُْفلُِحونَ  َّ ِ َأَال إِنَّ ِحْزَب ا َّ لقدس عند عىل أن الروح ا". ِحْزُب ا

النصارى ليس مؤيدا للمسيح بل هو األقنوم الثالث من أقانيم األلوهية، 

وهذا يتعارض متام التعارض مع  عقيدة القرآن ىف األلوهية وىف املسيح وىف 

 نبيه، وال إىلجربيل مجيعا، إذ جربيل جمرد مالك ينزل بالوحى من عند اهللا 

ُه َلَتنْزِ : "صلة له بأقانيم النصارى وُح اْألَِمُني * يُل َربِّ اْلَعاَملَِني َوإِنَّ َنَزَل بِِه الرُّ



فالعقيدتان خمتلفتان ". ُمبِنيٍ ى بِلَِساٍن َعَربِ * َعَىل َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن اْملُنِْذِريَن * 

وقد قال . اختالفا جذريا عىل عكس ما هيرف به الرصاىف بخفة وميوعة

قى من تد وحيالرصاىف ذاته ىف بداية الكتاب إن ت د وحيحممد أرقى وأ

اذا . النصارى ألهنم يؤمنون بأن املسيح هو ابن اهللا فام الذى عدا مما بدا؟ و

انتكس هذا املخلوق عىل عقله وحلس ما كان قد قاله من قبل؟ واضح أن 

  .اخلمر حلست عقله

ومن الغرائب التى يعج هبا الكتاب وتدل عىل أن الرصاىف ليس حمكم 

ه   خالل حديثه عن عبد اهللا بن جحش زوج أم حبيبة ، )١٢٩ص(العقل أ

ى سفيان وأحد املهاجرين   احلبشة بعد أن تنرص وكان يغيظ إىلبنت أ

م: "املسلمني بقوله هلم ، أى استطعنا إبصار احلقيقة وما "فتَّْحنا وصأصأ

اذا يقول هلم: "زلتم تلتمسوهنا فال تصيبوهنا،  قد علق قائال : وما أدرى 

تم تلت ضا مثله، بل احلقيقة عكس ما وأ مسون البرص، مع أهنم فتحوا أ

يقوله، فإنه هو الذى صأصأ، وهم الذين فتحوا ألهنم فروا من الوثنية 

 إىل، الذى ال يقبل الرشك بوجه من الوجوه، فهم اإلسالمودخلوا ىف دين 

نية، التى فيها من الرشك رائحة . اهللا أقرب منه أما هو فدخل ىف النرصا

فأى الفريقني صأصأ؟ وأهيام فتح؟ .  باألب واالبن وروح القدسفواحة

نية  ر ىف نفسه، لذلك رأى ىف النرصا ولعل ابن جحش كان مل  يزل للوثنية أ

وواضح بل ساطع الوضوح ". ، فقال ما قالاإلسالمما يالئمه أكثر من دين 

 موضع، فهو يقول ىف إىل من موضع كالم الرصاىف  ىفمدى التناقض الفظيع

 يقول بتثليث النصارى بل يقول بالرتبيع، أى أن اإلسالمموضع إن 



نية ىف وثنيتها، وها هو ذا هنا يقول ىف املوضع اإلسالم  يزيد عىل النرصا

نية فيها من اإلسالم إن احلاىل  ال يقبل الرشك بوجه من الوجوه، بينام النرصا

ء ما فيها من تثليث األب واالبن والر   .وح القدسالرشك رائحة فواحة جرا

وأخريا كيف يتفلحس الرصاىف ويتهم املسلمني بالسذاجة حني 

و املسيح حني ُص  ن كان أ اذا مل يتقدم وينقذه من هذا  لِ يتساءلون أ ب؟ أى 

 ، ىف نظر هذا املتفلحس،املصري التاعس البائس البشع؟ وتكمن  سذاجتهم

زل اهللا ابنه كى ىف أهنم َينَْسْون أن عقيدة النصارى تقوم عىل الصلب، إذ أ

). ٦٩٠ -٦٨٩ص(يموت عىل  الصيب فداء للبرشية من خطيئتها األوىل 

فقد قال قبال إن املسيح عند النصارى ال . والرصاىف هنا إما جاهل أو مداور

ه ابن هللا نزل من  ه ينسى هذا ويقر بأ خيتلف عنه عند املسلمني، واآلن نرا

هذه واحدة، أما الثانية فهى أن . السامء ليفدى البرشية باملوت عىل الصليب

وه وقتام ُوِضع عىل الصليب : املسلمني ليسوا أول من تساءل ن كان أ أ

اذا مل خيّف إلنقاذه؟ بل املسيح نفسه هو  وَمْسَمَر الروماُن يديه وقدميه؟ و

: من تساءل هذا التساؤل عند تثبيته عىل الصليب إذ رصخ نحو السامء قائال

اذا تى، إهلى إهل ه مل ينزل   ركتنى؟ وهذه الصيحة ليس هلا من معنى سوى أ

ه لو كان قد نزل  لفداء البرشية من خطيئتها األوىل باملوت عىل الصليب، أل

، فكيف يرصخ ويستنجد رغم  من أجل هذه املهمة، وكان  أو ابنا لإل

 آخرها وصار إىلأن اهللا لو استجاب له لفسدت احلكاية كلها من أوهلا 

ل  األرض لعب عيال ليس هلم كلمة حيرتموهنا بل يرتاجعون إىله إنزا



بعة  وحيرنون عن تأدية املهمة التى كلفوا هبا؟ وعىل هذا فللمرة الثالثة أو الرا

  .نجدنا جمربين عىل القول بأن الرصاىف جاهل كبري أو مدلس خطري

ومرة أخرى ال يتوقف الرصاىف هنا بل يضيف أن أحدا قبل حممد مل 

ِْقَى عليه َشَبُهه، ينكر صل ب املسيح أو يقل بأن املصلوب شخص آخر ُأ

ثم مىض فتحذلق قائال إن حممدا ظن أن . ونجى اهللا املسيح من ذلك املصري

ِْقَى عىل إىلالصلب يسىء  كره وقال إن شبهه ُأ  السيد املسيح، فلذلك أ

شخص آخر، إذ تصور أن إنكار الصلب سوف جيذب إليه النصارى 

أى أن حممدا أخطأ خطأ فادحا ). ٦٩١ -٦٨٩ص (اإلسالم ويدخلهم ىف

زل اهللا به من سلطان فأفسد األمر إفسادا شنيعا ى بشىء ما أ وهذا . وأ

فمثال . كالم فارغ، فقد كان هناك من  ينكر صلب املسيح قبل النبى بقرون

وكريف"ىف مقال بعنوان  املوقع "بـ" األقوال والطفولةى إنجيل توما األ

نى، ىلاللدكتور غالرسمى  :  وهو موقع نرصا

https://drghaly.com/articles/display/12225 "قبل أن : "نقرأ ما يىل

". الغنوسية: "جيب ان ندرس ما يسمى" إنجيل توما"ندرس ما يسمى بـ

ى ، أ"جنوسيس"ى الغنوسّية حركة دينية فلسفية من قبل امليالد، وتعن

تتباين   خمتلفة  امع حتت مظلتها فرقً وجت  ،)gnosis(املعرفة أو حب املعرفة 

ومن املعروف عن مبادئ هذه ... بعضها اآلخر بعض مبادئها، وتتفق ىف ىف

أعجب هبا كثري من الغنوسيني   عندما انترشت املسيحية: احلركة الدينية

لسموها وأعجبوا بشخص املسيح وتعاليمه واعتربوه هو كام لقبه 

ليس   مفهومهم ىف  فان اللوغوسولكن بطريقة خطإ،   ،"اللوغوس"  :يوحنا



ونات الذ . األجساد خيلص األرواح اخلرية من حمبسها ىفى اهللا بل أحد األ

مما يناسب فكرهم مع   من املسيحية فقط  وبدأ الغنوسيون يأخذون الكثري

بعض املبادئ املسيحية، وهو ألهنم يعتقدون أن اجلسد رش، وهو  تغيري ىف

يأخذ جسد رش، ولكن كان جسدا حمبس للروح، هلذا املسيح مل   فقط

ضا فكرة أن املصلوب هو شبهه رت . املسيح  الميا، وأ وكام يبدو فقد تأ

غري أن تعليم . املسيح  صلبمفهومها ل ية هبذه احلركة ىفاإلسالمالنظرة 

إليه الدين ى  غرض خيتلف عام يرمإىلى الغنوسية كان يرم الشبيه ىف

وهو   ،املسيح  األقل، رأت أنفالغنوسية، أو بعض فرقها عىل .  ىاإلسالم

ون  إ د، ال يمكن أن يتعّرض للّصلب ألن جسده خيتلف عن   أو أ متجسِّ

أما . املسيح  هلذا يتعذر أن يكون املصلوب هو جسد. أجساد البرش

فال ينكر عملية الصلب، ولكنه ى املسيح فقط كنب إىلينظر ى الذ  اإلسالم

عة جسده، إنام عىل ، ليس عىل أساس طبياملسيح  ينكر أن املصلوب كان

 السامء بقدرة اهللا قبل أن إىل بل ُرِفع اإطالقً   صلبمل ي  املسيح  أساس أن

  ".يتمكن أعداؤه من القبض عليه، وأوقع اهللا شبهه عىل آخر، فحّل حمله

بقلم أحد " صلب املسيح: نقاش"وحتت عنوان " معرفة"وىف موقع 

الشبه هذه كام أشار تنبئنا املصادر التارخيية أن أسطورة : "النصارى يقول

طقة املسيحية ىفا مستحدثً ا مل تكن أمرً  إليها القرآن القرون  ، بل سبق هلرا

فهذه فرقة البازيليديسيني . امليالدية أن ناَدْوا بمثل هذه البدعة الستة األوىل

محل الصليب عن املسيح ى الذى، أن سمعان القريوانى تّدع الغنوسية

قى اهللا عليه َش اب عوًض ُيْصلَ  أن ِىض  رَ ،ايَ عْ عندما أَ  ه، هَ بَ  عن املسيح، فأ



 وكذلك قال الدوكيتيون إن .وتمَّ صلبه فصارت هيئته مثل هيئة املسيح

والواقع أن . لليهود أهنم صلبوه إنام بدا أو تراءى. ااملسيح مل ُيْصَلب مطلقً 

، وهو رمز "يرتاءى"أو " يظهر" معناهى اسم الدوكيتيني مشتق من فعل يونان

سياق  ومل تندثر بدعة عدم صلب املسيح ىف .الصلب عقيدهتم ىفملجمل 

برأسها بني الفينة والفينة بني األوساط  تاريخ الكنيسة بل ظلت تطل

د د أو مجاعاتى املسيحية عىل أ سنة ى فف. متفرقة من دعاة املعرفة أفرا

طيبة الذين اعتنقوا املسيحية  م اّدعت طائفة هرطوقية من نسل كهنة١٨٥

ه  ً إىلع ب، بل ُرفِ لَ اشا للمسيح أن ُيْص ح"أ م ٣٧٠سنة  وىف". ا السامء سا

كرت صلب املسيح ى ظهرت إحدى الفرق الغنوسية اهلرموسية الت أ

م فّر ٥٢٠سنة  وىف". إنه مل ُيْصَلب بل ُشبِّه للناظرين أهنم صلبوه: "وقالت

  اإلسكندرية فوجد فيها فئة من الفالسفةإىلساويرس أسقف سوريا 

م ٥٦٠سنة  وىف. مون أن املسيح مل ُيْصَلب بل ُشبِّه للناس أهنم صلبوهيعلّ 

كر كر صلبه التاىلالراهب تيودورس طبيعة املسيح البرشية، وب أ  وىف. أ

 بأن املسيح امدعيً ى م رشع األسقف يوحنا ابن حاكم قربص يناد٦١٠سنة 

ا بنظرية وْ ومن مجلة الذين نادَ  .مل يصلب بل ُشبِّه للناظرين أهنم صلبوه

ًض  ، فقد اّدعى أن يسوع هو ابن )م٢٧(ى املتنّبئ الفارسى  ماناالشبيه أ

كان املسيح قد أقامه من ى الذ ُصلِب هو ابن أرملة ناينيى أرملة، وأن الذ

ت صلب  سعى ىفى الشيطان، الذ  أنآخرَ ى  َماَنوِ تقليدٍ  ونقرأ ىف. بني األموا

 .هحفرة مؤامرته وُصلِب مكان  وقع ىف،املسيح



الشبه وإنكار ى املوجز أن بدعتى يتضح من هذا العرض التارخي

 عن اهلرطقات املسيحية، وال سيام أن اإلسالماملسيح قد أخذمها  صلب

شبه اجلزيرة  ، وىفاإلسالمعرص ظهور  كانت شائعة ىف هذه اهلرطقات

مل ُتِقم حجتها عىل الوقائع ى الفرق الغنوسية الت العربية بالذات، بني

ية أو املستندات الرسمية، بل كانت وليدة تصورات شخصية تدور التارخي

بل إننا نجد أن جممع القسطنطينية  .جوهرها حول طبيعة جسد املسيح ىف

لزيارة ى النيقى املطران غريغور م قد أرسل٣٨١سنة  انعقد ىفى الذ

عات وهددهتا  انفجرت فيهاى العربية والقدس الت الكنائس ىف النزا

  ".االنقسامات

م، وحتت عنوان ١٩٠٣ مايو -١٣٢١عدد املحرم " املنار"وىف جملة 

يتحدث حممد رشيد رضا عن حماورة حول صلب  ،"دعوى صلب املسيح"

املسيح ورد ذكرها ىف اجلريدة الربوتستانية مقتبسا بعضا مما ذكرته تلك 

 َوَلِكنْ : "اعلم، أهيا القارئ العزيز، أن عبارة القرآن: "اجلريدة، وهذا نصه

قد  منقولة عن بقايا فرقة صغرية من النصارى) ١٥٧/ النساء" (ُشبَِّه َهلُمْ 

الدوسيتيني، الذين اعتقدوا بالهوت املسيح متاًما :  عن احلق يقال هلاْت قَ رَ مَ 

كروا ناسوته وزعموا أن  كام تعتقد النصارى اليوم ومن البدء، ولكنهم أ

  حقيقة له أشبه بالظلظهر به املسيح إنام كان صورة فقط الى اجلسد الذ

ُلوا اآليات اإلنجيلية الت  تثبت كون جسده كسائر األجساد ماى واخليال، وأوَّ

 ما كان ينمو ولكن ُشبِّه هلم، وعن: القامة عدا اخلطيَّة فقالوا عن نموه ىف

ما كان يأكل وال يرشب ولكن شبه هلم، وعن نومه : تناوله الطعام قالوا 



مل تكن حقيقية بل : اإلنجيل قالوا  ار إليها ىفأعامله اجلسدية املش وسائر

". ما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه هلم: "شبهت هلم، وعن صلبه وموته قالوا 

مقالتهم بصلب املسيح صورة دون احلقيقة ومل يكن يعلم  فمحمد، إذ سمع

تنزيه املسيح  ترتب عليه هذا القول، بادر باملصادقة عليه رغبة ىفى املبدأ الذ

والدليل عىل ذلك أن مقالة التشبيه هذه . اليهود ونكاية ىف ت املهنيعن املو

  ".ذكرناهى مبارشة عىل بال عاقل ما مل يكن هلا مبدأ كالذ ال يمكن أن ختطر

ته يبدو كأهنم يمسكون : "إنجيل بطرس عىل لسان بطرس وجاء ىف رأ

تى ما هذا الذ: به، وقلت   من يأخذون؟ أماحقً  أراه يا سيد؟ هل هو أ

لون ِخ من ُيدْ : املخلص  آخر؟ قال ىلشخصٍ  ْى دَ ويَ  ْى مَ دَ أهنم يدقون قَ 

 هه ىفبَ َش  ىفى بقى يديه وقدميه هو البديل، فهم يضعون الذ املسامري ىف

، وهو من خمطوطات "سيت األكرب"وىف كتاب ". وانظر إليه، إىلانظر ! العار

رشب  ىكان شخص آخر هو الذ: " نقرأ عىل لسان املسيحى، نجع محاد

ا كان . كتفيه محل الصليب فوقى الذهو  رُ كان آَخ . املرارة واخلل، مل أكن أ

ا مبتهجً ى  هو الذرُ آَخ  الُعَال   ىفاوضعوا تاج الشوك عىل رأسه، وكنت أ

إنجيل برنابا فيذكر أن هيوذا جاء مع اجلند ليدهلم عىل  أما". أضحك جلهلهم

، وأهنم االميذ كانوا نيامً الت مكان املسيح مقابل ثالثني من الفضة، وأن

ا استيقظوا ورَ  ى  الذ، رئيس الكهنةإىلهيوذا قد ُأِخذ  ا اجلند، وأنوُ أَ هربوا 

ه إن كان هو املسيح، وعرضه عىل حه ى الذ الواىل سأ كان يريد إطالق رسا

اجلموع رفضت ذلك، وأن املالئكة  لقناعته برباءة املقبوض عليه، لكن

 ً ه عاد بعد ذلكإىل به  وصعدتاأخرجت املسيح سا واجتمع   السامء، وأ



ه نجا وأن الذ ن هو فِ ب ودُ لِ ُص ى بتالميذه، وأخربهم بحقيقة ما حصل، وبأ

  .  ىهيوذا األسخريوط

ُتنِكر حدوث واقعة صلب ى وهناك كثري من الِفَرق املسيحية الت

يتيون، .املسيح  وِمن تلك الِفرق الباسيليديون، والكورنثيون، والكاربوكرا

اركيونية، والبارديسيانية، والسرينثييون، و الساطرينوسية، وا

اينسية، والتايتانيسيون، والدوسيتية،  والبارسكاليونية، والبولسية، وا

ارسيونية، والفلنطانيائية، واهلرمسيون ومن أهم الِفرق املنِكرة لصلب . وا

رج  جواملسيح الباسيليديون، الذين نقل عنهم كل من سيوس واملفرسِّ 

وسامه ى،  وأنَّ املصلوب هو سمعان القريوانسايل القول بنجاة املسيح

نية أخرى قالٌق وثمة فِرَ .  ىسيمون السرينا: بعضهم ت بأنَّ املسيح  نرصا

ه رفع نجا من الصلب) ع(  السامء، ومنهم الروسيتية واملرسيونية إىل وأ

ًض اوقد استمر إنكار صلب املسيح الحقً . والفلنطنيائية فكان ِمن ، ا أ

هب تيودورس  ، واألسقف يوحنا ابن حاكم قربص )م٥٦٠(املنِكرين الرا

 ."، وغريهم)م٦١٠(

ن  ومن هذا كله يتبني أن ما قاله الرصاىف ىف موضوع الصلب ىف القرآ

كر الصلب هو جهل أو كذب ال مُ  ة ىف احَّ َش من أن حممدا هو أول من أ

م قد أخذ إنكار الصلب وطبعا ال يمكن أن يكون الرسول عليه السال. ذلك

عن هذه الفرقة أو ذلك اإلنجيل، فإنه مل يكن يعرف شيئا عن أى إنجيل أو 

نية ة فرقة نرصا ولو كان هناك دليل عىل هذا أو ذاك فليزودنا به زاعم . أ

 .ذلك الزعم كام قلنا وحتدينا مرارا



 -٦٩٥ص( قصة العبد الصالح وموسى إىلثم ينتقل الرصاىف 

 أن العبد الصالح، حني خرق السفينة التى ركبا فيها ىف ، فيسخر من )٦٩٦

أول طريقهام، برر ذلك بأن وراءهم ملكا يأخذ كل سفينة غصبا، ومن ثم 

أراد أن يعيب السفينة حتى ال يصادرها امللك حلسابه وحيرم أصحاهبا 

ورس سخره هو أن اخلرق الذى أحدثه . املساكني الرزق الذى تدره عليهم

ىف السفينة، والذى ال بد أن يكون ىف موضع من أحد جانبيها العبد الصالح 

اء ال ىف قعرها وإال لغرقت  ىف احلال، هذا اخلرق لن يمنع  أعىل من سطح ا

نا لو  امللك من مصادرهتا، ومعنى ذلك أن مغزى القصة الذى يكمن ىف أ

ن وفات هذا األمحق أ. ى ال معنى لهزً غاطلعنا عىل الغيب الخرتنا الواقع م

.  مستوى السفن التى امتدت إليها يد اخلراب والتشويهإىلامللك ال يتنزل 

وهذا مفهوم من املنطق بالرضورة، لكن األمحق الذى بدأ كتابه بالثناء 

العظيم عىل النبى الكريم ما ترك فرصة إال وحول دفة هتكامته وسخرياته 

يف حممد ال من ه من تأ .  عند اهللانحو حممد ونحو القرآن، الذى يزعم أ

ومن عجب بعد هذا كله أن يقول الرصاىف شيئا خمتلفا ىف نفس املوضوع 

، وذلك حني علق عىل ما يقال من أن هناك )٧١١ص(بعد عدة صفحات 

نية لآلية تقول وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صاحلة : "قراءة قرآ

 ى، عنوهبذه الزيادة إصالح ملعنى اآلية، فبها يستقيم امل"، إذ كتب "غصبا

أى ". وإال مل يبق معنى خلرق السفينة إذا كان امللك يأخذ كل سفينة غصبا

ه حلس ما قاله ىف اعرتاضه عىل خرق العبد الصالح للسفينة  من أن امللك  أ



 إىلوواضح أن املهم لديه هو مسارعته . سوف يأخذها حتى بعد خرقها

  .  القرآن ويشكك فيهإىلاعتناق كل ما يسىء 

 قصة الغالم الذى قتله إىلسفينة وأصحاهبا املساكني ومن قصة ال

ارت القصة عجبى ىف بدايات تسعينات ). ٦٩٦ص(العبد الصالح  وقد أ

اىض حني كنت أقرأ سورة  ذات ليلة ىف مدينة الطائف، " الكهف"القرن ا

ى أرى القصة ألول مرة، فاستغربت وتساءلت إن هذه القصة، لو : فكأ

 رجل من البرش، يمكن أن تفتح الباب أمام كل جمرم  فهمنا أن العبد الصالح

ويه ما  يريد أن يقتل إنسانا فيتحجج بأن العبد الصالح قتل غالما ليجنب أ

ه هو قد سار عىل هنج العبد الصالح  سوف يكبدمها من شقاء حني يكرب، وأ

ويه أو الناس بوجه عام من رشه، وب  ليس عليه التاىلوقتل من قتل إلراحة أ

أال يمكن أن يكون : وبرق ىف ذهنى خاطر هو. رج وال معنى لعقابهمن ح

 خطر ىل أن أراجع التاىلالعبد الصالح هو ملك املوت مثال؟ وىف اليوم 

 اإلنجليزية، وكان موجودا ىف مكتبة كلية الرتبية، إىلتفسري املودوى املرتجم 

ضا بأن العب فيت العامل الكبري يقول أ د الصالح التى أعمل هبا هناك، فأ

مالك، لكنه تناول املوضوع تناوال مفصال وأجاب عىل كل االعرتاضات 

ه تساءل نفس . التى يمكن أن يثريها من ال يقبل هذا التفسري والعجيب أ

   .  ىلاالتساؤل الذى خطر بب

وباملناسبة فالقرآن مل يقل إن العبد الصالح هو اخلرض، ومن ثم ال 

وكثريا ما يتساءل الواحد . كا من املالئكةمل" العبد الصالح"مانع أن يكون 

منا عن احلكمة ىف أن يفرم القطار طفال ىف ُأوَلَيات حياته فيحطم قلب 



نا بأعيننا أن ذلك الطفل حني  ويه، ولو ُكِشف عنا حجاب املستقبل ورأ أ

ئم ما  ويه جحيام ال يطاق وسوف يرتكب من اجلرا يكرب سوف حييل حياة أ

فأراد اهللا سبحانه أن يفهمنا نحن أصحاب . مثاليوصله حلبل املشنقة 

نا إن علمنا ما سوف  ه ينبغى لنا الصرب ىف مثل  تلك احلال، أل البلوى أ

ءها ا فسنا حزًنا َجرَّ ا َبَخْعنا أ لكن الرصاىف . حيدث لو مل تقع هذه الفاجعة 

ناء الفالنيني واآلباء  العالنيني  لناٍس (يمىض ساخرا فيقرتح أن يقتل اهللا األ

خشية أن يصري االبن ابتالء عىل األب ال يطاق، والعكس ) همامَّ َس 

بالعكس، متجاهال أن القصة التى حكاها القرآن إنام هى جمرد مثل نتعزى 

. به وليس املقصود أن نذهب فنطبقها عىل كل غالم أو أب يقابلنا ىف احلياة

  . محاقتهوالواقع أن ما يقرتحه الرصاىف ساخرا  ليس إال دليال عىل

طبقا " اخلرض: "وبعد قصة العبد الصالح، الذى يطلق عليه الرصاىف

تزم به، بعد قصة مِّ َس ا هو شائع رغم أن القرآن مل يُ  ه، وهو ما أحب أن أ

ى قصة ذى القرنني، الذى يسميه الرصاىف دون تردد : ذلك العبد الصالح تأ

.  قريب أو من  بعيدرغم أن القرآن مل يأت بسرية اإلسكندر من" اإلسكندر"

عد ما  د القرآن للقصة حتت حجة أن اإلسكندر كان أ وهو يعرتض عىل إيرا

يكون عن الصورة النقية التى قدم القرآن ذا القرنني هبا إلينا، إذ كان غازيا 

عاتيا ليست له غايات نبيلة وال ترصفات رحيمة إزاء الشعوب التى غزا 

القرنني، بل كان جبارا مدمرا عىل بالدها وفتحها كالتى كان يترصفها ذو 

  ). ٦٩٨ -٦٩٦ص(شاكلة التتار 



ن  واملعنى وراء هذا االعرتاض هو ختطئة القرآن، إذ كيف يصور القرآ

اإلسكندر املقدونى مصلحا كريام وفاحتا رحيام يعمل عىل مصلحة العباد 

الذين يفتح بالدهم ىف حني  أن اإلسكندر كان عىل العكس من ذلك متاما؟ 

ئ ن الرصاىف قد فرض أن اإلسكندر هو ذو القرنني، ثم انقلب خيطِّ أى أ

فهو خيلق املشكلة . القرآن بناء عىل هذا االفرتاض الذى ال عالقة له بالقرآن

ن ن وال ىف احلديث أن ذا . ثم حيلها عىل حساب سمعة القرآ وليس ىف القرآ

ه القرنني هو اإلسكندر، فلم يكن لكاتبنا اللوذعى اهلامم احلق ىف  القول بأ

ه ذو القرنني ليس إال م بأ وعىل هذا . الفاتح املقدونى بل كان عليه االلتزا

ا قاله ىف االعرتاض عىل القرآن حمل من اإلعراب   . فليس 

ى حكاية الشمس التى وجدها ذو القرنني تغرب ىف عٍني  وبعد هذا تأ

ان ابن عباس ك: "الزخمرشى" كشاف" من التاىلونقل الرصاىف النص . َمحَِئةٍ 

فقال معاوية ". ةئَ َمحِ : "، فقال ابن عباس"حامية: "عند معاوية، فقرأ معاوية

 إىلثم وجه . كام يقرأ أمري املؤمنني: كيف تقرأ؟ قال: لعبد اهللا بن عمرو

 كذلك نجده .ماء وطني ىف: كيف جتد الشمس تغرب؟ قال: كعب األحبار

عباس، وكان ثمة رجل، ، فوافق قول ابن "ثأط ىف: "وروى. التوراة ىف

شد قول تبع   :فأ

  عني ذى خلب وثاط حرمد ىف=          فرأى مغيب الّشمس عند مآهبا 

فإْن : " قائال الرصاىفثم عقب". عني ماء ذى طني ومحإ أسود أى ىف

" كذلك نجده ىف التوراة: "َصَدَق كعب األحبار، وما أظنه صادقا، ىف قوله

فة  وكعب األحبار هذا هيودى . توراتيةفغروب الشمس ىف عني محئة خرا



 عبد اهللا بن سالم وغريه ممن أسلم من اليهود الذين مل يسلموا إسالمأسلم ك

فات املذكورة ىف كتب التفسري  إال لكيد املسلمني وإضالهلم بمثل هذه اخلرا

هلم ، ثم "وأحاديث القصاص، وهى مما دسه هؤالء عىل املسلمني ىف أقوا

 اليهودى من إثارة الفتنة التى قتل فيها عثامن إٍ  ابن سبهم بهتَّ مىض فذكر ما يُ 

ا بكر وعمر واهتمهام بالعدوان عىل حق عىل رىض اهللا  ه أول من سب أ وأ

َّه ختن النبى عليه السالم ). ٧٠٠ -٦٩٨ص(إلخ ... عن اجلميع، وَأ

ء بعد  ه يردد اخلرافات، ثم سوا َن بأ واملهم ىف هذا كله َرْمى الرصاىف القرآ

فة موجودة ىف التوراة أو ال، فقد ذلك  أن تكون تلك القصة املقول بأهنا خرا

 هذا هو .  أورد القرآن اخلرافات زاعام أهنا حقائق حسب كالم الرصاىف

وهذه القصة . الكاتب املداورمغزى كل ذلك اللف والدوران الذى قام به 

ه كتاب هى مما يشغب هبا النصارى عىل القرآن الكريم وَيْقِرفونه بسببه ا بأ

  .خرافات

ذو ى أ(َحتَّى إَِذا َبَلَغ : "تعاىلقوله ى  هاحلاىلواآلية حمل النقاس 

ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِىف ) القرنني َعْنيٍ َمحِئٍَة َوَوَجَد ِعنَْدَها  َمْغِرَب الشَّ

كتب اللغة أن حروف اجلر ينوب بعضها عن  ومن املعروف ىف...". َقْوًما

اللغة توسعات كثرية  استعامهلا، بل إن ىف ك توسعا ىفبعض، بمعنى أن هنا

بط حتى لو  ىف ضا، وإن مل تكن هذه التوسعات دون ضوا غري حروف اجلر أ

. بعض األحيان أن نتنبه هلا، أو عىل األقل حتى لو مل نتفق عليها مل نستطع ىف

ى هذه التوسعات بــ أن  ى، وهو ما يعنى أن الكالم ال ينبغ"املجاز"وقد ُتَسمَّ

وْلنأخذ . اللغاتى وهذا معروف عند دارس. يؤخذ عىل ظاهره أو حرفيته



: استعامالته لنرى ماذا يقول النحاة ىف) اآلية املوجود ىف ("ىف ":حرف اجلرّ 

 الظرفية زماًنا أو مكاًنا،    األول : عرشة معانٍ  فهم يقولون إنه ُيْسَتْخَدم ىف

، "العارشة مساء  االجتامع ىفإىلحرضُت : "حقيقًة أو جماًزا، ومن الزمانية

املصاحبة، نحو ى الثان". هذا البيت أعواما طواال سكنُت ىف: "ومن املكانية

ف( بمصاحبتها ى ، أ"ُأَممٍ  ادخلوا ىف: "تعاىلقوله     الثالث .  ) ٣٨/  األعرا

بع). ٣٢ /  يوسف(بسببه ى ، أ"ى فيهُتنَّنِ ُملْ ى م الذكُ لِ فذَ "   : التعليل، نحو   الرا

َبنَّكم ىف: "تعاىلاالستعالء، نحو قوله  عليها ى ، أ"جذوع النخل وألَُصلِّ

دفة الباء، نحو اخلامس).  ٧١/ طه( ، "ىاملوضوع الفالن فالن بصري ىف: " مرا

دفة   السادس . بصري بهى أ دهيم ىف: "تعاىل، نحو قوله " إىل"  مرا  فَرّدوا أ

ههم دهيم ى ، أ"أفوا  إىل الرسل ليمنعوهم من الدعوة  أفواهإىلَمدَّ الكفار أ

هيم( اهلدى والنور  دفة   السابع). ٩ /  إبرا ى املقايسة، وه  الثامن  ". ِمنْ  "  مرا

فام متاع : "قوله سبحانه الداخلة بني مفضوٍل سابٍق وفاضٍل الحٍق، كام ىف

 إىلأن متاع احلياة الدنيا بالقياس ى ، أ"اآلخرة إال قليل احلياة الدنيا ىف

هذا  دفعُت ىف: "قولنا  التعويض، كام ىف  التاسع). ٣٨  / التوبة( ة قليل اآلخر

: تعاىلقوله   التوكيد، وأجازه بعضهم ىف   العارش ".الكتاب عرشين جنيها

السفينة، ولذلك ال  أن الركوب ال يكون إال ىفى ، أ"اركبوا فيها: وقال"

مغنى "مثال ذلك  انظر ىف(رضورة للنص عىل ذلك إال من باب التوكيد 

 ). البن هشام" اللبيب

آذاهنم  جيعلون أصابعهم ىف:"وىف القرآن الكريم نقرأ قوله عز وجل

، واملقصود أن كال منهم يضع )١٩/ البقرة" (من الصواعق َحَذَر املوت



وإذ : "ونقرأ . داخلها طرف إصبع واحدة من أصابعه عند فتحة األذن، ال ىف

، وطبعا مل )٣٠/ البقرة" (رض خليفةاأل جاعٌل ىفى قال ربك للمالئكة إن

. باطنها، بل عىل سطحها ىفى األرض، أ جيعل املوىل اإلنسان خليفة ىف

بوا ىف: "ونقرأ  ، وليس )٩٣/ البقرة" (قلوهبم الِعْجل بكفرهم وُأْرشِ

ب وال تدخل ىف القلب  املقصود العجل نفسه بل عبادته، وهى ال ُتْرشَ

حاّجوننا ىف:قل: "ونقرأ . نعرفهى باملعنى الذ " اهللا، وهو ربنا وربكم؟  أ

حاّجوننا بشأن اهللا؟ ونقرأ ى ، أ)١٣٩/ البقرة( قد نرى تقلُّب وجهك :"أ

ى صوب نواحى ، أ)١٤٤/ البقرة" (السامء، فلنولينَّك ِقْبَلًة ترضاها ىف

ليس الِربَّ أن ُتَولُّوا وجوهكم ِقَبل : "ونقرأ . السامء فعال السامء، وليس ىف

غرب، ولكن الِربَّ من آمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب املرشق وامل

ال عىل ُحّبه ذو القربى واليتامى واملساكني وابن السبيل ى والنبيني وآتى ا

الرقاب،  ، واإلنسان ال ينفق ماله ىف)١٧٧/ البقرة" (الرقاب والسائلني وىف

، ُكتِ : "ونقرأ . بل يعتق به الرقاب  ب عليكم الِقَصاص ىفيا أهيا الذين آمنوا

. مقابل جريمة القتل وتعويضا ألهل القتيلى ، أ)١٧٨/ البقرة" (القتىل

فوق ى ، أ)٢٠٥/ البقرة" (األرض لُيْفِسد فيها وإذا توىلَّ َسَعى ىف: "ونقرأ 

يهم اهللا ىف:"ونقرأ . سطحها ُظَلٍل من الغامم واملالئكُة  هل ينظرون إال أن يأ

هيئة ظلل من  يقع هبم عقاب اهللا ىفى ، أ)٢١٧/ البقرة" (األمر؟ وُقِىض 

والذين ُيَتَوفَّْون منكم وَيَذُرون أزواجا وصيًة ألزواجهم : "ونقرأ . الغامم

جإىلمتاًعا   ما فعلن ىف  عليكم ىفاَح  فال ُجنَ نَ ْج رَ فإن َخ .  اَحلْول غَري إخرا

فسهن من معروف فسهنى ، أ)٢٣٤/ البقرة" (أ وكتبنا : "ونقرأ . فعلن بأ



/ األعراف" (شىء لكل  موعظًة وتفصيًال شىءاأللواح من كل  ه ىفل

حى ، أ)١٤٥ أعينكم قليال  وإذ ُيِريُكُموهم إذ التقيتم ىف: "ونقرأ . عىل األلوا

فال" (اهللا أمرا كان مفعوال أعينهم ليقىض ويقلِّلكم ىف أمام ى ، أ)٤٤/ األ

دي قل ملن ىفى، يا أهيا النب: "ونقرأ . أعينكم وأعينهم .." .ىكم من األرسأ

فال(  يد إنسان آخر باملعنى احلرىف ، وال يمكن إنسانا أن يكون ىف)٧٠/ األ

/ الكهف ("ىغطاٍء عن ِذْكرِ  الذين كانت أعينهم ىف: "ونقرأ . كام هو واضح

ْن ىف: "ونقرأ . الغطاء، بل حتت الغطاء ، والعيون ال تكون ىف)١٠١  وَأذِّ

وك رجاال ن بحيث يسمعك الناسى ، أ)٢٧/ احلج" (الناس باحلج يأ . أذِّ

ء" (الساجدين ك ىفوتقلُّبَ : "... ونقرأ   :ونقرأ . معهمى ، أ)٢١٩/ الشعرا

ى ، أ)١٠/ العنكبوت" ( الناس كعذاب اهللاهللا َجَعل فتنةَ  ىفى فإذا ُأوذِ "

جنتان عن : مسكنهم آيةٌ  لقد كان لسبٍإ ىف: "ونقرأ . ُأوِذَى بسبب إيامنه باهللا

مسكن سبإ، بل حول  ، واجلنتان مل تكونا ىف)١٥/ سبأ(" يمٍني وِشامل

ا ىف": ونقرأ . مساكنهم أو قريبا منها اخلصام غري  اِحلْلَية وهو ىف َأَوَمْن ُينَشَّ

احللية بل مرتديات هلا  ، والنساء ال ينشأن ىف)١٨/ الزخرف" (ُمبِني؟

، )٩٤/ القمر" (جنّات وَهنَر إن املتقني ىف: "ونقرأ . ومستمتعات هبا

اِجلنَان، لكنهم بكل تأكيد لن يكونوا  اآلخرة سيكونون فعال ىف واملتقون ىف

" ِسْدٍر خمضود ىف: "ونقرأ . اِجلنَان األهنار، بل ستجرى األهنار ىف ىف

ْدر، بل سيأكلون منه اجلنة ىف ، وهم لن يكونوا ىف)٢٨/ الواقعة( . شجر السِّ

ك َكَتب ىف: "ونقرأ   ، وال كتابة ىف)٢٢/ دلةاملجا" (قلوهبم اإليامن أو

 ُثمَّ ىف: "ونقرأ . القلوب باملعنى الظاهرى بطبيعة احلال وال حتى فوقها



. اربطوه هباى ، أ)٣٢/ احلاقة" (سلسلٍة َذْرُعها سبعون ذراعا فاسلكوه

  .وهكذا... َحْول جيدهاى ، أ)٥/ املسد" (ِجيدها حبٌل من َمَسد ىف: "ونقرأ 

والنصارى أمثلة كثرية عىل ما نقول، وىف الكتاب املقدس عند اليهود 

ء ىفى فهذه هى، وهو أمر طبيع كالم أهل  كتاب اهللا أو ىف طبيعة اللغة، سوا

كل : "وهذه بعض األمثلة من الكتاب املذكور. كالم آخرى أ الكتاب أو ىف

وكان قايني عامال "، )٥/ ٢/ تكوين" (االرض شجر الربية مل يكن بعد ىف

" الربى عين وأما نوح فوجد نعمة ىف"، )٢/ ٤/ تكوين" (األرض ىف

، )٩/ ٦/ تكوين" (أجياله كان نوح رجال بارا كامال ىف"، )٨/ ٦/ تكوين(

ا سالك فيهى الذى ُتنِْجح طريق" فوضعت "، )٤٢/ ٢٤/ تكوين" (أ

فها اخلزامة ىف فمه  فأحب إسحق عيسو ألن ىف"، )٤٧/ ٢٤/ تكوين" (أ

" التعاظم رجل وكان يتزايد ىففتعاظم ال"، )٢٨/ ٢٥/ تكوين" (صيدا

ا آمرك به ىف اسمع لقوىلى فاآلن يا ابن"، )١٣/ ٢٦/ تكوين( " ما أ

" نسلك مجيع قبائل األرض ويتبارك فيك وىف"، )٨/ ٢٧/ تكوين(

يد يوسف  وخلع فرعون خامته من يده وجعله ىف"، )١٤/ ٢٨/ تكوين(

بسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب ىف ، )٤٢/ ٤١/ تكوين" (عنقه وأ

" باب البيت عىل بيت يوسف وكلموه ىفى  الرجل الذإىلفتقدموا "

يس هذا هو الذ"، )١٩/ ٤٣/ تكوين( / تكوين" (فيه؟ى يرشب سيدى أ

اهم وأوالدهم ونساءهم ىف"، )٥/ ٤٤ ئيل يعقوب أ  ومحل بنو إرسا

ومّرروا حياهتم "، )٥/ ٤٦/ تكوين" (أرسل فرعون حلملهى العجالت الت

، )١٤/ ١/ خروج" (احلقل كل عمل ىف الطني واللبِن وىف ىفبعبودية قاسية 



قاهلم  إخوته لينظر ىفإىلخرج " كّن أرسعُتّن ما بالُ "، )١١/ ٢/ خروج" (أ

عندما تذهب : وقال الرب ملوسى"، )١٨/ ٢/ خروج" (؟املجيء اليوم ىف

يدك واصنعها قدام  جعلتها ىفى  مرص انظر مجيع العجائب التإىللرتجع 

/ خروج" (جبل اهللا وقّبله فذهب والتقاه ىف"، )٢١/ ٤/ خروج" (فرعون

ئيل من ى إخراج بن مها اللذان َكّلام فرعون ملك مرص ىف"، )٢٧/ ٤ إرسا

فني وىف الدمامل كانت ىف" ، )٢٧/ ٦/ خروج" (مرص " كل املرصيني العّرا

مرص  مسامع ابنك وابن ابنك بام فعلُته ىف خترب ىف"، )١١/ ٩/ خروج(

ات إلخ، وهى باملئات، إن مل )... ٢/ ١٠/ خروج" (صنعتها بينهمى التى وبآ

  . تكن باأللوف

اآلية  ومن هنا كان من السهل أن ندرك معنى قول القرطبى مثال ىف

ْمس َتِغيب َوَراَءَها : "املذكورة ) وراء الَعْني احلَِمَئةى أ(َوَجيُوز َأْن َتُكون الشَّ

َفة َمَقام َصاِحبهَأْو َمَعَها َأْو ِعنْدَها، َفُيَقا يقصد أن حروف اجلر ". م َحْرف الصِّ

مكان  يمكن أن ينوب بعضها عن بعض، بمعنى أن ُيْسَتْعَمل بعضها ىف

ى حيان، إذ . بعضها اآلخر وىف نفس املجرى جيرى ما نجده عند البغوى وأ

ه كان  نقرأ ىف ه بجوز أن يكون املعنى هو أ تفسري األول نقال عن القتيبى أ

فقد ذكر أن بعض ى عٌني محئٌة، أما الثان" رأى العني ىف"أو " الشمسعند "

  ". عند عني محئة"بمعنى " عني محئة ىف: "تعاىلالبغداديني يفرس قوله 

نية الت بل إن ىف ى الكتاب املقدس عبارات كثرية من نوع اآلية القرآ

دينا بل َأْوَغل ىف ء مضامر االستخدامات املجازية، ويقرؤها هؤال بني أ

الذين يرددون ختطئة القرآن كام تفعل الببغاوات الغبية، لكن دون فهم أو 



أمر هذا  باهلم أن يقفوا ويتدبروا ويفكروا ىف متييز، ومن ثم ال خيطر ىف

ه هكذا كانت  التشابه ىف ة عادية جدا أل ه مسأ االستعامالت األسلوبية وأ

رّباه صاحبه ى ب الذهذا كالكل وهم ىف.  يوم يبعثونإىلاللغة وهكذا ستظل 

هم، فكلام رأى شخصا مارا من أمام البيت نبحه  ارة وعضِّ عىل نباح ا

عرب األردن وراء  أما مها ىف: "لنأخذ مثال الشواهد التالية. وعضه دون تفكري

هكذا "، )٣٠/ ١١/ تثنية..." (أرض الكنعانيني طريق غروب الشمس ىف

/ قضاة" (جربوهتا الشمس ىفوأحباؤه كخروج . يبيد مجيع أعدائك يا رب

ذا أقيم عليك الرش من بيتك وآخذ نساءك : هكذا قال الرب"، )٣١/ ٥ هأ

" عني هذه الشمس أمام عينيك وأعطيهّن لقريبك فيضطجع مع نسائك ىف

واب أورشليم حتى َحتَْمى : وقلت هلام"، )١١/ ١٢/ ٢صموئيل ( ال تفتح أ

/ ٧٢/ مزامري" (سمهقدام الشمس يمتد ا"، )٣/ ٧/ نحميا" (الشمس

ت كل املظامل الت"، )١٧ / اجلامعة" (جترى حتت الشمسى ثم رجعت ورأ

وأظلمت "، )٢٣/ ٢٤/ إشعيا" (وخيجل القمر وَختَْزى الشمس"، )١/ ٤

إنك قد "، )٤٤/ ٢٣/ لوقا" (الشمس وانشّق حجاب اهليكل من وسطه

 وهاربا ىفوأكون تائها ى اليوم عن وجه األرض وِمْن وْجهك أختفِ ى طردتن

وفسدت "، )١٤/ ٤/ تكوين ("ىيقتلنى فيكون كل من وجدن. األرض

اآلن قم "، )١١/ ٦/ تكوين" (األرض أمام اهللا وامتألت األرض ظلام

ى  األرض التإىلوأدخلكم "، )١٣/ ٣١/ تكوين" (اخرج من هذه األرض

واسرتاحت األرض "، )٨/ ٦/ خروج" (أن أعطيها إلبراهيمى رفعت يد

ودور جييء واألرض قائمة  دور يمىض"، )١٥/ ١٤/ يشوع(" من احلرب



دإىل اء ىف"، )٤/ ١/ جامعة" ( األ . الربية فوجدها مالُك الرب عىل عني ا

ومن الواضح أن هذا ). ٧/ ١٦/ تكوين" (طريق شور ىفى عىل العني الت

أال يأخذه القارئ مأخذا حرفيا، وإال مل يكن ى كله عىل خالف الواقع وينبغ

فمثال ليس هناك للشمس حتٌت وال فوٌق، وإنام هو تعبري :  معنىللكالم

نام كنا عىل األرض نتصور أن الشمس فوقنا، ومن ثم ى، برش  فنحن أ

ه لو كان األمر كذلك لكان ينبغ إذن أن نكون ى فنحن حتتها، عىل حني أ

الشمس بعد ستة أشهر من ذلك حني تدور األرض نصف دورهتا " فوق"

ف(كذلك ليس للشمس عني . ال يصريالسنوية، وهذا  ) وال أذن وال أ

عينها، كام أهنا ليس هلا طريق تسري فيه عىل  أصال حتى نكون أْو ال نكون ىف

ضا نا يمكن أن نسري نحن فيه أ وبالنسبة لقول قابيل . األرض، وَدْعك من أ

إنام " األرض ىف: " وإال فقولناى، األرض، فهو جمرد تعبري برش إنه هرب ىف

إنسان آخر ى ، وهو ما ال يقصده قابيل وال أ"داخل األرض: "عنى حرفياي

  . وهكذا... مثل وضعه ىف

فيا  وقبل كل ذلك فإن الكالم هنا ليس كالما ىف علم الطبيعة أو اجلغرا

جانب منه عىل التعبريات املجازية  يقوم ىفى أو اجليولوجيا، بل هو كالم أدب

. طبيعة اللغةى هذه ه: باختصار.  ذلكإىلوالتجسيدية والتشخيصية وما 

ألن اآليات " داخل العني احلمئة"اآلية الكريمة ال يعنى   ىف"ىف ":فاحلرف

نية الت تتحدث عنها عىل أهنا ) كام سنوضح الحقا(تذكر الشمس ى القرآ

ه قد تصادف وقوع  ِجْرٌم موجوٌد ىف دا، بل يعنى أ الفضاء ال يغادره أ

ذلك املكان قريبا من العني احلمئة،  ني ىفغروب الشمس حني كان ذو القرن



وحتى لو قيل . تلك العني  كان ما شاهده بعينه يوحى أهنا قد غربت ىفوإنْ 

 ذلك فإن هذا كله إىلالعني بل وراء العني أو عند العني أو ما  إهنا مل تغرب ىف

ى بل األرض هى، ال يصح من الناحية العلمية، فالشمس ال تبتعد وال ختتف

  . تغيبى التى حرك حوهلا، فتبدو الشمس وكأهنا هتتى الت

ناء تقليب املشباك بمن يقول معرتضا عىل اآلية إن  ىفى وقد عثرت أ

مثل هذا التوجيه كان يمكن أن يكون مقبوال لو أن اآلية قالت إن ذا القرنني 

" وجدها"العني، أّما واآلية تقول إنه  الشمس تغرب ىف" شاهد"أو " رأى"

العني   محئٍة فمعنى هذا أن املقصود هو أهنا كانت تغرب ىفعنيٍ  تغرب ىف

 مثل ذلك السياق ىف استعامل هذا الفعل ىف هذا أفكر ىفى وقد جعلن. فعال

 الواقع ال ىف العربية ألرى أهو حقا ال يعنى إال أن األمر هو كذلك ىف

حسبان الشخص وإدراكه بغّض النظر عام إذا كان هذا هو الواقع فعال أو 

ى سمى أن األمر ليس كام ذهب إليه ذلك املعرتض الذ  وقد تبني ىل.ال

حد منا السؤال "جوتاما بوذا: "نفسه عن  التاىل، فنحن مثال عندما ُيْسَأل الوا

أجدنى : "جييب قائال") كيف حالك؟"ى أ" (كيف جتدك اليوم؟: "صحته

، وقد يكون هذا القائل مريضا لكنه ال يدرى ألن أعراض "بخري وعافية

ه من االندماج ىف حياته اليومية بحيث ال  املرض ليست من الوضوح أو أل

وباملثل يمكن أن يقول الواحد منا، صادقا فيام . يتنبه حلالته الصحية احلقيقية

ه كان يداعبه أو  يظن، إنه وجد فالنا يرضب ابنه عند البيت، بينام احلقيقة أ

كذلك . ام قالكاألمر كان يرضب ابن اجلريان مثال، لكن املتكلم توهم 

ء ى فاملصاب بعمى األلوان قد يقول إنه وجد البطيخة الت اشرتاها خرضا



 البائع وال ىف ال ىفى الشار عىل عكس ما أكد له البائع، ثم يكون العيب ىف

  : قوله ىفى أما املتنب. البطيخة

الال   =   ومن َيُك ذا فٍم ُمرٍّ مريضٍ       اَء الزُّ    جيْد ُمرا به ا

 عىل وضٍع ما ال يعنى شىءد كفانا مؤنة التوضيح بأّن وْجداننا الفق

ه عىل هذا الوضع ىف ن مثال. احلقيقة والواقع بالرضورة أ فوجدا : "وىف القرآ

ى أ ، وليس هناك ىف)٧٧/ الكهف" (فيها جدارا يريد أن ينقّض فأقامه

ه ال لالنقضاض وال للبقاء عىل وضع: الدنيا جدار عنده إرادة مكان ىف

هو عليه، ألن اجلدران من اجلامدات ال من الكائنات احلية ذوات ى الذ

ه. اإلرادة ضا قوله عز شأ ٍب : "كذلك فعندنا أ والذين كفروا أعامُهلم كرسا

بِقيَعٍة حيسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه مل جيده شيئا ووجد اهللا عنده فوّفاه 

دا بأن اآل)٣٩/ النور" (حسابه ، ية عىل معناها احلرىف، وال يمكن القول أ

مكان من األمكنة، بل الكون كله مكانا  فاهللا سبحانه ال ينحرص وجوده ىف

قبضته عز وجل، ومن ثم ال يمكن أن ينحرص وجوده  وزمانا وكائنات ىف

ه سبحانه و ب، وهذا من البداهة بمكان أل ى  هو املطلق الذتعاىلعند الرسا

  . ال حيده حد

 الذين رجعت إليهم بعد ذلك قد والطريف أن بعض املفرسين

 ىف" كانت تغرب"وجدهتم يقولون إنه لو كانت اآلية قالت إن الشمس 

وجدها "العني فعال لكان ثم سبيل النتقادها، أما قوهلا إن ذا القرنني 

ومن . العني فمعناه أن ذلك هو إدراكه لألمر ال حقيقته اخلارجية ىف" تغرب

ولعله بلغ ساحل املحيط فرآها كذلك إذ : " وهذه عبارتهى، هؤالء البيضاو



اء، ولذلك قال مل يكن ىف : وجدها تغرب، ومل يقل: مطمح برصه غري ا

بى ، وهذا الذ"كانت تغرب ك املفرسون هو الصوا   . قاله أو

 مثل ذلك، ومنه شىءوىف الكتاب املقدس لدى اليهود والنصارى 

، )٨/ ٦/ تكوين ("الربى عين وأما نوح فوجد نعمة ىف: "هذا الشاهدان

اء ىف" طريق  ىفى عىل العني الت. الربية فوجدها مالك الرب عىل عني ا

عني الرب عىل سبيل  فالنعمة ال توجد ىف). ٧/ ١٦/ تكوين" (شور

إن قلنا إن له (احلقيقة، فضال عن أن اهللا ال يمكن أن ُيَرى وال أن ُتَرى عينه 

ة التكام أن ا). سبحانه عينا لكنها ليست كأعيننا وجدها مالك الرب مل ى ملرأ

كال  أن احلقيقة اخلارجية ىفى أ. العني" عند"العني، بل " عىل"تكن 

  .العبارتني الشاهدين مل تكن عىل َحْرِفّية ما جاء ىف

هد الشعرية التالية قال األسعر : وعىل هذا النحو يمكننا أن نقرأ الشوا

  :اجلعفى

ِشفَن ى َوَيكْ ِمَن الُغمَّ ى جِ نْ  تُ      =   ا  ظاِهرً ا َوَجْدُت اخلَْيَل ِعز ى  إِنّ 

َجى   الدُّ

  :وقال احلارث بن عباد

ْتُه اجلَنُوُب َحتّى إِذا ما              َفْوَدُه َعَليها َثقيال َوَجَدْت       =    َواْمَرتَ

  :وقال امرؤ القيس

َم َتَريان        تَطيَِّب؟ ملَ  َوإِنْ ا َوَجْدُت ِهبا طيبً       =   اُكلَّام ِجْئُت طاِرقً ى َأ

  :وقال الدحداحة الفقيمية

  * ِمْن َمْعَرشٍ وجدهتم لئاما *                                



  :وقال حاتم الطائى

  ُعامًة َعِن األَخباِر ُخْرَق اَملكاِسِب    =   الَقوُم الُبيوَت َوَجْدَهتُمإِذا َأوَطنَ 

  :وقال سالمة بن جندل

نا اَك َفِإنَّ    اخلِري َأْرَوعاإىل ا َوَجْدناَك منسوبً      =    َفِإن َيُك حمموٌد َأ

  :وقال النابغة الذبيانى

ِِه َتْعُشو     َخْريَ ناٍر ِعنَدها َخْريُ ُموِقدِ  َجتِدْ    =    َضوِء ناِرهِ إىلمتى َتْأ

  :وقال مالك بن عمرو

   جتْد فخرا يطُري به السناءُ     =   ْجرٍ متى تفَخْر بَزْرَعَة أو بح       

  : احلامم الفزارىوقال احلصني بن

رُت َأسَتبْق    ماى  لِنَْفِس       =  احلَياَة َفَلم َأِجدى  َتَأخَّ ََقدَّ   َحياًة ِمثَل َأن َأ

ذلك أن ِوْجدانك الشىء عىل وضع من األوضاع إنام يعنى إدراكك له 

عىل هذا الوضع رؤيًة أو سامًعا أو شام أو ملًسا أو شعوًرا باطنيا أو استدالال 

حينام اقرتبُت من "، أو "نظرُت فوجدُته قائام: "العبارات التالية كام ىفعقليا 

فى فوجدهتا مسكّية العبري"، أو "احلجرة وجدُته يغنى ، "قّربت الزهرة من أ

وجدُت وقع إهانته "، أو "باحلائط فوجدته خشن امللمسى احتكت يد"أو 

 شكل إىلا أقرب هيئة األرض فوجدوه أعاد العلامء النظر ىف"، أو "عنيفا ىل

ء عليك بعد هذا أكان هو فعال ىف"الكرة الواقع واحلقيقة كذلك أم  ، ثم سوا

  . ال

وقال ": "تاج العروس"وىف ضوء ما قلناه نقرأ قول الزبيدى صاحب 

ٌب :ىالقاسم األَصبهانى  عن َأالبصائِر نقًال  املَُصنّف ىف  : الُوُجوُد َأْرضُ



 َوَوَجْدُت َطْعَمه اَوَجْدُت َزْيدً :  نحوسِ ٌد بِِإْحدى احلََواسِّ اخلَمْ ُوُجو

ْهَوِة نحو ِة الشَّ َوَجْدُت الشبع، : ورائحَته وَصوَته وُخُشوَنَته، ووُجوٌد بُِقوَّ

َخِط، وُوُجوٌد  َّده الغضب كوجود احلَْرِب والسَّ بالَعْقل َأو بِوَساَطة ووجوٌد أ

 ِمن الُوُجود تعاىل اهللا إىلوما ُنِسب . ةِ  وَمْعِرَفة النُُّبوَّ تعاىل كَمْعِرَفة اهللا الَعْقلِ 

ِد، إِذ كان اُهللا  هً تعاىلفبَمْعنَى الِعْلِم املَُجرَّ ِرِح  عنا ُمنَزَّ  الَوْصِف باجلََوا

َوَما َوَجْدَنا ألَْكَثِرِهْم ِمْن َعْهٍد وإِْن َوَجْدَنا : "تعاىل نحو قولِه واآلالِت 

وُيَعربَّ عن .  يقال عىل ِضّد هذه األَْوُجهِ ، وكذا املعدوم"َأْكَثَرُهْم َلَفاِسِقنيَ 

ِن من ال ِكَني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهمْ " بالُوُجوِد نحو شىءالَتَمكُّ ى أَ " َفاْقُتُلوا املُْرشِ

ُْتُموُهم، وقوله  ًة َمتْلُِكُهمْ ى إِنِّ : "تعاىلَحْيُث َرَأ َ : ، وقوله"َوَجْدُت اْمَرأ

ْمسِ َوَجْدُهتَا َوَقْوَمَها َيْسُجُدونَ " اُه : "وقوله"  للشَّ َوَوَجَد اَهللا ِعنَْدُه َفَوفَّ

نَا َحقا: "، ووجود بالبصرية، وكذا قوله"ِحَساَبهُ  : وقوله" َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربُّ

ُموا " اءِ ى ، أَ "َفَلْم َجتُِدوا َماًء َفَتيَمَّ   ".إِن مل َتْقِدروا عىل ا

عد من ذلك  كاتبان ) حد ذاته كفايته ىفعىل (ولقد كفانا مؤنة املّىض أ

ّفا بحثا عثرت عليه ىف ن أ  Islam and the Setting of: "املشباك بعنوا

the Sun: Examining the traditional Muslim View of the 

Sun’s Orbit "هيامجان فيه القرآن ويزعامن أن الرسول حني قال ما قال ىف 

عٍني  عال أن الشمس تغرب ىفنحن بإزائها هنا إنام كان يقصد فى اآلية الت

محئٍة عىل حرفية معناها، ومع هذا فقد بدءا كالمهام بالقول بام معناه أن تعبريا 

اآلية الكريمة ال يدل بالرضورة عىل أن صاحبه قد  ىفى مثل التعبري الذ

ه يعتقد أن الشمس تغرب فعال ىف ثم أضافا . العني اجرتح خطأ علميا أو أ

نا، حتى ىف الواقع ال  ا حيث يعرف اجلميع متاًما أن الشمس ىفعرصنا هذ أ



 Sam   :والكاتبان مها. ترشق وال تغرب، ما زلنا نقول إهنا ترشق وتغرب

Shamounnو Jochen Katzوهذا َنّص ما قااله ، : 

"we do need to make it clear that statements about the 
sun rising or setting do not, in and of themselves, prove that 
a person or author held to erroneous scientific views, or 
made a scientific error. One can legitimately argue that the 
person or author in question is using everyday speech, 
ordinary language, or what is called phenomenological 
language. From the vantage point of the person who is 
viewing the sun from the earth, the sun does indeed appear 
to be rising and setting. In fact, even today with all our 
advanced scientific knowledge we still refer to sunrise and 
sunset. Hence, an ancient book or writer may have not 
intended to convey actual scientific phenomena when 
describing the sun as rising or setting any more than today’s 
meteorologists, or newscasters, are speaking scientifically 
when referring to the rising and setting of the sun". 

ّقر ىفوقد أخذُت   النصوص اإلنجليزية والفرنسية املوجودة ىف  أ

هد النثرية والشعرية يتحدث فيها  املشباك حتى عثرُت عىل طائفة من الشوا

أصحاهبا ال عىل أن الشمس ترشق وتغرب فحسب، بل عن سقوطها أو 

 مما    القارئ عينةً إىلو.  هذاإىلالسهل أو ما  البحر أو ىف غوصها أو غروهبا ىف

 Alone stood I atop a little hill, And: "من تلك النصوصوجدته 

beheld the light-blue sea lying still, And saw the sun go 

down into the sea) " من قصيدة بعنوان"AN EPISTLE " لـ

(Numaldasan) ،"The sun sinks down into the sea")  من رواية

""The Water-Babiesلــ (Charles Kingsley ،" The Sun came up 

upon the left, out of the sea came he! And he shone bright, 

and on the right Went down into the sea) " من قصيدة"The 



Rime of the Ancient Mariner "لكولريدج( ،"The red sun going 

down into the sea at Scheveningen) " من"Letter from Theo 

van Gogh to Vincent Gogh van Auvers-sur-Oise, 30 June 

(1890" ،"The sun sank slowly into the sea) " من مقال"The 

Light Of The Setting Sun "لـ(Rocky ،" Just then the sun 

plunged into the sea it popped out from behind the gray 

cloud screen that had obscured the fiery dis) " من مقال بعنوان

"Taps for three war buddies "موقع  ىف(sun-herald.com" ،"le 

soleil descendre dans l'ocean…) " من "L'ILE DES 

PINGOUIN "اتول فرانس  ,Le soleil, disparu dans la mer" ، )أل

avait laissé le ciel tout rouge, et cette lueur saignait aussi sur 

les grandes pierres, nos voisine) " من "En Bretagne " جلى دى

 Spectacle saisissant, que le soleil couchant dans"، )موباسان

ces dunes impressionnantes) " من مقال"RAID EN LIBYE "

 Roger Vacheresse ،"On comprend aussi que la blessure de)لـ

Réginald a quelque chose du Soleil plongeant dans la me " 

 le comte deلــ" LES CHANTS DE MALDOROR"من (

Lautréamont.(  

 حسبام جاء ىف) فيام هيمنا هنا(العربية  ىف" العني"هذا، ومن معانى 

اء": "لسان العرب" اءى الت: والعني. عني ا ينبوع : والعني. خيرج منه ا

اء الذ اء: ويقال.. .ىرض وجيرينبع من األى ا وعني . غارت عني ا

ال عٌني ساهرٌة لعٍني : "احلديث وىف. َمْفَجر مائها ومنبعها: الركية خري ا



اء الت"نائمة وال تنقطع ليال وهنارا، وعني صاحبها ى جترى ، أراد عني ا

والعني من ... مصب مائها: وعني القناة... نائمة، فجعل السهر مثال جلرهيا

 وىف... قبلة العراقى  ما أقبل من ناحية القبلة وعن يمينها، يعن:السحاب

مطر : والعني... إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عٌني غديقة: احلديث

ام ال ُيْقلِع، وقيل ام أو ستة أو أكثر ال ُيْقلِع، قال : أ هو املطر يدوم مخسة أ

   :ىالراع

آء ح   زلون الروابيا عظام البيوت ين   =   حتت عٍني مطريةٍ ى وأ

املبرش " عبد الفادى"وعىل هذا فعندما يقول ". الناحية: والعني... 

نى  إن القرآن، بناء عىل ما جاء " هل القرآن معصوم؟"مؤلف كتاب النرصا

ه  بئٍر، فإننا نعرف ىف يذكر أن الشمس تغرب ىفى، تفسري البيضاو ىف احلال أ

نا ىففأما اجلهل فألن ا: يتكلم بلسان الكذب واجلهل ة، حسبام رأ  ملسأ

عىل " العني"، أوسع من ذلك كثريا بحيث َتْصُدق كلمة "لسان العرب"

ضا ولذلك وجدنا من املرتمجني من يرتمجها . البحر والسحاب واملطر أ

مل يقل هذا، بل ى وأما الكذب فألن البيضاو". بحرية"أو " بحر"بمعنى 

، "ذات محأ: "ٍني محئةٍ ع حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب ىف: "قال

ى وقرأ ابن عامر ومحزة والكسائ. إذا صارت ذات محأة" َمحَِئِت البئر"من 

و بكر ز أن تكون العني جامعة  حارة، وال تناىفى ، أ"حامية: "وأ بينهام جلوا

ولعله . عىل أن ياءها مقلوبة عن اهلمزة لكرس ما قبلها" َمحِيَة"للوصفني، أو 

اء كذلك إذ مل يكن ىفبلغ ساحل املحيط فرآها  ولذلك . مطمح برصه غري ا

 فكام ترى ليس ىف"...". كانت تغرب: "، ومل يقل"وجدها تغرب: "قال



ه اختذ من  أهنا غربت ىفى البيضاو بئر، بل كل ما فعله املفرس الكبري أ

هو " العني"، لكنه مل يقل قط إن معنى "محئة"مثاال لرشح كلمة " البئر"

لعل ذا القرنني قد بلغ ساحل املحيط فرآها : "ا نصه، بل قال م"البئر"

وحتى لو قال ذلك فإن كالمه يبقى جمرد اجتهاد منه قد يصح أو ال ". كذلك

دا، وبخاصة أن كثريا من املفرسين  يصح، وال جيوز محله عىل القرآن أ

َغام .  ىكذلك مل يفرسوا العني هبذا املعن نا هنا بصدد مجاعة من الطَّ  بيد أ

ْغب بجهل ورعونة، إذ هم ىفالبُ  َقعاء الذين كل مههم هو الشَّ واقع  َلداء الرُّ

يتناولونه شيئا ذا بال، ومع هذا ى املوضوع الذ األمر وحقيقته ال يعرفون ىف

إن الواحد من هؤالء ! فيا للعجب! نراهم يتطاولون عىل القرآن الكريم

َغام يتصور، وهو يتناول الكالم ىف ه بصدد كراسة تعبري كتاب اهللا، أ الطَّ

املرحلة االبتدائية، بل إن معلوماته هو نفسه ال تزيد بحال عن  لطفل ىف

ء الكرام ىف تلك املرحلة كام طفل ىفمعلومات  عصمة  ":ىكتاب بينته للقرا

  !َفنَّْدُت فيه كالم هذا اجلاهلى ، الذ"القرآن الكريم وجهاالت املبرشين

ذا أسوق أمام القارئ الكريم بعض كتب التفسري   ما جاء ىفوهأ

ال: "القرطبى مثالى فف: القديمة د : َقاَل َبْعض اْلُعَلَامء: َوَقاَل اْلَقفَّ َلْيَس اْملَُرا

َُّه اْنَتَهى  ًقا وَوَصَل إىلَأ ْمس َمْغِرًبا َوَمْرشِ َا َتُدور إىل الشَّ َها، ألَهنَّ  ِجْرمَها َوَمسَّ

َامء َحْول اَألْرض ِمْن َغْري أَ  َأْعَظم ِمْن َأْن ى ْن َتْلَتِصق بِاَألْرِض، َوهِ َمَع السَّ

َأْكَرب ِمْن األَْرض َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفة، ى َعْني ِمْن ُعيُون األَْرض، َبْل هِ  َتْدُخل ِىف 

َُّه اْنَتَهى  د َأ ق، إىلَبْل اْملَُرا  آِخر اْلِعَامَرة ِمْن ِجَهة اْملَْغِرب َوِمْن ِجَهة اْملَْرشِ

َّا ُنَشاِهدَها ِىف  اْلَعْني َتْغُرب ِىف ى َرأْ  َفَوَجَدَها ِىف  األَْرض  َعْني َمحَِئة، َكَام َأ



َا َتْدُخل ِىف  ْلَساء َكَأهنَّ َوَجَدَها َتْطُلع َعَىل َقْوم َملْ َنْجَعل : "َوِهلََذا َقاَل . األَْرض اْملَ

ا  َا َتْطُلع َعَلْيِهمْ "َهلُْم ِمْن ُدوهنَا ِسْرتً  بَِأْن ُمتَاّسُهْم َوُتالِصقُهْم، َبْل ، َوَملْ ُيِرْد َأهنَّ

ل َمْن َتْطُلع َعَلْيِهمْ  ُْم َأوَّ  َوَجيُوز َأْن َتُكون َهِذِه اْلَعْني ِمْن :ىَوَقاَل اْلُقَتبِ . َأَراَد َأهنَّ

ْمس َتِغيب َوَراَءَها َأْو َمَعَها َأْو ِعنْدَها، َفُيَقام  اْلَبْحر، َوَجيُوز َأْن َتُكون الشَّ

َفة َمَقام َصاِحبهَحْرف ال َّ َأْعَلم. صِّ َحتَّى إَِذا : "َوَقْوله: "وىف ابن كثري". َوَا

ْمس  َأْقَىص َما ُيْسَلك ِفيِه إىلَفَسَلَك َطِريًقا َحتَّى َوَصَل ى ، أَ "َبَلَغ َمْغِرب الشَّ

ا اْلُوُصول . ِمْن األَْرض ِمْن َناِحَية اْملَْغِرب، َوُهَو َمْغِرب اَألْرض  إىلَوَأمَّ

ر، َوَما َيْذُكرُه َأْصَحاب اْلَقَصص َواألَْخَبار  َامء َفُمَتَعذِّ ْمس ِمْن السَّ َمْغِرب الشَّ

َُّه َساَر ِىف  ْمس َتْغُرب ِمْن َوَراِئه،ِ فَ  ِمْن َأ ة، َوالشَّ .  ال َحِقيَقة َلهُ شىءاألَْرض ُمدَّ

َفات َأْهل اْلِكَتاب َواْختِالق زَ  : َوَقْوله. َناِدَقتهْم َوَكِذهبمْ َوَأْكَثُر َذلَِك ِمْن ُخَرا

ْمس ِىف ى ، أَ "َعْني َمحَِئة َوَجَدَها َتْغُرب ِىف " اْلَبْحر  َمنَْظره َتْغُرب ِىف  َرَأى الشَّ

َا َتْغُرب ِفيه،ِ َوهِ إىلَوَهَذا َشْأن ُكلُّ َمن اْنَتَهى . اْملُِحيط َها َكَأهنَّ ال ى  َساِحله َيَرا

بِع ا ا ذِ ُتَفاِرق اْلَفَلك الرَّ : وىف اجلاللني". ُمْثَبَتة فِيِه ال ُتَفاِرقهُ ى هِ ى لَّ

ْمس"..." َعْني  َوَجَدَها َتْغُرب ِىف "َمْوِضع ُغُروهبَا ": َحتَّى إَذا َبَلَغ َمْغِرب الشَّ

َأة، َوهِ ": َمحِئَة اْلَعْني، ى َرأْ  ِىف : اْلَعْني  َوُغُروهبَا ِىف . الطِّني األَْسَودى َذات َمحْ

ْنَياى َوإِالّ َفهِ  وأرجو أال يغيب عن ناظر القارئ احلصيف ". َأْعَظم ِمْن الدُّ

فية ىف كيف أن ابن كثري يلقى باللوم ىف اآلية عىل زنادقة  أمر التفسريات اخلرا

أهل الكتاب وكذابيهم، مما يدل عىل أن القوم هم هكذا من قديم مل تتغري 

كانوا ى  الرشير الذِشنِْشنَتهم، وأن فريقا من علامئنا كانوا واعني بالدور



ئيلياهتم، وكانوا يعملون عىل فضح  يضطلعون به لتضليل املسلمني بإرسا

هتم   .سخفهم ومؤامرا

ز أود أن نقف معه قليال لنرى كم يبلغ جهل عبد ى فإنى أما الرا

هذا  الفادى وتدليسه هو وأشباهه، إذ إن مفرسنا العظيم قد أشبع القول ىف

حتى إذا : "قال عليه رضوان اهللا.  كذاباملوضوع بام يكفى لقطع لسان كل

عني محئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا  بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب ىف

ب وإما أن تتخذ فيهم ُحْسنا  أما من َظَلم فسوف : قال* القرنني إما أن تعذِّ

وأما من آمن وعمل صـاحلا فله *  ربه فيعذبه عذابا ُنْكرا إىلنعذبه ثم ُيَرّد 

ًء احلُ  َْبَع سببا* ْسنَى وسنقول له من أمرنا ُيْرسا جزا اعلم أن املعنى ": ثم َأ

بع سببا يوصله إليه حتى بلغه ه أراد بلوغ املغرب فأ وجدها : "أما قوله. أ

ى قرأ ابن عامر ومحزة والكسائ: األول: ففيه مباحث" عٍني َمحَِئة تغرب ىف

و بكر عن عاصم  ... حارةى زة، أباأللف من غري مه" عني حامية ىف"وأ

ءة ابن مسعود وطلحة وابن عامر، والباقونى وه ءة ى ، وه"محئة: "قرا قرا

ه ال تناىف... ابن عباس ، فجائز أن تكون "احلامية"و" احلمئة"بني  واعلم أ

ه ثبت بالدليل أن األرض :ىالبحث الثان. العني جامعة للوصفني مجيعا  أ

ضا قال مس ىفكرة وأن السامء حميطة هبا، وال شك أن الش : الفلك، وأ

قرب الشمس غري  ، ومعلوم أن جلوس قوم ىف"ووجد عندها قوما"

ت كثرية، فكيف يعقل  ضا الشمس أكرب من األرض بمرا موجود، وأ

تغرب : "تأويل قوله: عني من عيون األرض؟ إذا ثبت هذا فنقول دخوهلا ىف

ا بلغ موضعه. من وجوه" عني محئة ىف املغرب ومل  ا ىفاألول أن ذا القرنني 



عِني وهدٍة   من العامرات وجد الشمس كأهنا تغرب ىفشىءيبق بعده 

احلقيقة، كام أن راكب البحر يرى الشمس  مظلمٍة، وإن مل تكن كذلك ىف

هذا . احلقيقة تغيب وراء البحر ىفى البحر إذا مل ير الشط، وه كأهنا تغيب ىف

و عىلى هو التأويل الذ ى أن للجانب الغربى الثان. سريهتف ىفى اجلُّبائ ذكره أ

 الشمس يتخيل كأهنا تغيب إىلمن األرض مساكن حييط البحر هبا، فالناظر 

ى حامية، وهى وال شك أن البحار الغربية قوية السخونة فه. تلك البحار ىف

اء ضا محئة لكثرة ما فيها من احلمأة السوداء وا عني  تغرب ىف: "فقوله. أ

من األرض قد أحاط به البحر، وهو ى انب الغرب أن اجلإىلإشارة " محئة

 إن الشمس تغيب ىف: قال أهل األخبار: الثالث. موضع شديد السخونة

اء واحلمأة، وهذا ىف ا إذا رصدنا كسوفا  عني كثرية ا غاية البعد، وذلك أل

نا أن املغربيني قالوا  أول  حصل هذا الكسوف ىف: "قمريا فإذا اعتربناه ورأ

، فعلمنا أن أول الليل "أول النهار حصل ىف: "نا املرشقيني قالوا ، ورأ"الليل

عند أهل املرشق، بل ذلك الوقت ى عند أهل املغرب هو أول النهار الثان

بلد  بلد، ووقت الظهر ىف هو أول الليل عندنا فهو وقت العرص ىفى الذ

بلد رابع،  بلد ثالث، ووقت طلوع الشمس ىف آخر، ووقت الضحوة ىف

وإذا كانت هذه األحوال معلومة بعد . بلد خامس ليل ىفونصف ال

ء واالعتبار، وعلمنا أن الشمس طالعة ظاهرة ىف كل هذه األوقات  االستقرا

وكالم . الطني واحلمأة كالما عىل خالف اليقني يقال إهنا تغيب ىفى كان الذ

أ عن هذه التهمة، فلم يبق إال أن ُيَصار تعاىلاهللا  ى ذ التأويل الإىل مربَّ

 إىل" عندها: "قوله الضمري ىف". ووجد عندها قوما: "تعاىلثم قال . ذكرناه



ه عائد : األول: ماذا يعود؟ فيه قوالن يث إىلأ  الشمس، ويكون التأ

ا ختيل أن الشمس تغرب هناك كان سكان هذا  للشمس ألن اإلنسان 

 أن يكون :ىوالقول الثان. املوضع كأهنم سكنوا بالقرب من الشمس

  ". العني احلامية، وعىل هذا القول فالتأويل ما ذكرناهإىلمري عائدا الض

 Sam Shamoun( ومع هذا كله يريد الكاتبان املذكوران آنفا 

 املربع رقم واحد، إذ يقوالن إن إىلأن يعيدانا مرة أخرى ) Jochen Katzو

قد ) يقصدان بالطبع الرسول الكريم عليه الصالة والسالم(مؤلف القرآن 

عني محئة، ومل يقل إهنا كانت تبدو   أن ذا القرنني وجد الشمس تغرب ىفذكر

وهذا رغم قوهلام إننا ال نزال حتى اآلن، ورغم كل التقدم العلمى . له كذلك

نقول إن الشمس ترشق وتغرب، ومل يقوال إن عىل ، والفلكى واجلغراىف

يل بمكيالني فلامذا الك. الواحد منا أن يوضح أن األمر إنام يبدو فقط كذلك

ياه حني أرادا ىفى خبث هذا الذى هنا؟ ترى أ البداية أن يتظاهرا  أ

خيّدرا القارئ ويومهاه أهنام ال يريدان ى باملوضوعية واحلياد والرباءة ك

ان ما عقبالقرآن رشا وال تدليسا، ثم رسعان ما يستديران بعد ذلك ويل

ليها معروف الرصاىف قااله؟ وباملناسبة فهذه هى نفسها اخلطة التى جرى ع

  .نحن بصددهى ىف كتابه الذ

ثم يمضيان فيقوالن إن القرآن يؤكد أن ذا القرنني قد بلغ فعال املكان 

تغرب فيه الشمس، وهو ما ال وجود له عىل األرض، مما ال معنى له ى الذ

البتة إال أن مؤلف القرآن قد ارتكب خطأ علميا فاحشا بظنِّه أن القصة 

فية الت  However, the: "حقيقة تارخييةى  سمعه هإىلصلت وى اخلرا

Quran goes beyond what is possible in phenomenological 



language when it states that Zul-Qarnain reached the place 
where the sun sets, i.e. the Quran is speaking of a human 
being who traveled to the place of the setting of the sun. 
Such a statement is wrong in any kind of language, since 
such a place does not exist on this earth. This is a serious 
error that was introduced into the Quran because the author 

mistook a legend to be literal and historical truth ."هنام أى أ

ال تعنى إال مكان غروب الشمس، وأن " مغرب الشمس"يريان أن كلمة 

اه   . معنى الكالم ال يمكن أن يكون إال ما رأ

ضا مبلغه من العلم أو اجلهل فلننظر إذن ىف : هذا الكالم لنرى نحن أ

تغرب فيه الشمس ى ال تعنى هنا إال املكان الذ" غروب الشمس"فأما أن 

جاءت عليها كلمة ى الت" (َمْفِعل"بيه، إذ إن صيغة فهو كالٌم غبىٌّ كصاح

قد تعنى املكان، أو قد تعنى الزمان، أو قد تعنى املصدرية، وهو ") َمْغِرب"

" اسم الزمان واملكان"باَبِى  كتب الرصف والنحو ىف ما جيده القارئ ىف

أن اآلية قد يكون معناها أن ذا القرنني قد بلغ مكان ى أ". املصدر امليمى"و

غروب الشمس أو أن يكون قد بلغ زمان غروهبا، إذ البلوغ كام يقع عىل 

ضا   جاء ىف).  عن األشياء واألشخاصفضًال (املكان فإنه يقع عىل الزمان أ

مِّ اَبَلَغ اَملَكاَن ُبُلوغً ": "تاج العروس"من " بلغ"مادة  َوَصَل إلْيِه :  بالضَّ

ُْفسِ َملْ َتُكونُ : تعاىل ومنُْه قْوُله ى، واْنَتهَ  شاَرَف : أو َبَلَغه. وا بالِغيِه إال بِشقِّ األ

و القاِسِم ىف. قاَرْبنَهُ ى أ. فإذا َبَلْغَن أَجَلُهنَّ : تعاىلعليِْه، ومنه قوُله   وقاَل أ

 كان ا أْقَىص اَملْقِصِد واملُنَْتَهى َمَكانً إىلاالْنتَِهاُء : الُبُلوُغ واإلْبالغُ ": املُْفَرداِت "

َرةِ اأْمرَ ً أو اأو َزمانً  ُ بِه عن املُشاَرَفِة عليِه، وإن مل .  مَن األُموِر املَُقدَّ َام ُيَعربَّ وُربَّ

ُه وَبَلغ أْرَبِعَني سنَةً : "فمَن االْنتَِهاءِ . ُينَْتَه إليْهِ  ما ُهْم "، و"حتى إذا َبَلَغ أُشدَّ



عْ "، ِ"ببالِغيه ُْلُغ األْسبَ  ىلِّ َلعَ "، و"ىفلام َبَلَغ َمَعُه السَّ ْامٌن َعَلْينَا "، وَ"ابأ أ

نَّ فأْمِسُكوُهنَّ فإذا َبَلْغَن أَجَلهُ : "وأّما َقْوُله. التَّْوكيدِ  ُمنَْتِهَيٌة ىفى ، أ"بالَِغةٌ 

ْوِج إىل فللُمشاَرَفِة، فإّهنَا إذا اْنَتَهْت "بَمْعُروٍف   أْقَىص األَجِل ال َيِصحُّ للزَّ

َجَعُتَها وإْمَسا   كام ىفااجلَْوَدِة َمْبَلغَ ً  وَبَلَغ ىفأْدَركَ : مُ وَبَلَغ الُغال. ُكهاُمَرا

َُّه َبَلَغ َوْقَت الِكتاِب علْيِه ى أ": املُْحَكمِ " ، وىفِ"الُعَباب" اْحَتَلَم، كأ

  ...".َبَلَغِت اجلاِرَيةُ : والتَّْكليِف، وكذلَك 

هو ) املصدرى أو حتى بلوغ احلدث، أ(فإذا كان بلوغ الزمان   

لكريمة فال مشكلة، إذ سيقال حينئذ إن ذا القرنني حني اآلية ا املقصود ىف

ى عليه وقت املغرب قد وجد كذا وكذا لكن ماذا لو كان مكان غروب . أ

ه ال  فسهام قد ذكرا ما معناه أ الشمس هو املراد؟ واجلواب هو أن الكاتبني أ

 عرصنا هذا إن الشمس قد غربت ىف أن يقول املتكلم حتى ىف غضاضة ىف

فهذا إذن هو مغرب الشمس . إلخ...السهل أو فيام وراء اجلبل  ىفالبحر أو

ا جتيزه اللغة الظاهراتية  حسب ) phenomenological language(طبقا 

ضا أن يقال إن فالنا أو عالنا أو ترتانا قد بلغ  تعبريمها، وعليه فإنه جيوز أ

رب  البحر أو اجلبل أو السهل الذى رآها تغإىلوصل ى مغرب الشمس، أ

ضا فال مشكلة. عنده ا أحيلهام ! وعىل هذا أ هذا املقال من   ما سقُته ىفإىلوأ

نية ىف تعبريات مشاهبة ىف عد من اآلية القرآ  الكتاب املقدس، ومنها ما هو أ

 ىف" غَ لَ بَ "وباملناسبة فقد تكرر الفعل ! انتجاع هذه االستعامالت املجازية

اىضى صيغت ة سورة واملضارع هنا سبع مرات، و ا هو ما مل يتحقق أل



، )مرتني(مسِجد، موِعد : "فيها" لعِ فْ مَ "كام تعددت صيغة . أخرى غريها

  ". َمْوبِق، مِرصف، َمْوِئل

نية املجيدة  والعجيب أهنام ُيوِردان بعد ذلك عددا من النصوص القرآ

تتحدث عن لزوم الشمس والقمر مسارا سامويا دائام ال خيرجان عنه، ى الت

القرنني إنام هو استعامٌل ى قصة ذ ضد ما قلناه من أن األمر ىفوهو ما يع

ا كان يظنه ذلك الرجل ىف نفسه بخصوص غروب  جمازىٌّ أو َوْصٌف 

ا وقع فعال خارج ذاته ألن القرآن يؤكد وجود مسارات  الشمس ال 

 اآليات ساموية دائمة هلذين اِجلْرَمْني، َبْيَد أهنام كعادهتام حياوالن عبثا َىل 

! تدل عىل ما يريدان مها عىل سبيل القرس والتعنتى الكريمة عن معناها ك

نية بام  وعىل هذا فقوهلام إنه إذا كان املفرسون املسلمون يرشحون اآلية القرآ

فذلك ألهنم يعرفون أن الشمس أكرب من  يرصفها عن معناها احلرىف

ضا يى األرض، ومن ثم يستحيل أن تسعها أ ؤمنون عني فيها، وألهنم أ

 تأويل اآلية بحيث ال تدل عىل أن إىلبعصمة القرآن مما يدفعهم من البداية 

ثمة خطأ علميا قد ارُتِكب هنا، أكرر أن قول املؤلفني هذا هو قول متهافت 

نية تنص عىل أن لكل من  فسهام من آيات قرآ بناء عىل ما أورداه مها أ

م كان من املضحك أن الشمس والقمر مسارا فلكيا دائام ال يفارقه، ومن ث

قلناه وقااله مها ى اآلية املذكورة بعد كل الذ نتمسك بحرفية املعنى ىف

ضا   . أ

نية التإىلو تبني أن هناك مسارا ى  القارئ شيئا من النصوص القرآ

ْمَس : "سامويا دائام للشمس والقمر ْيَل َسَكنًا َوالشَّ َفالُِق اِإلْصَباِح َوَجَعَل اللَّ



عام: بنظام وحساب دقيقى أ" (َباًناَواْلَقَمَر ُحْس  ذِ "، )٩٦/ األ َجَعَل ى ُهَو الَّ

َرُه َمنَاِزَل  ْمَس ِضيَاًء َواْلَقَمَر ُنوًرا َوَقدَّ َر َلُكُم "، )٥/ يونس (  الشَّ َوَسخَّ

ْيَل َوالنََّهار َر َلُكُم اللَّ ْمَس َواْلَقَمَر َداِئَبْنيِ َوَسخَّ َر "، )٣٣/ إبراهيم" (الشَّ َوَسخَّ

ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َجيْرِ ال ْمُس "، )٢٩/ لقامن" ( َأَجٍل ُمَسمىإىلى شَّ ال الشَّ

ْيُل َسابُِق النََّهارى َينَْبغِ  َوَجَعَل "، )٤٠/ يس" (َهلَا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوال اللَّ

ًجا ا ْمَس ِرسَ إَِذا "، )الساموات السبع ىفى أ" (اْلَقَمَر فِيِهنَّ ُنوًرا َوَجَعَل الشَّ

َرْت  ْمُس ُكوِّ ُخِلَعْت من مسارها يوم القيامة، بام يعنى أهنا ال ى أ" (الشَّ

  ). ١/التكوير: تفارق هذا املسار قبل ذلك احلني

 ,Orbits of Earth, Moon" املشباك بعنوان  وقد صادفُت بحثا ىف

& Sun: 18 RELEVANT VERSES REGARDING THE 

SUN’S & MOON’S: ORBIT, ROTATION AND LIFE "

يستشهد هبذه اآليات وأمثاهلا عىل ما قلناه هنا، " Frank"لكاتب وقَّع باسم 

حديثه عن  ويرّد من خالهلا عىل من يتهمون القرآن بأن ثمة أخطاء علمية ىف

م الساموية نا ما زلنا نقول حتى . الشمس والقمر واألجرا ضا أ ثم إنه يؤكد أ

يدور حوهلا هذا ى اآلية الت اء ىفكام ج" البحر الشمس غربت ىف"اآلن إن 

 we still use expressions such as the sun set into the: "املقال

sea, as is used in verse 18:86 ." وىف النهاية أحب أن أقول للقارئ إن

ت ابن  هناك وجها آخر ىف تفسري اآلية الكريمة جينِّبها كل هذا اللغط رأ

يقول به ويرفض " امللل والنَِّحل الِفَصل ىف: "مكتابه العبقرى العظي حزم ىف

ه، وهو أن الذى كان ىف ليس هو الشمس، بل ذو " عٍني محئةٍ " كل ما سوا

أو أدرك هو (واملعنى حينئذ هو أن الرجل قد أدركه املغرب . القرنني نفسه



 غري قليل شىءوتركيب اجلملة يسمح هبذا ب. العني احلمئة وهو ىف) املغرب

 .  يتبادر للذهن للوهلة األوىلى  وإن مل يكن هو املعنى الذمن الوجاهة،

هذه احلالة سيكون ظرًفا متعلًقا بفاعل  ىف" عني محئة ىف"وِشْبه مجلة 

ه يصور حال ذى القرنني ال الشمس، وإن ى وليس باملفعول، أ" وجدها" أ

، "البحر املحيط" حيان ىفى كان من املفرسين من يرفض هذا التوجيه كأ

َْسط يوضح ما . رى فيه لونا من التعسفإذ ي وسأرضب هلذا الرتكيب مثال َأ

جلاز أن يكون املعنى هو " رضب سعيٌد رشاًدا واقفا: "أقول، فمثال لو قلنا

أن سعيدا رضب رشادا، وسعيد واقف، أو أن يكون املعنى هو أن سعيدا 

  .يوضح ما يرادى والسياق هو الذ. رضب رشادا، ورشاد واقف

ب احلاوى املسمىعىل أن ج ال يزال مفعام " معروف الرصاىف: "را

بالكتاكيت والثعابني واحلبال والَبْيض مما خيرجه احلواة من أكاممهم 

ءات مؤكدا  ون به من اهلواء، فنراه يدخل ىف موضوع القرا وأفواههم أو يأ

ة طريقة َرتَ ْش طوال الوقت أن القرآن ال يُ  ه املسلم بالنص بل بأ ط فيه أن يقرأ

وهو يورد هنا روايات ال تدخل العقل حتى لو .  والسالمى، دل عىل املعنت

ِذ فيها أقىص  أحال فيها عىل أعلم العلامء وحتى لو كانت روايات اختُّ

إْن هى ىف . درجات احليطة واحلذر، وهو ما ال يتحقق فيه شىء من ذلك

ا  وأريد هب صناعةً ْت عَ نِ معظمها إال حكايات مضحكة من الواضح أهنا ُص 

ظن أن هناك من يعجز من البرش ال . التفكهة باهللا عليك يا قارئى العزيز أ

يم"من العرب وحدهم أن ينطق كلمة  وال يمكنه أن ينطقها إال " األ

يم واليتيم"؟ باهللا عليك ما وجه العالقة نطقيا بني "اليتيم" ه قال "األ ؟ لو أ



، أما أن يقلب الكلمة إنه ال يستطيع نطق الثاء فيقلبها سينا لكان مفهوما

يم"كلها من  وتقول . فهذه طرفة أريد هبا الرتويح عن النفس" يتيم  "إىل" أ

الرواية ىف النهاية إن املعلِّم هنا، وهو ابن مسعود، اقرتح عليه أن يقول بدال 

 كالم ال يدخل عقل رصصور، لكن ى، وهو، كام تر". الفاجر"من ذلك 

ه وق نا كأ ه يرفض روايات أخرى الرصاىف يطري به طريا ع عىل كنز  مع أ

ى من إىلذات ثقل ىف اإلقناع ملجرد أهنا ال تسىء   النبى وال القرآن، ويأ

زل اهللا هبا من سلطان تنال منه صىل اهللا عليه  عنده بدال منها بتفسريات ما أ

  . وسلم ومن القرآن الذى نزل عليه

هذا النحو غري لقد كان عىل ابن مسعود، ما دام ىف األمر سعة عىل 

مثال ألن هذا هو ما يقدر عليه، وىف " األسيم"املقبول منطقا، أن يرىض منه بـ

 ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها، وإن كان من الصعب عىلَّ االقتناع اإلسالم

إن املرصيني مثال ىف العرص احلديث يميلون . بأن عربيا يعجز عن نطق الثاء

ءة القرآن  جعل الثاء سينا ىف كالمهم اليإىل ومى لكنهم ما إن يبدأون ىف قرا

سنتهم فيها فكيف . حتى يلتزموا بنطق الثاء عىل النحو الصحيح خمرجني أ

يريدنا الرصاىف تصديق مثل تلك احلكاية املضحكة؟ ثم ما دام الرجل قارئ 

اآلية عاجزا عن نطق الثاء فكيف يا ترى ترصف ىف نطق آالف الثاءات 

 هل اقرتح عليه ابن مسعود بدائل عنها مثلام اقرتح األخرى التى ىف القرآن؟

يم"عوضا عن كلمة " الفاجر"عليه كلمة  و حدث لوجدنا ؟ إن هذا ل"األ

. ختتلف اختالقا رهيبا عن القرآن الذى نزل من السامءقرآنات ال حرص هلا 

لكننا ننظر فنجد أن املصحف باق عىل ما هو عليه،  إال االختالفات 



ني اللهجات من مد وقرص، وإدغام وفك، وتفخيم وترقيق، الطبيعية ب

  . وتشديد وتسهيل مثال

 وهى ال تدخل العقل ،  القارئ طرفة أخرى طار هبا الرصاىفإىلو

دا، بل أراها مزحة من أحد الظرفاء واسعى الذمة من األعراب األجالف  أ

بيا ق: ممن ىف دينهم دغل  أراد هبا إضحاك املوجودين رأ سورة يروى أن أعرا

ا وصل "الزلزلة" فمن يعمل مثقال ذرة رشا : " آيتيها األخريتني قالإىل، و

ه قدم الرش وأخر "ومن يعمل مثقال ذرة خريا يره* يره  ا ووجه بأ ، و

  :اخلري قال المباليا

  كال جانَِبْى َهْرَشى هلنَّ طريُق = خذا بطن َهْرَشى أو قفاها، فإنام 

د هو ). ٧٠٤ص(كوها هكذا بل كونوا متبحبحني ال حتبّ : واملعنى املرا

وال يمكن أن يكون هذا كالما حقيقيا بل هى طرفة تفنن فيها مؤلفها أو 

َثنِيَّة ىف طريق مكة قريبة من اجلُْحفة " َهْرَشى"و. ملفقها حتى يضحك القراء

 نفس إىلُيَرى منها البحر، وهلا طريقان، فكل من سلك واحدا منهام أفىض به 

ملناسبة فاحلكاية قد رويت بأكثر من نسخة ومع أكثر من آية وبا. املوضع

نية، مما يعضد ما أقول من أهنا مصنوعة لإلضحاك وما أكثر مثل تلك . قرآ

 ولنالحظ إطالق ابن اجلوزى .  ىالبن اجلوز" أخبار احلمقى"الروايات ىف 

طال تلك احلكايات ومغزى ذلك" احلمقى"اسم   جمرد روايات وهى. عىل أ

  .  مجعها ابن اجلوزى ونسقها وفصلها فصوالمضحكة

ى رَ ومن تلك الطُّ  ف، لكنها هذه املرة طرفة سخيفة، أن عىل بن أ

وا قوله  أوى: "تعاىلطالب وابن الزبري ومجاعة قرأ ، أى عند "عندها َجنَّة ا



أوى"سدرة املنتهى التى رأى الرسول عندها جربيل، عىل أهنا  ، أى "َجنَُّه ا

أَرتَ َس  اذا :  وتتساءل عبثا.  ىوه ا أوى؟ ويسرته ممن؟ و كيف يسرته ا

ىف اخلط " هُ نَّ َج "و" جنة"يسرته أصال؟ وقيل ىف تفسري هذا السخف إن كلمة 

مكن أن يقع واحد كعىل مثال ىف مثل . اهللا أكرب). ٧٠٥ص(واحد  ترى أ

  فهو ختنه، وهو بطل كبريى،  النبإىلذلك اخلطإ، وقد كان من أقرب الناس 

طال  ، وهو العامل النحرير؟ وهل كان عىل يأخذ القرآن مكتوبا اإلسالممن أ

دون أن يكون قد حفظه من قبل؟ فامذا ترك لآلخرين الذين ليسوا قريبني 

من النبى وال كان هلم من العلم مثله؟ وإذا كان هذا ممكنا لقد كان ينبغى أن 

ئني أصناف وأصناف، فام أك ثر الكلامت املتشاهبة يكون بني يدينا من الَقّرا

ن وإذا أضفنا كل الكلامت التى يمكن اخللط بينها سوى . خطا ىف القرآ

ولكان ! يا رمحن يا رحيم: املنتهية هباء مقفولة أو تاء مقفولة لقلنا عىل القرآن

لكننا ننظر فنجد املصحف كام هو ما عدا . قد انتهى أمره من أزمان طوال

التى تعود الناس عليها وصعب عىل االختالفات البسيطة ىف اللهجات 

سنتهم اإلقالع عنها   .أ

ب ىف  ضا ىف هذا املجال ما قيل من أن الصوا ومن الطرائف السخيفة أ

هو "  مجيعا؟أفلم ييأس الذين آمنوا أْن لو يشاء اهللا هلدى الناَس : "تعاىلقوله 

اتب لكن ك"  مجيعا؟ لو يشاء اهللا هلدى الناَس أفلم يتبني الذين آمنوا أنْ "

وكعادة الرصاىف ). ٧١٠ص(املصحف كان ناعسا فكتبها مستوية السينات 

 ىف هذه ألهنا طَ بَ وَش " ييأس"بصورة " يتبنيَّ "ترك كل التعليالت ىف كتابة 

ولكن هل أسنان كلمة . تتناغم مع احلكة النفسية التى تعرتيه ىف هذا الكتاب



كلمتان ذواتا شكل ؟ وهل ال"ييأس"مساوية ىف العدد ألسنان كلمة " يتبني"

ضا ناعسا، فرتكه  واحد؟ وإذا كان الكاتب ساعتئذ ناعسا فهل كان املمىل أ

يمىض ىف الكتابة وهو يراه مرهقا ال يستطيع أن يقيم وجهه فيسقط منه كل 

حلظة؟  فإذا عرفنا أن األمر مل يكن يقترص عىل عضوين لكتابة القرآن بل عىل 

د اتضح لنا أن األ ثم هل كان . مر سخف ىف سخفجلنة من عدة أفرا

د كتابته هو نسخة واحدة؟ لقد كان مطلوبا عدة نسخ، فكيف  املصحف املرا

ت كل النسخ بـ ى "يتبني"بدال من " ييأس"أ  إىل؟ هل كان الكاتب كلام أ

هذه الكلمة بالذات غلبه النعاس؟ لكن مل؟ هل كانوا قد رشوا عليها خمدرا 

ثم هل .  أعطونى عقلكم باهللا عليكمبحيث إذا ما اقرتب منها فقد وعيه؟

كان املسلمون كلهم ال حيفظون القرآن بل يأخذونه من الصحف املكتوبة؟ 

 هذا؟ واملضحك، حتى تكتمل الرواية فصوال، أهنم ينسبون هذا لٍ بَ  َخ أىُّ 

وجيعلونه يقول !  ابن عباس مرة واحدة، ابن عباس ابن عم النبىإىلالتعليل 

 ال يطالب بتصحيح خطإ الناسخ بل يتقبل األمر هذا الكالم املضحك لكنه

ه ليس أمر وحى سامو    .  ىعىل عالته، وكأ

نا بْ قَّ وبمثل ما عَ .  عائشة القول بأن ذلك خطأ من الكاتبإىلكام نسبوا 

 أم إىلّو زُ عْ ب عىل هذا الكالم املَ  ابن عباس نعقِّ إىلبه عىل الكالم املنسوب 

 القول بأن البيت الذى استشهد به ىلإوأما مسارعة الرصاىف . املؤمنني

عند بعض القبائل العربية بيت " يعلم"هى بمعنى " ييأس"املفرسون عىل أن 

ه يكّذب البيت ويرى أن  مصنوع من أجل تربير هذه الكلمة، وهو ما يعنى أ

اآلية حدث فيها خطأ وثبت هذا اخلطأ، ومل يفكر أحد ىف إصالحه، وهذه 



لقول به هنا، أما البيت املقصود فقد نسبه شنشنته كام الحظت وكررت ا

 صاحبه، ثم مل يكتفوا هبذا بل أضافوا إليه بيتني آخرين، مما يتبني إىلالعلامء 

رة  ا ىف نفسه من مرض ومرا معه أن اهتام الرصاىف للبيت واآلية هو ثمرة 

يات الثالثة ىف سياقها كام وردت ىف . وبغض جتاه القرآن وهذه هى األ

ى حيان" حيطالبحر امل" َقْوِل  ، وهو ُهنا ىفشىءال الُقنُوُط ىف: والَيْأُس : "أل

َُّه ِقيَل  األْكَثِرينَ  ؟ قاَل القاِسُم ْبُن : بَِمْعنى الِعْلِم، َكأ ِذيَن آَمنُوا ْم َيْعَلِم الَّ َ أ

ِزنَ ى ه: َمْعنٍ  َْش . ِمَن النََّخعِ ى ُلَغُة َح ى ه :ىوقاَل اْبُن الَكْلبِ . ُلَغُة َهوا ُدوا وأ

ياحِ  َعىل َذلَِك لُِسَحْيِم ْبنِ   :ىوثِيٍل الرِّ

وَننِ  ْعِب إْذ َيْيِرسُ ِّ = :ىأُقوُل َهلم بِالشِّ ْم َتْيأُسوا أ َ  اْبُن فاِرِس َزْهَدِم؟ى  أ

  :ىاُح ْبُن َعدِ وقاَل َربَ 

 ِّ ُم أ ْم َيْيأِس األْقوا َ ا اْبنُُه ى أ   وإْن ُكنُْت َعْن أْرِض الَعِشَريِة ناِئيا؟=أ

 :وقاَل آَخرُ 

ماُة وأْرَسُلوا    ُغْضًفا َدواِجَن قاِفًال أْعصاُمها=َحّتى إذا َيئَِس الرُّ

ذِ ى أ   ."َرأْواى إذا َعلُِموا أْن َلْيَس وْجٌه إّال الَّ

ا يقال من أن أحد الصحابة كان يقرأ آية من اآليات بزيادة  وبالنسبة 

شذ الصحابى الكريم عن كيف ي: كلمة فيها عن بقية القراءات فإننا نتساءل

ءته  نه بل عن سائر املسلمني ثم يظل متعنتا ومتمسكا بقرا سائر إخوا

ه وحده عىل  املخالفة للجميع؟ هل يمكن أن يدور ىف ذهن هذا الصحابى أ

احلق، وبقية الناس عىل الباطل؟ لو صحت هذه الروايات فال أظن األمر 

ءة ا لتى ىف ذهنه صحيحة، أكثر من تصور الصحابى الكريم مرة أن القرا



 التحليق مع رسب املسلمني أو أن الكلمة أوالعبارة إىللكنه رسعان ما يعود 

ءة  ئدة هى تفسري لآلية ليس إال، كام هو احلال مع قرا الذى علَّم اخلط "الزا

ءة " بالقلم  أن تبتغوا فضال اٌح نَ ليس عليكم ُج "املنسوبة البن الزبري، وقرا

ءة امل" من ربكم ىف مواسم احلج ى هلب "نسوبة البن عباس، وقرا تبت يدا أ

ءة إىلاملعزوة " بَّ وقد تَ  فسهم " ابن مسعود، وقرا النبى أوىل باملؤمنني من أ

ءة تكذِّ املعزوَّ "  هلم وأزواجه أمهاهتموهو أٌب  ضا، وإن كانت القرا ب ة له أ

ة امرأة  ه يرتتب عليها عدم زواج النبى عليه السالم بأ نفسها بنفسها أل

. سلمة بل عليه، إذا أراد الزواج، أن يأخذ ما يريد من نساء غري املؤمننيم

ءة . وهو ما يكذبه التاريخ إن الساعة آتية أكاد أخفيها من "ومثل ذلك قرا

َىٍّ بمعنى إىلاملنسوبة " نفسى ، إذ من املضحك "فكيف أظهركم عليها؟" ُأ

ملني؟ هذا كالم ال تصور إخفاء اإلنسان شيئا عن نفسه، فام بالكم برب العا

دا باهللا جل وعال ءة . يليق أ حتى إذا افرنقع عن قلوهبم "وباملثل فإن قرا

ع عن قلوهبم"بدال من " قالوا ماذا قال ربكم مستبَعدة، إذ ..." حتى إذا ُفزِّ

 وكل ما .  ىليس من املعجم القرآنى وال حتى احلديث" افرنقع: "الفعل

تالية التى وردت ىف تلك الكتب عىل وجدته ىف كتب الرتاث هو احلكاية ال

أشكال شتى يمكن إجيازها ىف أن أحد اللغويني املتقعرين اجتمع عليه 

مالكم : ى وقع به،  فلام أفاق من غاشيته قال ملن جتمعوا حولهالناس ألذً 

م عىلَّ تَ   فقال .  ىأى تفرقوا عن. كم عىل  ذى ِجنَّة؟ افرنقعوا ؤَ كُ أْ كَ تكأكأ

وهو سياق مضحك  . ه، فإن شيطانه يتكلم اهلنديةدعو: القوم ساخرين

ة صلة عىل اإلطالق   . نعوذ باهللا أن يكون للقرآن به أ



هل كانت ملحمد معجزة؟ ثم يرد : وىف هناية املطاف يتساءل الرصاىف

ه  قائال إن القرآن نفسه، كلام اقرتح عليه الكفار اإلتيان بمعجزة، كان  رده أ

ه ال يعلم الغيب، وإن املسلمني ال يستطيع اإلتيان بام يريد ون، فضال عن أ

رغم ذلك أضافوا إليه كثرياجدا من املعجزات التى الحقيقة هلا  والتى 

ه سوف يذكر القرآن . يتسم كثري منها بالسخف ولعل البعض يتصور أ

وهذا أمر طبيعى . دة التى جاء هبا حممد، لكنه مل يفعلوحيبوصفه املعجزة ال

نا واعرتض عىل كثري من استعامالته واهتمه بعدما انتقد القرآ  ن كام رأ

ناه ى، بالركاكة ىف كثري من األحيان، وبالغموض ىف أحيان أخر  بل لقد رأ

وما دام األمر كذلك فإن الكتاب . يقرتح تعديله ىف غري قليل من احلاالت

ناه يؤكد أن حممدا  نا قد رأ ة معجزة، وبخاصة أ الكريم ال يمثل ىف نظره أ

ه من عند اهللا هو كادعائه النبوةهو كالمها :  مؤلف القرآن، وأن ادعاءه أ

 مصلحة قومه إىلغري صحيح بل كذب، لكن بام أن حممدا كان يرمى 

وقد طرحنا بدورنا سؤاال . ومصلحة العامل فالكذب هنا هو الصدق بعينه

إذا كان كذب حممد هو الصدق فلم كان الرصاىف حريصا عىل : مهام هو

ه إفساد كل شىء ألن تكذيبه  وكشف عوراته هنا وهناك؟ إن هذا من شأ

ه كذاب ومعيب تبددت اهلالة التى كانت حتيط به  الناس متى عرفت أ

ل هذا الفصلإىل... وانرصف الناس عنه   . آخر ما قلناه ىف الرد عليه طوا

ه استطاع بالقرآن  ن معجزة حممد لدى الرصاىف؟ معجزته أ إذن أ

ه من عند اهللاهللا عليه وسلمصىل االذى زعم ( الذى (وبالسيف )  كذبا أ

أن ينترص عىل أعدائه )  العرب واألمم األخرى عىل اعتناق دينه بهأكره



وقد سبق . وينرش دينه ىف غضون فرتة شديدة القرص مما مل حيدث ىف التاريخ

أما نحن فنقول إن القرآن هو . أن رددنا عىل كل زعم من هذين بالتفصيل

 ما استطاع أن ينجز هذا اإلسالماألوىل للنبى عليه السالم، ولوال املعجزة 

جز لقد كان القرآن هو سالحه ىف وجه كل أعدائه منذ . الذى أ

 آخر نفس ىف حياته بل كان هو السالح الذى انترص به إىلاللحظةاألوىل 

م بعد انتقاله  وقد حتدى القرآن .  الرفيق األعىل عليه السالمإىلرجاله الكرا

وا بسورة من مثله، لكن الرصاىف يكّذب حممدا هنا ويرى أن ا ملرشكني أن يأ

نا طوال هذا الفصل، وهو ما  القرآن ليس بذلك الكتاب املعجز حسبام رأ

يف حممد ال  ه وبينا أن القرآن ال يمكن أن يكون من تأ خالفناه متاما بشأ

صاىف يقول والغريب أن الر.  وأطلنا القول ىف ذلك،مضمونا وال أسلوبا

فإذا ). ٦٣٦ص(رغم كل هذا إن ىف القرآن كالما ال يمكن أن يقوله إال اهللا 

كان األمر كذلك فهال آمن بأن هذا الكالم هو من عند اهللا مثلام نفى عن 

يس هذا هو ما يقوله املنطق؟ لكن  بعض اآليات أن تكون منه سبحانه؟ أ

ادية فنحن مع متى كان الرصاىف حيرتم املنطق؟ وأما من ناحية امل عجزات ا

الرصاىف ىف أن القرآن مل يستجب القرتاحات الكفار عىل حممد صىل اهللا 

ه. عليه السالم إتياهنم بمعجزة  مل يأت  عليه السالملكن هل هذا معناه أ

ة معجزة؟ إن القرآن يقول ىف هذا السبيل إن املعجزات عند اهللا ال  فعال بأ

مع األمم السابقة، وإنه لو استجابت السامء عند حممد، وإهنا مل تأت بنتيجة 

زلت عليهم آية فلن يؤمنوا    . هلم وأ



ه من غري املمكن نزول معجزات  بيد أن هذا الرد إن كان يعنى أ

با عىل طلب املرشكني فإنه اليعنى بالرضورة أال تنزل عىل النبى  جوا

ت لتثبيت قلب املؤمنني أو إيناسهم ام كام أن ىف القرآن، حسب. معجزا

وليس ىف هذا أى تناقض مع تأكيده صىل . وضحنا، إنباء ببعض أمور الغيب

ه ال يعلم الغيب إال اهللا، إذ كان اهللا هو الذى ينبئه به وال  اهللا عليه وسلم أ

، "الروم"َيْعَلمه هو من لدن نفسه كام هو احلال ىف تأكيده ىف مطلع سورة 

ة، أن الروم سوف تنترص عقيب هزيمة الروم أمام الفرس ىف الفرتة املكي

عليهم ىف بضع سنني، وهو ما وقع، وكسب املسلمون الرهان كام هو 

وىف القرآن تأكيد متكرر ال ينتهى منذ وقت مبكر من الدعوة . معروف

 سوف ينترص عىل كل أعدائه وعىل الدين كله، وهو اإلسالماملحمدية أن 

ضا ما حصل معجزة حممد وقد أقر الرصاىف هبذا االنتصار وجعله . أ

نإىلدة، بينام نقول نحن إن السبيل وحيال وإذا كان .  ذلك االنتصار هو القرآ

حممد هو حمور كل شىء لدى الرصاىف فال يصح أن ننسى أن حممدا وحده، 

ة إمكانات  دهيم أ وهو الرجل األمى من قوم أميني متخلفني ليس ىف أ

ه ولدينه االنتصار ىف سياسية وال اقتصادية وال علمية وال عسكرية تكُفل ل

ع مع الدول الكربى التى دخل معها ىف معارك وحروب، مل يكن  أى رصا

جزه هو ودينه لوال أن اهللا اصطفاه وكلفه  قادرا عىل أن ينجز شيئا مما أ

بالنبوة وعضده ووعده بالفوز املبني وبانسياح دينه ىف األرض كلها رغم كل 

بأه عليه السالم أن اهللا عاِصُمه من كام أن القرآن قد أ. املعوقات والعقبات

ه  حياته بسوء، فكان أن رصف حراَس سَّ مَ الناس ولن يستطيع أحد أن يَ 



وقد .  حراسته ألن اهللا  قد عصمهإىلالليليني قائال إنه مل تعد هناك حاجة 

عصمه اهللا فعال ومل يستطع أحد أن يناله بسوء رغم كثرة األعداء 

  . وحماوالهتم اغتياله

ك األحاديث التى تنبأت بفتح فارس والروم واألحاديث التى ثم هنا

ولدينا فتح القسطنطينية، وهو . اإلسالمتتكلم عن انطواء األرض أمام 

إنجاز جلل تم بعد تنبئه صىل اهللا عليه وسلم به بعدة قرون، وبعد أن 

َلت األحاديث كتابة فال يمكن أحدا أن يزعم أن تلك النبوءة من  ُسجِّ

يف املس لمني بعدما فتحت القسطنطينية ومل يعد هناك جمال للقول بأن تأ

وباملثل هناك قوله إنه .  أصحابهإىلاهللا قد أطلع نبيه عىل ذلك، فتحدث به 

ى عىل أمته زمان تتداعى عليها األمم رغم كثرة أعدادها، إذ   ستكونسيأ

اسيه وهو ما نشهده ونق.  غثاء كغثاء السيل، كام وصفها عليه السالم،حينئذ

منذ عدة قرون دون أن نعرف لنا خمرجا رغم بلوغ عددنا ما يقارب 

 فيه ىف أوج اإلسالمفام الذى جيعل حممدا يتنبأ بذلك ىف وقت كان . املليارين

قه؟ وهذه الغثائية قد حتققت فعال وال تزال، وجاء حتققها بعد  توهجه وتأ

د الزعم بأن تسجيل األحاديث كتابة بزمن طويل، ومن ثم ليس بمقدور أح

عنا مع هيود . املسلمني قد لفقوها بعد وقوعها كذلك هناك نبوءته عن رصا

عهم مع املسلمني  ىف مقبل الزمان بعدما طويت متاما صفحة اليهود ورصا

فكيف يمد حممد برصه عرب القرون املتناوحة ويتنبأ بأن . هبزيمة ساحقة هلم

عا آخر جديدا مع اليهود سوف ُتنَْرش صف حته بعد زمن طويل؟ هناك رصا

ه كان يعلم الغيب، إنام هو إخبار  ورغم هذا كله فال هو وال نحن ندعى أ



وهناك قوله صىل اهللا عليه وسلم، وىف أوج سطوع .  لهتعاىلاهللا سبحانه و

 ووسط تنبؤاته عن انتصاره وانتشاره ىف العاملني، إن اإلسالمشمس 

وهنم تقليدا أعمى حتى املسلمني سوف يقتفون خطا األمم السابقة ويقلد

ضا مما يعرفه القاىص . لو أهنم دخلوا جحر ضب لدخلوه وراءهم وهذا أ

ه ىف كل شىء حولنا اآلن حتى ىف هجوم كثري جدا منا عىل ى، والدان  ونرا

 والرسول تقليدا منهم للمسترشقني واملبرشين، بل حتى ىف النقد اإلسالم

 الغربيني منهج ىف النقد جديد،  فنحن دائام ما ننتظر حتى يروج بنيى، األدب

دع وال أروعوحي ه ال أ ثم إذا ما . نئذ هنلل له ونطبل ونرشع ىف التصايح بأ

 غريه تبعناهم ىف تركه واتباع غريه إىلترك الغربيون هذا املنهج وانتقلوا منه 

ويل مثال وىف جمال املالبس ما إن ظهرت . وبنفس احلامسة بدعة الرسا

ئها وارتدائها بعدما كان املمزقة حتى صار ال شباب املسلم حيرص عىل رشا

ة يتقيها   .بكل وسيلة الناس مجيعا ُلْبُسها َمَعرَّ

ترى كيف يستطيع رجل أمى من أمة أمية متخلفة ىف مضامر احلضارة 

ة إمكانات للظهور عىل مرسح التاريخ أن تتسع رؤيته لتشمل  وال تتمتع بأ

عاده ىف الزمان  واملكان، والتاريخ بعوامله املختلفة، العامل البرشى بكل أ

ينا ىف أحاديثه بمثل تلك النبوءات اخلطرية وغري املتوقعة بل التى ال  فيأ

وهذه نصوص األحاديث . ختطر ىف ظروف النطق هبا عىل البال البتة

 اجليش ذلك مَ عْ نِ  أمريها، ولَ  األمريُ مَ عْ نِ  القسطنطينية، ولَ نَّ تفتحُ لَ : "املذكورة

عليكم  ُيوِشُك أن َتَداَعى: "ال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمق". اجليش

يا رسوَل اهللاِ، فِمن  :قيل.  َقْصَعتِهاإىلاألمُم من كلِّ ُأُفٍق كام َتَداَعى اْألََكَلُة 



ٍة َيْوَمِئٍذ؟ قال ْيلِ  كُغَثاءِ  ال، ولكنكم ُغَثاءٌ : ِقلَّ َعُل اْلَوَهُن ىف. السَّ قلوبِكم،  ُجيْ

ِهَيتُِكم املوَت وُينَْزُع ال كم ِحلُبُِّكُم الدنيا وَكرا ْعُب من قلوِب َعُدوِّ َكُبنَّ ". "رُّ لَرتْ

ا بِشْرب،ٍ وذراًعا بذراٍع، حّتى لو دخلوا   َضبٍّ  ُجْحرَ  َسنََن َمن كان قبَلكم ِشْربً

  ".لَدَخْلُتُموه

والغريب املريب بعد ذلك كله أن الرصاىف يعلن ارتيابه احلاد اجلامح 

من من أهل  الكتاب ومن أهل البالد التى فتحها املسلمون ىف كل من آ

ويتهمهم باحلقد عىل الدين اجلديد واحلرص عىل إشاعة االنشقاقات وإثارة 

ةالفتن بني املسلمني مع عجزه عن تقديم  أدلة عىل تلك االهتامات  أ

ية، بينام هو بطول الكتاب اإلسالماهلوجاء التى تنرش الشك بني القوميات 

 ينرش الريبة ىف القرآن وىف شخصية النبى عليه السالم ويتهمه وعرضه

بالكذب واجلهل وترديد خرافات الكتاب املقدس والتلمود، وبالدهاء 

ية عند عبد اهللا بن سالم، الذى أسلم عىل يد . واخلداع وقد وقف وقفة متأ

  خطة طريفة أراد هبا ونجح ىف أن يرينا نفاق اليهودإىل والذى جلأ ى، النب

هتم ىف توزيع االهتامات  واسوداد قلوهبم وانغالق عقوهلم وكذهبم وجرأ

الظاملة عىل من ال يرَضْون عنه وقدرهتم عىل تغيري آرائهم ىف حلظة تبعا 

ى فضيلة  ئهم وترتيبه األمر عىل هذا النحو مع النبى عليه السالم، فيأ ألهوا

ينهال عىل الشيخ املوقر اجلليل معروف الرصاىف ال قدس اهللا روحه ف

ه رجل منافق ينطوى قلبه عىل بغض   بام اإلسالمالرجل تشكيكا وجزما بأ

ه نجح ىف خداع النبى عليه الصالة والسالم ال عند إعالنه اعتناق  يعنى أ

الدين اجلديد فقط بل طوال حياته صىل اهللا عليه وسلم، وذلك كله دون أن 



ى إال خترصات إن ه. يشفع تشكيكاته ىف الصحابى الكريم بأى دليل

 إىل غري نتائجها باملرة واجلزم بصحتها واإلحالة إىلوانتقال من مقدمات 

ذكائه وخربته ىف فهم الرجل واحلكم الصادق الدقيق عليه وعىل عقيدته 

ونحن من جهتنا نشكك .  ما خيفيه باطنهإىلوأخالقه والقدرة عىل التدسس 

ا كتابه من جهة  باطنه، فقإىل التدسس إىلىف الرصاىف وال نحتاج  د قرأ

فيناه ال حيرتم املنطق والعقل بل ينثر االهتامات والتشكيكات ىف كل  وأ

شخص وكل شىء بام ىف ذلك النبى والقرآن والصحابة واملسلمون من 

دا قامتا ما عداه هو وأخالقه  البالد املفتوحة، وهبذا أحال الدنيا مجعاء سوا

د املستقيم ىف هذه وحيهنا هى الشىء الونفسيته املريضة التى يريد أن يقنعنا أ

احلياة رغم كل ما أمجع عليه من يعرفونه من أصدقاء ومعارف وزمالء من 

ه ىف الشق الثانى من   قد انقلبت حياته وترصفاته وأخالقه مسريته الُعْمِرّيةأ

ه ساَكَن املومسات ىف حارهتن ردحا ىف أواخر   عمرهرأسا عىل عقب، وأ

 حلمهن، وما كان أكثر ما َيْقَرم إليه، إىلمنهن كلام َقِرَم وكان يقىض لبانته 

 معارفه إىلفضال عن ممارسته اللواط، وإدمانه اخلمر وامليرس ومد يده 

  . ذلكإىلليمدوه بالطعام واملالبس وما 

 كام تعامل مع كل النقاط التى ، وثم نقطة أخرى تعامل معها الرصاىف

نة وترسع ال يليق بمن يدرس موضوعا تناوهلا ىف هذا  الكتاب، بخفة ورعو

بياء واألمم  ه أن القرآن، بعيدا عن قصص األ خطريا كهذا، وهى دعوا

دا : السابقة، ال يتناول سوى أمرين اثنني ال غري يبدئ فيهام ويعيد دائام أ

داد من جهة، واحلياة األخرى وما يتعلق  وحدة اإل وترك الرشك ونفى األ



ء واجلنة وجهنم من جهة ثانية هبا من البعث بعد املوت ). ١٤٠ص( واجلزا

ح، إذ القرآن ال يتوقف عند هذين األمرين   وهذا خطأ حمض وكذب رصا

بل هناك العمل الصالح، الذى بلغ من أمهيته وخطورته قوله صىل اهللا عليه 

قه دَّ  ىف القلب وَص رَ قَ  ما وَ  ولكنْ ى، ليس اإليامن بالتمن: "وسلم عنه

انب العبادى من صالة وصيام وزكاة وحج وما يتعلق وهناك اجل". العمل

وهناك اجلانب . بكل عبادة من هذه العبادات من تفصيالت ودقائق

 ووفاء األخالقى من صدق ووفاء بالوعد وعدل وتواضع ونظام ونظافة

ء وعجزة بالكيل وامليزان وشهادة باحلق تام وفقرا  ورمحة باملكسورين من أ

كذلك هناك اجلانب السياسى من شورى . خإل... وأقارب ومساعدة هلم

وعدل ومساواة وحرص عىل تولية الصاحلني ألى منصب قيادى وعىل 

وهناك اجلانب الترشيعى . توفري مستوى معيشة كريم لكل فرد ىف املجتمع

َلم واحلرب والزواج  املوزع عىل ميادين التجارة والزراعة واإلجارة والسَّ

ضا النصوص التى ...  والطعاموالطالق والزنا والقامر واخلمر وهناك أ

تركز عىل العلم ووجوب إعامل العقل واالبتكار واإلبداع واإلتقان 

. ه النقاط كثرية ومتكررةواآليات التى تعالج كل نقطة من هذ... واإلنتاج

  ن اَملِشني؟ تجاهل الشائ الرصاىف هذا الفكيف جتاهلها

 يتضارب بني سطر وبالنسبة لعقيدة الدار اآلخرة نلفى الرصاىف

فهو يقول إن عرب اجلاهلية كانوا ينكرون البعث بعد املوت . وآخر

ثم يعود فيقول إن فكرة الدار اآلخرة هلا . وجادلوا فيه حممدا بغلظة وعنف

أصل ىف ا ألديان السابقة، وإن كان عىل شكل خمتلف عام جاء به حممد، 



ه استمد أصل الفكرة منها ثم توسع  فيها بام مل يسبق له أو فيجوز القول بأ

ثم . يلحق به مثيل ىف خياالت البرش، وهو ما يدل عىل رحابة خياله الواسع

ثم يورد . يعود فيقول إن فكرة اآلخرة كانت موجودة عند العرب قبل حممد

ها أن عبد ُص لنا قصة تدل، من وجهة  نظره الكليلة، عىل ما يقول ملخَّ 

رج من الدنيا َظُلوم حتى ُينَْتَقم منه لن خي: "املطلب َجدَّ حممٍد كان يقول

 أن هلك رجل ظلوم من أهل الشام مل تصبه عقوبة، إىل" وتصيبَه عقوبة

واهللا إن وراء هذه الدار دارا : "فقيل لعبد املطلب ىف ذلك، ففكر وقال

ثم يمىض ". ُجيَْزى فيها املحسن بإحسانه، ويعاَقب فيها املسىء بإساءته

األرض مهاد، : "لكعب بن لؤى يقول فيه" ة احللبيةالسري"فينقل كالما من 

فِصُلوا . والسامء بناء، واجلبال أوتاد، والنجوم أعالم، واألولون كاآلخرين

لكمأرحامكم واحفظوا أصهاركم وثَ  روا أموا الدار أمامكم، والظن غري . مِّ

كام ورد ذكر .  أن هناك آخرة عىل عكس ما تقولونواملعنى". ما تقولون

أى أن فكرة اآلخرة . ل وأميةيْ فَ  شعر احلنفاء كزيد بن عمرو بن نُ اآلخرة ىف

د منهم فقط  كانت موجودة عند عرب اجلاهلية ال كلهم بل عند أفرا

وأحب أن أقف عند كالم عبد املطلب األول عن ). ١٤٣ -١٤٢ص(

ء ىف الدنيا ثم تغيريه هلذا الكالم بناء عىل ما استجد له من  اطراد وقوع اجلزا

فهل كان عبد املطلب من السذاجة بحيث يظن أن كل ظلم .  خمتلفةمعلومة

ال بد أن جياَزى عنه صاحبه عىل األرض؟ َأَوَقِد استقىص أحوال الدنيا 

ء عنها ىف الدنيا؟  فاها كلها يتم اجلزا وأعامل العباد مجيعا ىف كل بالد العامل فأ

ق؟ هل كل  مستبد كان هل كل قاتل كان ُيْقَتل؟ هل كل سارق كان ُيْرسَ



ُيْسَتَبّد به؟ هل كل خملف للوعد كان ُخيَْلف له وعد بقدر ما أخلف من 

ن كان ذلك يا ترى حتى لو حرصنا  وعود؟ هل كل شاتم كان ُيْشَتم؟ فأ

فسنا ىف  فسنا ىف بالد العرب وىف عرص عبد املطلب بل حتى لو حرصنا أ أ

ة وبالد العرب من مكة وحدها ملدة أسبوع مثال بل ملدة يوم؟ ثم أكانت مك

الطهارة والنقاء اخللقى بحيث مل توَجد فيها حالة واحدة من الظلم مل جياَز 

صاحبها عليها ووجدوا هذه احلالة ىف الشام؟ ولكن كيف تم رصد تلك 

يا ربى؟ واضح أن الرصاىف مضطرب املنطق ساذج التفكري، الشامية احلالة 

ه فيلسوف كبري   .  وإن ظن أ

فيقول إن الناس كانوا منذ قديم األغرب يعود فيلسوفنا ثم بعد هذا كله 

الزمان يرون أن املظلومني أكثر من الظاملني ىف كل زمان ومكان، وأن 

كام أن . الظاملني يمرحون منعمني ىف الدنيا ثم يموتون دون أن يتلقوا عقابا

الناس قد الحظوا أن أكثرهم يعيش ىف بؤس وشقاء، واألقلني يتنعمون 

كذلك فاإلنسان بطبيعته حيب اخللود . د، وأن هذا يناىف العدلبعيش رغي

ثم .  االعتقاد ىف الدار اآلخرةإىلوهلذا كله جلأ البرش . وينفر من اهلالك التام

ء  يتفلحس رصافينا واصفا الدار اآلخرة وما يعتقده اإلنسان من وقوع اجلزا

دل وجيازوا الظامل  أن ينهضوا وحيققوا العإىل، وداعيا البرش "املحال"فيها بـ

فسهم ىف هذه الدنيا بدال من التعلق بأذيال الوهم املستحيل  ). ١٤٣ص(بأ

هذا ما يقوله . ومعنى هذا أن الناس كانت تؤمن بأن هناك حياة بعد املوت

حة لكن واقع األمر يكّذب كل هذا الذى . كالمه السابق بكل وضوح ورصا

ية وصاحبها مكذبني بام الماإلسيقول، فقد وقف املرشكون ىف وجه الدعوة 



كان يقوله عن وجود دار أخرى بعد املوت يكاَفأ فيها املحسن عن إحسانه، 

ويعاَقب فيها املسىء عىل إساءته، ويسخرون منه سخرية فظيعة ويتهمونه 

قع الذى . باجلنون فليعلل لنا فيلسوفنا هذا التناقض بني ما يقول وبني الوا

اذا يا تر. خيزق عينه وعيون كل معاند كفار ، اكتفى ى، ثم   حني َجدَّ اِجلدُّ

ال والطعام  الرصاىف بمد يده ملن يساوى ومن ال يساوى طالبا منهم ا

ب وامللبس دون حياء ومل يفكر ىف الدعوة   الثورة الشعبية إىلوالرشا

ل متقدما الصفوف؟ ثم هل لنا ىف ضوء كالمه هذا أن نفهم  وإصالح األحوا

ه كان يامرس الزنا  مع البغايا واللواط مع الغلامن ويرشب اخلمر ويلعب أ

ه كان لْ  بيته كاحلِ ويالزمالقامر  يؤمن س ال يعمل وال يسعى وراء الرزق أل

". نعم"جابة ال يمكن أن تكون إال بـبعدم وجود آخرة؟ أحسب أن اإل

من يا ترى : ولكن ثم سؤاال يقتضيه وصفه العامل اآلخر باملحال، أال وهو

 حتقيق العدل وحب اخللود ىف نفوس البرش ىف الوقت  إىلع وضع التطل

الذى ال يتحقق فيه شىء من ذلك  ىف احلياة الدنيا؟ إنه اهللا بطبيعة احلال، 

ه يؤمن باهللا وأن اهللا هو كل شىء فكيف يغرس اهللا . وهو دائم الترصيح بأ

ِىل  العدل وحب اخللود ىف نفوسنا نحن البرش، وىف نفس الوقت ُخيْ إىلالتطلع 

ومع .  اهللا عنهتعاىلكونه من إمكان حتقيق ذلك؟ اال إن هذا عبث سخيف 

ه مل  هذا فإن كاتبنا يؤكد هذا العبث والسخف ويمىض بضمري خفيف كأ

  .يقل أو يفعل شيًئا إِدا

وىف النهاية أقول ما قلته ىف الفصل اخلاص بنفى الرصاىف لنبوة حممد 

ه من العجيب أن نرى الرصاىف  ه من أ مسلم "ىف وصيته األخرية يؤكد أ



 ى، مؤمن باهللا ورسوله حممد بن عبد اهللا إيامنا صادقا ال أرائى فيه وال أداج

ى خالفت املسلمني فيام أراهم عليه من أمور يروهنا من الدين،  إال أ

وليست منه إال بمنزلة القشور من اللباب، وال هيمنى من الدين إال جوهره 

 شىء من السعادة  ىف احلياة إىلوبة التى  هى الوصول اخلالص وغايته املطل

الدنيوية االجتامعية واحلياة األخروية ما أمكن الوصول إليه من ذلك برتك 

وكل ما عدا ذلك من أمور الدين فهو وسيلة . الرشور وبعمل الصاحلات

 صلتى به، وصيته، - ١/ الرصاىف/ مصطفى عىل" (إليه وواسطة له ليس إال

وهذا غريب أشد ).  ٤٤ - ٤٣/ م١٩٤٨/ بغداد / تبة  املثنىمك/ مؤلفاته

لق ال يمكن سرته وال رتقه، فالرجل ال يؤمن  بة وأفدحها وكذب أ الغرا

ه اخرتع الدين والوحى  بمحمد نبيا عىل اإلطالق كام وضحنا بل يؤكد أ

 إىلاخرتاعا وزعم أن اهللا قد اختاره بينام مل خيرته وال أرسله ألحد، باإلضافة 

ه كثريا ما خيّطئ لغته ومضمونه ويرّككه ويسخر منه، وفوق هذا ال يؤمن أ

ه مسلم؟ هذا، . باآلخرة وال باحلساب والثواب والعقاب فكيف يزعم أ

 إيامنه بوحدة الوجود، فقد يقال إن هذا هو فهمه إىلوال أريد أن أشري 

ة حال نبوة حممد فليكن، أما اإليامن ب. لأللوهية، أى إنه مؤمن باهللا عىل أ

وبالقرآن وباليوم اآلخر وباجلنة والنار فإنه ال يؤمن بشىء من ذلك بل 

يزعم أن حممدا هو من لفق حكاية البعث واجلنة والنار وما فيهام من املتع 

وان العذاب أَه عىل كتابة هذه الوصية معرفُته أن أحدا مل يطلع . وأ وربام َجرَّ

 أهنا لن تفشى رس إىلطمئن خارج الدائرة التى ي" شخصية حممد"عىل 

ا ال أصادر حريته وال حرية أحد غريه ىف . الكتاب وما فيه من باليا ورزايا أ



 لكنى ال أحب هذه املناورة واملداورة، وال أحب الدفاع ى، االعتقاد بام ير

املقيت الذى انربى له مصطفى عىل ىف كتابه املذكور لتحسني صورته 

ء عن حقيقة أمره  . وخمادعة القرا

  

  
 
 
 


