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 هذا الكتاب 

املقدسة   احلقائق  عىل  اجلرأة  تلك  املعارص  التنوير  مظاهر  أخطر  من 

التي ال   القطعية  الصحيحة  أوالسنة  الكريم  القرآن  التي وردت يف  املعصومة 

جمال معها للفكر، وال للنظر، ألن كل ذلك جرأة عىل اهلل، وسوء أدب معه، 

 وتقديم للهوى عىل النص..  

لنفسه احلق يف أن   الذي يعطي  يعقب عىل كالم ربه، أو كالم فمن ذا 

رسوله الذي ال ينطق عن اهلوى؟.. ومن ذا الذي يتصور أنه أكثر علام وفهام  

 وإحاطة بحقائق الوجود حتى يعطي لنفسه ذلك احلق؟ 

لكن التنويريني باجتاهاهتم املختلفة أعطوا ألنفسهم هذا احلق؛ فراحوا  

مجعت عليها إمجاعا كليا، يناقشون يف كل املقدسات التي اتفقت عليها األمة وأ

ال طائفيا، وراحوا ألجل ذلك يلوون أعناق النصوص املقدسة، ويتالعبون 

 هبا ليتحول الدين إىل مزاجهم وأهوائهم ورغباهتم. 

تركز   التي  الكربى  القضايا  نناقش  أن  الكتاب  هذا  ولذلك حاولنا يف 

عن ترفع  أن  الوسائل  بكل  حاولت  والتي  التنويرية،  الدعوات  ها  عليها 

الدين مادة هالمية يتالعب هبا كل من هب ودب، وذلك   القداسة، ليصبح 

التي   السجاالت  بعض  وعرب  متباينة،  أوقات  يف  كتبت  خمتلفة  مقاالت  عرب 

 حصلت بيننا وبني بعض التنويريني. 
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 املقدمة 

املعصومة التي  من أخطر مظاهر التنوير املعارص تلك اجلرأة عىل احلقائق املقدسة  

يف الصحيحةوردت  أوالسنة  الكريم  القرآن  وال      للفكر،  معها  جمال  ال  التي  القطعية 

 للنظر، ألن كل ذلك جرأة عىل اهلل، وسوء أدب معه، وتقديم للهوى عىل النص..  

فمن ذا الذي يعطي لنفسه احلق يف أن يعقب عىل كالم ربه، أو كالم رسوله الذي  

ذا الذي يتصور أنه أكثر علام وفهام وإحاطة بحقائق الوجود    ال ينطق عن اهلوى؟.. ومن

 حتى يعطي لنفسه ذلك احلق؟

لكن التنويريني باجتاهاهتم املختلفة أعطوا ألنفسهم هذا احلق؛ فراحوا يناقشون  

يف كل املقدسات التي اتفقت عليها األمة وأمجعت عليها إمجاعا كليا، ال طائفيا، وراحوا  

ق النصوص املقدسة، ويتالعبون هبا ليتحول الدين إىل مزاجهم  ألجل ذلك يلوون أعنا 

 وأهوائهم ورغباهتم. 

عليها   تركز  التي  الكربى  القضايا  نناقش  أن  الكتاب  هذا  يف  حاولنا  ولذلك 

الدعوات التنويرية، والتي حاولت بكل الوسائل أن ترفع عنها القداسة، ليصبح الدين  

وذلك عرب مقاالت خمتلفة كتبت يف أوقات  مادة هالمية يتالعب هبا كل من هب ودب،  

 متباينة، وعرب بعض السجاالت التي حصلت بيننا وبني بعض التنويريني. 

وبناء عىل طبيعتها واألغراض التي هتدف إليها، فقد قسمتها إىل ثالثة أقسام عىل  

الرغم من كوهنا متداخلة فيام بينها، ألن اهلدف منها مجيعا هو توضيح خطورة الفكرة  

التطرف املضادال أو    تنويري، واعتباره نوعا من  السلفي  التطرف  الذي ال خيتلف عن 

 احلركي أو غريمها من أنواع التطرف التي حاولت هذه السلسلة عالجها. 
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ـ   األول  املقدسة . التنويريون القسم  واملصادر  فيه  .  أوضح  أن  حاولت  وقد   :

القرآن الكريم والسنة املطهرة،  موقف التنويريني من املصادر املقدسة، ابتداء من  حقيقة  

وإمجاع األمة، باإلضافة إىل توضيح بعض النامذج عن ذلك التالعب باأللفاظ، وحتريف  

 . الكلم عن مواضعه 

ـ   الثان  اإلسالمية . التنويريون القسم  والعقائد  تلك  .  عىل  فيه  رددت  وقد   :

ون، كنامذج عن  املرتبطة ببعض العقائد اإلسالمية التي شكك فيها التنويريالطروحات  

 . مواقفهم من سائر العقائد اإلسالمية

وقد ذكرت فيه بعض النامذج عن :  . وأحكام الرشيعة . التنويريون القسم الثالثـ   

مواقف التنويريني من بعض أحكام الرشيعة القطعية واملتفق عليها، وكيف حولوها عن  

   .عصور عليها مقاصدها الرشعية عىل الرغم من اتفاق األمة مجيعا، ويف مجيع ال
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 التنويريون.. والقراءة املدنسة للقرآن 

التنويريني، احلداثيني منهم، ومن يطلق   ربام يكون األساس األكرب الذي أوقع 

]القرآنيني[،   لقب  وهبتانا  زورا  يزالون  عليهم  وال  فيها،  وقعوا  التي  األخطاء  أكثر  يف 

 يقعون، تلك الكربياء يف التعامل مع النص القرآن تنزيال أوتأويال. 

اإل املحدود  بعقله  يستطيع  أنه  يتوهم  القرآنية، وفهمها،  فكالمها  باملعان  حاطة 

بعيدا عن كل جهة مقدسة وغري مقدسة، وذلك باستعامله لبعض القواميس، وبعض  

املناهج التي تلقفها من النقاد الغربيني تقليدا، وراح يطبقها، لتخرج لنا كل يوم قراءة  

 جديدة للقرآن الكريم، ومعنى جديدا من معانيه. 

ن مدى صلة تلك القراءات قربا أو بعدا باحلقائق  ونحن ال نريد هنا أن نتحدث ع 

قارئ   قارئة باطلة، وال كل  النظر يف كل قراءة، فليست كل  القرآنية؛ فذلك يستدعي 

خمطئا، ولكنا نريد أن نبني خطأ املنهج نفسه.. فاملشكلة ليست يف القراءة، وإنام يف املنهج  

 املتبع فيها. 

ذج عن بعض الفهوم السليمة لبعض  ولذلك نعتب عىل الذين يأتون ببعض النام

ثم   الرتاث،  الواردة يف بعض كتب  السقيمة  الفهوم  القراءات، ثم يقارهنا ببعض  تلك 

التنويرية   القراءة  النموذج االنتقائي يكون قد برهن عىل صوابية  أنه عرب ذلك  يتصور 

 وخطأ القراءة الرتاثية. 

بعض القراءات اخلاطئة،    وهذا األسلوب ال عالقة له بالعلم؛ فكام أن يف الرتاث

والتفاسري التي حتتاج إىل تصحيح، باعتبارها فهوما برشية، لكن فيها الكثري، من الفهوم  

 السليمة الراقية التي ال جيادل أحد يف صحتها وقوهتا. 



10 

 

تقوم   التي  باألسس  ترتبط  ما  بقدر  بالقراءات  ترتبط  ال  ـ  ذكرنا  كام  ـ  واملشكلة 

 القراءة القديمة والقراءة التنويرية. عليها، وهنا حمل اخلالف بني 

فالقديمة، وإن أخطأت يف تفسري بعض اآليات، لكنها انطلقت من كوهنا كالم  

يلمسه   أن  به، لذلك حياول  أن حييط  العقل  الذي ال يستطيع  املقدس  اهلل، وأهنا وحيه 

ويقرتب منه بكل أدب واحرتام وتقديس، ويستغفر اهلل تعاىل بعد ذلك من سوء الفهم  

 أو قصوره. 

ـ   وأهنا  بالقرآن،  حميطة  أهنا  تتصور  والتي  بفرعيها،  التنويرية  القراءة  بخالف 

لكربها ـ قد فهمت منه ما مل يفهمه األوائل واألواخر، وأنه حيق هلا بسبب تلك اآلليات  

التي تضعها أن متسح مجيع كتب التفسري، لتضع للنصوص القرآنية تفاسري جديدة، ال  

 تلك التفاسري القديمة. عالقة هلا بتاتا ب

واملشكلة األكرب، والتي ينطلق منها احلداثيون خصوصا، قراءة القرآن باعتباره  

منتوجا ثقافيا برشيا، ال وحيا إهليا مقدسا.. وهنا، وبسبب هذه القراءة املدنسة، تقع يف  

 كل ما وقع فيه املنحرفون عن القرآن الكريم واملعرتضون عليه. 

اَمَء َبنَْينَاَها بَِأْيٍد َوإِنَّا ملَُوِسُعوَن )   }تعاىل:  ذلك أن من يقرأ قوله   ( َواأْلَْرَض  47َوالسَّ

ُروَن ) 48َفَرْشنَاَها َفنِْعَم املَْاِهُدوَن )   َخَلْقنَا َزْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
ٍ
ء وا  49( َوِمْن ُكلِّ ََشْ ( َفِفرُّ

ُمبِنٌي   َنِذيٌر  ِمنُْه  َلُكْم  إِنِّ  اهللَِّ  يعتقد أن صاحب هذا    [50  -  47]الذاريات:    {إِىَل  وهو 

الكلامت هو اهلل نفسه خالق الكون مجيعا، وأنه هو الذي بنى السامء، وهو الذي يوسعها،  

 وهو الذي فرش األرض ومهدها.. يمتلئ هيبة وخشوعا وتعظيام هلل. 

صاغه لكن الذي يقرؤها ـ مثلام قرأها املرشكون ـ باعتبارها منتوجا ثقافيا وأدبيا  

فإنه ال حمالة سيضحك عىل هذه العبارات، ويسخر منها، وربام يتوهم    ،رسول اهلل  
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 مثلام توهم املرشكون أن قائلها جمنون أو كاهن. 

وهكذا، فإن  للبعد املقدس لقراءة القرآن الكريم تأثريه الكبري يف فهمه واستيعابه  

ول املصدر، أو كنص  واالستفادة منه، بخالف الذي يقرؤه كنص برشي، أو كنص جمه

غري مقدس، فإنه لن يستفيد منه شيئا، بل سريى فيه دعاوى كثرية، ال يليق لبرش أن  

 يدعيها.

وهذا واضح جدا، فلو أن اخلطاب الذي يقدمه رئيس اجلمهورية، والذي هو  

صاحب القرار األكرب يف دولته، نسب لبواب أو عامل بسيط لسخر منه، ذلك أن البواب  

 يقرر تلك القرارات الكربى التي ال يقررها إال الكبار.ال يستطيع أن  

وهكذا عندما يقرأ احلداثي أو التنويري النص القرآن بعيدا عن أصله املقدس؛  

فإنه يقع ال حمالة يف االعرتاض، حتى لو مل يرصح باعرتاضه، وكيف ال يعرتض، وهو  

( ُثمَّ يِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها  31يَم َصلُّوُه )( ُثمَّ اجْلَحِ 30ُخُذوُه َفُغلُّوُه )}يتوهم أن الذي يقول:  

ُه َكاَن اَل ُيْؤِمُن بِاهللَِّ اْلَعظِيِم ) 32َسْبُعوَن ِذَراًعا َفاْسُلُكوُه ) ( َواَل حَيُضُّ َعىَل َطَعاِم  33( إِنَّ

 جمرد برش عادي، ال إله هذا الكون مجيعا.   [34  -  30]احلاقة:    {املِْْسكِنيِ 

ك اآليات الكريمة، باعتبارها وحيا إهليا، وأن صاحبها هو اهلل  أما عندما يقرأ تل

مثلام   يسمعها،  عندما  ترتعد  فرائصه  فإن  مجيعا؛  الكون  وخالق  اإلنسان،  خالق  نفسه 

عىل   نضحك  بينام  املشددة،  األحكام  حيكم  وهو  القايض،  صوت  نسمع  عندما  نرتعد 

باألحكام القضائية، بخالف  صوت البواب عندما يقلده فيها، ألن البواب ال عالقة له  

 القايض. 

وهكذا يكون العتقاد القداسة دوره الكبري يف فهم القرآن الكريم، ويف التأثر به،  

القراءة   أثناء  التي قد يوحي هبا الشيطان  واالنفعال له.. بل إن الكثري من التساؤالت 
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  }َشء، منتزول مبارشة عند تذكر أن هذا الكالم كالم اهلل خالق كل َشء، ومالك كل  

   [ 23]األنبياء:  {اَل ُيْسَأُل َعامَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلونَ 

ِِت    }تعاىل  ومن األمثلة عىل ذلك قوله   الالَّ َأْزَواَجَك  َلَك  َأْحَلْلنَا  ا  إِنَّ النَّبِيُّ  َا  َياَأُّيُّ

تَِك َوَبنَاِت  آَتْيَت ُأُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت َيِمينَُك ِِمَّا َأَفاَء اهللَُّ   َك َوَبنَاِت َعامَّ َعَلْيَك َوَبنَاِت َعمِّ

ِِت َهاَجْرَن َمَعَك َواْمَرَأًة ُمْؤِمنًَة إِْن َوَهَبْت َنْفَسَها لِلنَّبِيِّ إِْن َأَرا َد  َخالَِك َوَبنَاِت َخااَلتَِك الالَّ

 َقْد َعلِْمنَا َما َفَرْضنَا َعَلْيِهْم يِف َأْزَواِجِهْم  النَّبِيُّ َأْن َيْسَتنْكَِحَها َخالَِصًة َلَك ِمْن ُدوِن املُْْؤِمننِيَ 

،  [50]األحزاب:   {َوَما َمَلَكْت َأْياَمهُنُْم لَِكْياَل َيُكوَن َعَلْيَك َحَرٌج َوَكاَن اهللَُّ َغُفوًرا َرِحياًم 

التنويريني، ال يستطيعون استساغتها،   يقرؤها  بينام  والتي تشكل عقبة كبرية يف عقول 

عند ربه،    من بذوق عظيم، وروحانية عالية، ألنه يعلم من خالهلا مكانة رسول اهلل  املؤ

، ويزداد  وكيف خصه هبذا التخصيص، ويرتبط من خالل تلك القراءة باهلل ورسوله 

 إيامنا هبام. 

حياول   التنويري،  الكثرية  الفرار  لكن  احليل  ويلتمس  وغريها،  اآلية  تلك  من 

الكريم  لذلك.. وربام يوقعه سوء ظ القرآن  الكفر واجلحود.. وهو ما نص عليه  نه يف 

ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْْحٌَة لِْلُمْؤِمننَِي َواَل َيِزيُد الظَّاملنَِِي إِالَّ  }نفسه عندما قال:   َوُننَزِّ

 [ 82]اإلرساء:    {َخَساًرا 

وهد  ونورا  يقينا  هبا  فيزداد  املؤمن؛  يقرؤها  الواحدة  من  فاآلية  ويقرؤها  ى، 

حجب بعقله التنويري؛ فيقع يف األوهام وسوء الظن، وقد يبحث يف القواميس ليحرف  

 الكلم عن مواضعه، وحيول من القرآن الكريم أداة للتالعب باأللفاظ واملعان. 

وهكذا ذكر القرآن الكريم أن اهلل تعاىل يمتحن عباده بأمثال تلك اآليات حتى  

قدم بني يديه شيئا، واآلخر الذي يسقط يف االمتحان، وعند  يتميز من يسلم هلل، وال ي
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 أول اختبار. 

َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقََض اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن  }وهلذا قال تعاىل حمذرا:  

ُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َفقَ  رَيَ
]األحزاب:    {ْد َضلَّ َضاَلاًل ُمبِينًا َيُكوَن هَلُُم اخْلِ

َعَلْيِه  }، وقد جاء عقب هذه اآلية قوله:  [36 َوَأْنَعْمَت  َعَلْيِه  اهللَُّ  َأْنَعَم  لِلَِّذي  َتُقوُل  َوإِْذ 

 َأَحقُّ  َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اهللََّ َوُُتِْفي يِف َنْفِسَك َما اهللَُّ ُمْبِديِه َوَُتَْشى النَّاَس َواهللَُّ

ْجنَاَكَها لَِكْي اَل َيُكوَن َعىَل املُْْؤِمننَِي َحَرٌج يِف َأْزوَ  اِج  َأْن َُتَْشاُه َفَلامَّ َقََض َزْيٌد ِمنَْها َوَطًرا َزوَّ

، وهي اآليات  [ 37]األحزاب:    {َأْدِعَيائِِهْم إَِذا َقَضْوا ِمنُْهنَّ َوَطًرا َوَكاَن َأْمُر اهللَِّ َمْفُعواًل 

 ي مألت قلوب التنويريني والغريبيني أوهاما يف حق النبوة وقدسيتها. الت

الصحابة قوهلم:  )لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا يرى  عن الكثري من  وهلذا ورد  

حممد   عىل  السورة  وتنزل  القرآن،  قبل  وأمرها    اإليامن  وحرامها،  حالهلا  فنتعلم 

ون أنتم اليوم القرآن، ثم لقد رأيت  وزاجرها، وما ينبغي أن نوقف عنده منها، كام تعلم 

اليوم رجاال يؤتى أحدهم القرآن قبل اإليامن، فيقرأ ما بني فاحتته إىل خامتته، وال يدري  

 ( 1) (ما أمره وال زاجره، وال ما ينبغي أن يقف عنده منه وينثره نثر الدقل

بعد حتص إال  له، ال يكو ن  السليم  الكريم والفهم  القرآن  أثر  أن  يعني  يل  وهو 

ِمْن َخْلِفِه  }اإليامن بقداسته، واعتباره كالم اهلل الذي   َيَدْيِه َواَل  َبنْيِ  ِمْن  اْلَباطُِل  َيْأتِيِه  اَل 

   [42]فصلت:   {َتنِْزيٌل ِمْن َحكِيٍم َْحِيدٍ 

الدالة عىل كون   وهلذا كان األوىل بالتنويريني ومن تبعهم البحث عن الرباهني 

تع اهلل  من  وحيا  الكريم  ذكرها  القرآن  التي  املختلفة  األدلة  يف  بالنظر  وذلك  اىل، 

املتكلمون، أو بتأمل القرآن الكريم بصدق وحيادية.. وعندما حيصل هلم اإليامن حيصل  

 
 ووافقه الذهبي. رواه الطربان يف األوسط، قال احلاكم وقال : صحيح عىل رشط الشيخني، وال أعلم له علة (  1) 
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 هلم الفهم السليم. 

أما جتريد القرآن الكريم من قداسته؛ فإنه لن يزيدهم إال ضالال يف فهمه، كام قال  

اْلُقْرآِن  }تعاىل:   ِمَن  ُل  إِالَّ َخَساًراَوُننَزِّ َيِزيُد الظَّاملنَِِي  َواَل  لِْلُمْؤِمننَِي  َوَرْْحٌَة  ُهَو ِشَفاٌء    {َما 

 [ 82]اإلرساء: 

َأَفَمن َيْعَلُم َأنَّاَم ُأنِزَل إَِلْيَك    }  وبني الفرق بني القراءتني املقدسة واملدنسة، فقال: 

   [ 19]الرعد {ُر ُأْوُلوْا األَْلَباِب ِمن َربَِّك احْلَقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى إِنَّاَم َيَتَذكَّ 

وأخرب عن األحوال التي تعرتي املقدسني للقرآن الكريم، واملدنسني له؛ فقال:  

ِذيَن آَمنُوا َفَزادَ } ا الَّ ُكْم َزاَدْتُه َهِذِه إِياَمًنا َفَأمَّ هْتُْم  َوإَِذا َما ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة َفِمنُْهْم َمْن َيُقوُل َأيُّ

وَن ) إِياَمًنا وَ  ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َفَزاَدهْتُْم ِرْجًسا إِىَل ِرْجِسِهْم  124ُهْم َيْسَتْبرِشُ ا الَّ ( َوَأمَّ

 [ 125،  124]التوبة:   {َوَماُتوا َوُهْم َكافُِروَن 

ثم بني أن اهلل تعاىل ينزل عىل عباده من الفتن ما يميز به املؤمنني من غريهم، قال  

ُرونَ   }تعاىل:   كَّ َتنْيِ ُثمَّ اَل َيُتوُبوَن َواَل ُهْم َيذَّ ًة َأْو َمرَّ ُْم ُيْفَتُنوَن يِف ُكلِّ َعاٍم َمرَّ   {َأَواَل َيَرْوَن َأهنَّ

 [ 126]التوبة:  

ال اآليات  تلك  ذلك  أمثلة  آثارها  ومن  حتدث  تزال  ال  والتي  بالقتال،  تأمر  تي 

التأويل   بصنوف  يؤلوهنا  راحوا  والتي  املدنسة،  القراءات  أصحاب  نفس  يف  السلبية 

َلْت ُسوَرٌة َفإَِذا ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة حُمَْكَمٌة  }والتحريف، قال تعاىل:   ِذيَن آَمنُوا َلْواَل ُنزِّ َوَيُقوُل الَّ

ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َينُْظُروَن إَِلْيَك َنَظَر املَْْغِِشِّ َعَلْيِه ِمَن املَْْوِت    َوُذكَِر فِيَها اْلِقَتاُل  َرَأْيَت الَّ

 ( هَلُْم  هَلُمْ 20َفَأْوىَل  ا  َلَكاَن َخرْيً َفَلْو َصَدُقوا اهللََّ  اأْلَْمُر  َعَزَم  َفإَِذا  َمْعُروٌف  َوَقْوٌل    {( َطاَعٌة 

 [ 21، 20]حممد:  

َوإِْذ ُقْلنَا َلَك إِنَّ َربََّك َأَحاَط بِالنَّاِس َوَما َجَعْلنَا    }ه عنه قوله تعاىل:  ومنها ما عرب
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ُفُهْم َفاَم يَ  َجَرَة املَْْلُعوَنَة يِف اْلُقْرآِن َوُنَخوِّ تِي َأَرْينَاَك إِالَّ فِْتنًَة لِلنَّاِس َوالشَّ ْؤَيا الَّ ِزيُدُهْم إِالَّ  الرُّ

 [ 60رساء:  ]اإل {ُطْغَياًنا َكبِريً 

وهكذا نرى القرآن الكريم خيربنا أن فيه معايري لتحديد الصادقني من غريهم،  

أنه من اهلل، ولذلك   تامة  بقناعة  الكريم  القرآن  الذين يقرؤون  فالصادقون مع اهلل هم 

يتناولون ما فيه بكل تقديس، وال خيطر هلم نحوه أي خاطر سوء.. أما اآلخرون، فهم  

وليد بيئة جاهلية، وزمن قديم.. فلذلك حيقرونه ويزدرونه شعروا  يرونه منتجا ثقافيا،  

أو مل يشعروا، وذلك ما حيول بينهم وبني فهمه أو تناول معانيه، فهو كام هدى للمتقني،  

 وليس هدى لغريهم. 

هذان األدبان  عند بيان اآلداب الباطنة لتالوة القرآن الكريم،  وهلذا ذكر الغزايل  

 كن أن يفهم القرآن من دون حتققهام. الرفيعان، اللذان ال يم

  القارئ،  عىل   نفيس  تأثري  لذلك من  : ملا القرآن   عظمة   استحضار أما أوهلام، فهو  

  عباده  عىل   اهلل  يفيضها   التي  للفهوم  واستعداده  التايل  تلقي  يف   كبري  تأثري  االستحضار  وهلذا

  ال   الكريـم  للقرآن  مطلقة  ملجاالت  فتحا   فيها   ألن  وذلك  كالمــه،  بعظمة  العارفني

 .  (1) املحدود اللغوي  الرتكيب  يــحـدها 

  ليس  يقرؤه  ما   أن  يعلم  بأن  وذلك ،  تعاىل   اهلل   عظمة   استحضار وأما الثان، فهو  

  غِش  املصحف   نرش   إذا  ـ   الغزايل  ينقل   كام   ـ   الصحابة  بعض  كان  البرش، وهلذا   كالم   من

  ــ   الغزايل   يرى  كام   التحقق هبذا ــ  وطريق ،(2) ريب(  كالم   هو  ريب،  كالم   )هو:  عليه،ويقول

  بينهام  وما   واألرض  والساموات  والكرس   العرش   التالوة  بداية  عند   بباله  حيرض   أن   هو

 
 . 1/280(  إحياء علوم الدين، 1) 

 . 1/281(  املصدر السابق،  2) 
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ويعلم   الدواب   و  اإلنس  و  اجلن  من   عليها   والقادر  جلميعها   اخلالق   أن  واألشجار، 

وبني   فضله  بني  مرتددون  قبضته،  يف  الكل  وأن  واحد،  هلا   والرازق   نقمته   ورْحته، 

 . (1) فبعدله عاقب وإن فبفضله، أنعم  وسطوته، إن

  عند   تعظيمه   بقدر   الوقت، ألنه  نفس   يف   وسيلة وغاية   هو  التمهيدي  التعظيم   وهذا

 تعظيمه.  ويزداد  معرفته تكون   اهلل عن فهمه  اهلل، وبقدر عن فهمه  يكون القراءة 

التنويريني   أولئك  كل  أما  يفهم،  أن  يمكن  وهكذا  الكريم،  القرآن  يقرأ  هكذا 

القرآن.. ألنه ال يمكن أن   الغارقني يف ظلامت أنفسهم وأهوائهم، فهم حمجوبون عن 

، أو تصور أنه جمرد برش كسائر البرش، من غري  يفهم القرآن من حجب عن رسول اهلل  

 أن يوحي إليه َشء. 

قرآن ذلك املغرور الذي يتصور أنه يمكن أن يفهمه بعيدا  واليمكن أن يفهم ال

عن النبوة، وعن ورثة النبوة.. فاملتكرب املستعيل حمجوب عن آيات اهلل، كام قال تعاىل:  

وَن يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احْلَقِّ َوإِْن َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة اَل ُيْؤِمُن} ُ ِذيَن َيَتَكربَّ ُف َعْن آَياِِتَ الَّ وا هِبَا  َسَأرْصِ

 ُ ْشِد اَل َيتَِّخُذوُه َسبِياًل َوإِْن َيَرْوا َسبِيَل اْلَغيِّ َيتَِّخُذوُه َسبِياًل َذلَِك بَِأهنَّ ْم  َوإِْن َيَرْوا َسبِيَل الرُّ

ُبوا بِآَياتِنَا َوَكاُنوا َعنَْها َغافِلِنيَ     [146]األعراف:   {َكذَّ

 
 . 1/281(  املصدر السابق، 1) 
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 . واجلرأة عىل السنة . التنويريون 

ريون مجيعا بمختلف طوائفهم عىل احتقار السنة النبوية املطهرة،  يكاد يتفق التنوي

وعدم اعتامدها أو اعتبارها، بل هم يذبوهنا عنهم مثلام يذبون الذباب، ال يتكلفون يف  

ذلك أي عناء وال جهد وال بحث.. فالزمتم املعروفة هي خمالفة السنة للعقل، وللقرآن،  

 لعباسيني، أو من نتاج الكذابني الوضاعني. وللفطرة، وأهنا من إنتاج األمويني أو ا

وعندما يذكرون ذلك، يتوهم الكثري أن هذه النتائج قد تولدت عن بحث طويل،  

أو عناء شديد يف النظر يف أسانيد األحاديث أو طرقها، أو أهنم عرضوها فعال عىل القرآن  

م مل يعرضوها إال  الكريم أو العقل احلكيم.. بينام هم مل يفعلوا شيئا من ذلك.. ذلك أهن 

عىل هواهم املجرد، والذي يسمونه مرة قرآنا، ومرة عقال، ومرة فطرة، وهو يف حقيقته  

 ال يعدو أن يكون هواجس نفس أمارة، أو وساوس شيطان رجيم. 

التي   الباليا  السبب يف كل  املطهرة هو  السنة  اعتبار موقفهم من  ولذلك يمكن 

م لصاحبها، وتعظيم له، واحتقارها احتقار له،  وقعوا فيها، ذلك أن احرتام السنة احرتا

اهلل   رسول  مع  ذلك  يفعل  من  عىل  ألي    ويستحيل  ُّيتدي  أو  خري،  ألي  يوفق  أن 

 صواب. 

باسمه، أو رفع الصوت أمامه؛ بل    فاهلل تعاىل هنانا عن جمرد دعاء رسول اهلل  

 ى فيها؟اعترب ذلك حمبطا للعمل؛ فكيف بالتجرؤ عىل إنكار سنته، أو إدخال اهلو

لذلك نجد الصادقني ال يتجرؤون عىل ردها، وال عىل مناقشتها، وال عىل كتامهنا،  

وإنام جيتهدون يف تفعيلها يف كل َشء، مثلام جيتهدون يف تفعيل القرآن الكريم، فكالمها  

َوَما  }:  من مشكاة واحدة، هي مشكاة احلقيقة املطلقة، وقد قال اهلل تعاىل عن رسوله  
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   [ 4،  3]النجم:    {( إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى3 اهْلََوى ) َينْطُِق َعنِ 

القرآنيون، والتي هي سبب كل   يرددها  التي  املقولة  أبدا تلك  وهم ال يقولون 

ببيان   بالء وقع يف األمة: )حسبنا كتاب اهلل(، ذلك أن اهلل تعاىل هو الذي وكل رسوله  

َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك  }األهواء، كام قال تعاىل:    كتابه، ووضع الضوابط لدينه حتى ال تتالعب به

ُرونَ  َل إَِلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ َوَما َأْنَزْلنَا    }، وقال:  [ 44]النحل:    {الذِّ

َورَ  َوُهًدى  فِيِه  اْخَتَلُفوا  الَِّذي  هَلُُم   َ لُِتَبنيِّ إِالَّ  اْلكَِتاَب  ُيْؤِمنُونَ َعَلْيَك  لَِقْوٍم  ]النحل:    {ْْحًَة 

64 ] 

وقد ورد يف احلديث الرشيف وصف دقيق ألمثال هؤالء، والذي مل خيلوا من  

يأتيه األمر من أمري    ، ال ألفني أحدكم متكئا عىل أريكته: ) أمثاهلم التاريخ، فقد قال  

 ( 1)  (ناهفيقول ال ندري، ما وجدنا يف كتاب اهلل اتبع ، ِما أمرت به أو هنيت عنه

حرم رسول  )يقول:    وعن احلسن بن جابر قال سمعت املقدام بن معدي كرب

  ؛ وهو متكئ حيدث بحديثي   ،يوشك أحدكم أن يكذبني)  :ثم قال   ، يوم خيرب أشياء  اهلل  

وما وجدنا فيه من    ،فام وجدنا فيه من حالل استحللناه  ، بيننا وبينكم كتاب اهلل  :فيقول 

   (2) (أال إن ما حرم رسول اهلل مثل ما حرم اهلل ، حرام حرمناه

للمدارس   احلديثية  املصادر  يف  الواردة  الكثرية  النصوص  تواترت  وهكذا 

جرد، أو خطورة رضهبا  اإلسالمية املختلفة عىل تعظيم السنة، وخطورة ردها باهلوى امل

وتوضيح   جممله،  وتفصيل  معانيه،  وتأكيد  لبيانه  إال  ترد  مل  كوهنا  مع  الكريم،  بالقرآن 

 
   .(6/8أْحد )  ،(13ابن ماجه املقدمة ) ،(4605أبو داود السنة ) ،(2663( الرتمذي العلم )1) 

الدارمي املقدمة  ،(4/132أْحد ) ،(12ابن ماجه املقدمة ) ،(4604أبو داود السنة ) ،(2664( الرتمذي العلم )2) 

(586).  
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اهلل   فرسول  الواقع؛  يف  تنفيذه  إال    كيفية  خلقه  يكن  ومل  ناطقا،  قرآنا  سوى  يكن  مل 

 القرآن. 

اهلل   رسول  حياة  كل  يعتربون  الصاحلون  كان  وما    وهلذا  البعثة  قبل  ما  سنة، 

تفعيلها يف  ب التي يمكن  النبوية  السنن  يعتربوهنا من  عدها، حتى خلوته يف غار حراء، 

كانت متمثلة بالنبوة وبطهارهتا وسموها، ومل يكن    الواقع.. ألن حقيقة رسول اهلل  

السابقة، كام قال رسول اهلل   النبوة  لتلك  تتوجيا  الذي أوحي له إال  املقدس   الوحي 

قال: )وآدم عليه  فسئل: يا رسول اهلل، متى كتبت نبيا؟  نفسه خمربا عن موعد نبوته عندما  

  (1)السالم بني الروح واجلسد(

كان   الكريم،    وقد  القرآن  بتبليغ  يكفهم  مثلام  سنته  بتبليغ  أصحابه  يكلف 

بأنه كان    وقد تواترت األحاديث عن رسول اهلل  ويعدهم من األجر مثلام يعدهم به،  

غائبهم شاهدهم  يبلغ  أن  خطبته  يف  أصحابه  ما    ، يويص  ذلك  يوم  ومن  حجة  حصل 

فرب من يبلغه    ، فليبلغ الشاهد الغائب)قال هلم:  حني  الوداع يف يوم عرفة ويف يوم النحر  

 ( 2) (أوعى له ِمن سمعه 

ومن خالل استقراء أطروحات التنويريني املرتبطة بالقرآن الكريم نجد أهنا ال  

السنة   حجية  حول  أوالمها  اثنتني،  بمغالطتني  تعلقها  اعتبارها،  تعدو  وعدم  نفسها، 

والثانية، هي االعرتاف بتلك احلجية، مع مناقشة ثبوهتا، ووضع العراقيل الكثرية التي  

 تتيح ألي هوى أن يرد ما شاء من السنة، من غري بينة وال اجتهاد وال نظر. 

 
و16740)  4/66أْحد  (   1)  الزوائد:  23599)  5/379(  يف )جممع  وقال  والطربان، 223/  8(،  أْحد  رواه   :)

 ورجاله رجال الصحيح. 

 ، (233ابن ماجه املقدمة ) ،(1679مسلم القسامة واملحاربني والقصاص والديات ) ،(1654( البخاري احلج )2) 

  .(1916الدارمي املناسك ) ،(5/37أْحد )
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 وسنناقش كال الشبهتني فيام ييل:

 أوال ـ املغالطات املرتبطة بحجية السنة: 

ن يف ردهم لالحتجاج بالسنة املطهرة من تلك املقوالت املتطرفة  ينطلق التنويريو

التي جتعل من األحاديث الرشيفة أصال ُيتحاكم إليه قبل القرآن الكريم نفسه، ولذلك  

الروايات   خالل  من  وُتصيصه  بنسخه  القول  أو  بالسنة،  القرآن  نسخ  إمكانية  ترى 

ت يف اعتبار الروايات تفسريا هنائيا  الواردة يف أسباب النزول، أو من خالل تلك املبالغا 

 للنص القرآن. 

وكان يف إمكان التنويريني مواجهة هذا املوقف، والرد عليه يف املحل الذي وقع  

فيه اخلطأ من دون جتاوزه، لكنهم، ولكسل العقل التنويري الذي يعتمد اهلدم ال البناء،  

 راحوا يستغلون تلك األخطاء لرمي السنة مجيعا. 

وقعهم يف انحراف ال يقل خطرا عن انحراف السلفيني أو من هو عىل  وهذا ما أ

شاكلتهم ِمن عطل نصوصا قرآنية كثرية بسبب روايات وأحاديث رواها واعتمدها من  

غري حتقيق يف أسانيدها وال تثبت يف مدى صحة االحتجاج هبا يف حال معارضتها للقرآن  

 الكريم. 

ام: وهم السلفيون ومن تبعهم أخطأوا  فكال الطرفني وقع يف خطأ التعميم.. أوهل

القرآن الكريم وعارضته معارضة   يف اعتامد األحاديث اعتامدا مطلقا حتى لو خالفت 

ويستعملون   السنة،  كتب  من  يسخرون  راحوا  الذين  التنويريون،  وثانيهام:  رصحية.. 

 تلك األخطاء مربرا هلجامهتا عليها.

بحمد تبنيناه  الذي  وهو  الوسط،  املوقف  القرآن    أما  اعتبار  فهو  كتبنا،  يف  اهلل 

إما   الكريم،  للقرآن  املعارضة  السنة  املطهرة، لكن مع مناقشة أحاديث  الكريم والسنة 
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بتأويلها لتتناسب معه، أو بردها إذا مل تتناسب مطلقا معه، بناء عىل األحاديث الواردة  

 يف ذلك. 

ي تتعارض مع  وقد وجدت بحمد اهلل، ومن خالل تلك الروايات املحدودة الت

القرآن الكريم، أنه يمكن ردها من خالل املوضوعية يف مناقشتها سندا، أو من خالل  

 تأويلها لتتناسب مع القرآن الكريم. 

ومن أمثلة عىل ذلك ما ذكرناه بتفصيل يف كتاب ]الطائفيون واحلكامء السبعة[،  

الصحاح، ال لكونه    مع كونه مرويا يف  ،(1))من بدل دينه فاقتلوه(حيث رددنا فيه حديث  

خيالف اآليات الكريمة الكثرية، والتي تتحدث عىل عقوبة الردة، ولكنها ال تنص عىل  

لكون   وإنام  حدودها،  ذكرت  التي  اجلرائم  سائر  بخالف  هبا،  املرتبط  الدنيوي  احلد 

انفرد  ، وقد  عكرمة موىل ابن عباسمناقشته سندا تقتيض ذلك، فهذا احلديث من رواية  

تال  ا هب مجيعا دون  عباس  ابن  مثل  ميذ  منهم  الكثري  كون  مع  وعطاء  ،  جبري  بن  سعيد 

أكثر اختصاصًا به من دواعي التوقف يف قبول هذا احلديث..  ِمن هم  وجماهد وغريهم  

ومل يرووه    ، باإلضافة إىل ذلك فإن تالميذ ابن عباس املتفق عىل ثقتهم يعدون بالعرشات

احلدود   من  بحد  ارتباطه  ورغم  حفظه،  وسهولة  واختصاره  احلديث  أمهية  رغم  عنه 

اخلطرية.. فكيف جيهل عرشات الرواة عن ابن عباس هذا احلديث، وجيهل هذا احلديث  

 الصحابة والتابعون، ويعلمها تابعي واحد هو نفسه حمل إشكال واختالف؟ 

كان   فقد  ذلك،  إىل  اباإلضافة  من  عليا..  عكرمة  اإلمام  الذين حاربوا  خلوارج 

 وهذا احلديث فيه جتريح خطري لإلمام عيل. 

باإلضافة إىل ذلك، فقد رويت الروايات الكثرية التي تتهمه من لدن الصحابة  

 
 . 239و  238/  12البخاري (  1) 
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ال تكذب عيلَّ كام كذب عكرمة عىل ابن  ) ابن عمر أنه قال لنافع:  أنفسهم، فقد روي عن  

ذي جرحه ليس البخاري وال حيي بن معني، بل  ويف ذلك أكرب جتريح له.. فال(،  عباس

هو ابن عمر نفسه.. وهو من الصحابة.. وهو يعرفه.. وهو أدرى الناس به.. لكن حلبنا  

 للحديث غفلنا عن ذلك كله وتغافلنا عنه. 

عن جرير بن عبد احلميد عن يزيد بن أيب زياد، قال: دخلت عىل  وهكذا روي  

 .(1)  د، فقلت: ما هلذا؟ قال: إنه يكذب عىل أيب عيل بن عبد اهلل بن عباس وعكرمة مقي

 

قال ابن حجر عنه: )وفد عكرمة عىل نجدة احلروري فأقام عنده تسعة أشهر،  و

ثم رجع إىل ابن عباس فسلم عليه، فقال: قد جاء اخلبيث قال: فكان حيدث برأي نجدة،  

بن حنبل    وكان يعني نجدة أول من أحدث رأي الصفرية وقال اجلوزجان قلت ألْحد

إنه كان صفريًا، وقال أبو طالب عن أْحد كان يرى   أكان عكرمة إباضيا فقال: يقال: 

رأي اخلوارج الصفرية، وقال حييى بن معني كان ينتحل مذهب الصفرية وألجل هذا  

   ( 2)تركه مالك، وقال مصعب الزبريي كان يرى رأي اخلوارج(

ن الكريم معارضة رصحية،  وهكذا لو تأملنا كل األحاديث التي عارضت القرآ

 وجدناها من هذا الباب، يمكن مناقشتها سندا. 

املقابل نجد مئات األحاديث يف املصادر اإلسالمية املختلفة ِمتلئة باجلامل   ويف 

 والقيم النبيلة، وال يصح عقال أو رشعا رميها مجيع بحجة خمالفتها للقرآن..  

من  الكثري  حتى  والرتهيب،  الرتغيب  أحاديث  يمكن    فمعظم  منها  الضعيف 

 
 .22: 5وسري أعالم النبالء للذهبي  238: 7، وهتذيب التهذيب 320: 1انظر: وفيات األعيان (  1) 

 .425مقدمة فتح الباري (  2) 



23 

 

االستفادة منها يف حتقيق املقاصد القرآنية، ومن اخلطأ رميها ورفضها، بحجة أن السنة  

 حتجب عن القرآن، وكيف حتجب عنه، ومها من مشكاة واحدة.

وهلذا اعتمدنا بحمد اهلل يف كتبنا كل املصادر احلديثية ورأينا حرمتها وقداستها،  

اهلل والقلوب املريضة[، وهو الكتاب الذين ناقشنا فيه  وقد قلت يف مقدمة كتايب ]رسول  

ونحب يف هذا املحل أيضا أن ننكر نكريا  األحاديث التي تشوه النبوة، وتيسء إليها: )

املختلفة بمدارسها  احلديث  كتب  عىل  يتجرأ  من  عىل  البخاري  .شديدا  كصحيحي   .

احلديث كتب  من  وغريها  ماجة  وابن  والنسائي  الرتمذي  وسنن  املدرسة    ومسلم  يف 

واالستبصار    هتذيب األحكام ، أو  لكلينيليف األصول والفروع  السنية.. أو كتاب الكايف  

أو  لطوسل الفقيه ،  حيرضه  ال  الصدوق   من  يف    ..  للشيخ  احلديث  كتب  من  وغريها 

فكتب احلديث هي  ،  يف املدرسة اإلباضية  الربيع بن حبيباملدرسة الشيعية.. أو مسند  

املحال التي مجع فيها احلديث بصحيحه وضعيفه وموضوعه، ولذلك من اخلطأ الكبري  

أن نسب مصدرا كامال للحديث بسبب بعض األحاديث املردودة فيه.. بل لو مل يصح  

أن نحرتم ذلك    من كتاب كامل إال حديث واحد لكان من األدب مع رسول اهلل  

  (1)(الكتاب

( فيه:  املصادر احلديثية  هلذوقلت  الواردة يف  ـ مع ردي بعض األحاديث  ا فإن 

. فذلك عني  .قاهلا أو فعلها   املختلفة ـ ال أرد األحاديث مع اعتقادي أن رسول اهلل  

ال يبقى له من اإلسالم    الضالل، بل عني الكفر، فمن يتجرأ عىل تكذيب رسول اهلل  

ى احلديث، ألن احلديث مل نسمعه  ومثل ذلك فإن ال أهتم الصحايب الذي روَشء..   

بالنابل،   احلابل  فيه  خيتلط  قد  طويل  طريق  عن  إلينا  ورد  وإنام  مبارشة،  الصحابة  من 

 
 .12رسول اهلل والقلوب املريضة، ص(  1) 



24 

 

ومثل ذلك ال أهتم صاحب الكتاب الذي ورد فيه احلديث، ألن  .  واملحق من املبطل. 

للفقهاء   فهمها  ومن  منها  املواقف  ويرتكون  األحاديث،  جيمعون  كانوا  املحدثني  أكثر 

قال   يبلغه:  واملفرسين وغريهم، كام  منا حديثا فحفظه حتى  امرأ سمع    ، ) نرض اهلل 

ومثل ذلك ال  ..  (1) ورب حامل فقه ليس بفقيه(  ،فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه 

كل  .  . واهلل أعلم به..أهتم أي راو من الرواة بأنه هو من وضع احلديث ألن ذلك غيب

يث بالصورة التي وردت يف القرآن الكريم حول رسول  الذي أفعله هو أن أقارن احلد

، وورد مثلها يف األحاديث الكثرية، وفوق ذلك تؤيدها الفطرة الصافية والعقل  اهلل  

لو كان راويه متهام   به، وصدقته حتى  هلا، قلت  فإن وجدت احلديث موافقا  السليم. 

اوي قد وثق من  بالضعف.. وكل حديث خمالف لذلك أنكرته ونقدته حتى لو كان الر

 ( 2) (اجلميع

بسبب   األحاديث  لبعض  ردهم  من  الكبار  العلامء  فعله  بام  لذلك  واستدللت 

ذكره   ما  ذلك  ومن  الكريم،  القرآن  مع  ـ  تعارضها  القاسمي  الدين  تربيره  عند  مجال 

اإلمام  األمثلة من فعل السلف، فنقل عن  من  ـ    النتقاده الشديد حلديث سحر النبي   

ما من أحد من الصحابة إال وقد رّد خرب الواحد. كرّد  )يف )املستصفى(:  قوله  الغزايل  

عيّل خرب أيب سنان األشجعي يف قصة )بروع بنت واشق( وقد ظهر منه أنه كان حيلف  

. وظهر من  عىل احلديث. وكرّد عائشة خرب ابن عمر يف تعذيب امليت ببكاء أهله عليه 

 (1) ( عمر هنيه أليب موسى وأيب هريرة عن احلديث

 
 رواه أبو داود.  ( 1) 

 .12رسول اهلل والقلوب املريضة، ص(  2) 

 .578/ 9حماسن التأويل:   ( 3) 
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الصواب أن من رّد اخلرب الصحيح كام  ):  قوله   ابن تيمية يف )املسّودة(ونقل عن  

كانت الصحابة ترده، العتقاده غلط الناقل أو كذبه، العتقاد الراّد أن الدليل قد دل عىل  

وإن مل يكن اعتقاده مطابقا، فقد    ،سقفإن هذا ال يكفر وال يف   ،أن الرسول ال يقول هذا

أهل   عند  صحيحة  هي  التي  األخبار  من  واحد  غري  الصحابة  من  واحد  غري  رّد 

   (1) ( احلديث

 ( وال يضلل جاحد اآلحاد):  قوله  العالمة الفناري يف )فصول البدائع(   ونقل عن

( تعقيبا عىل ذلك كله:  قال  توسعت يف    ، معروفة يف األصول   واملسألة ثم  وإنام 

قوهلا ألن رأيت من متعصبة أهل الرأي من أكرب رد خرب رواه مثل البخاري، وضلل  ن

فعلمت أن هذا من اجلهل بفن األصول، ال بل بأصول مذهبه. كام رأيت عن    ، منكره

الفناري. ثم قلت: العهد بأهل الرأي أن ال يقيموا للبخاري وزنا. وقد ردوا املئني من  

   (1) ( صادقوه حتى يضللوا من رّد خربا فيه؟فمتى  ، مروياته بالتأويل والنسخ

رواه   الذي  احلديث  من  مالك  اإلمام  موقف  الواضحة عىل ذلك  األمثلة  ومن 

قال: )البيعان باخليار ما مل يتفرقا،    البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام أن رسول اهلل  

بيعهام( بيعهام، وإن كتام وكذبا حمقت بركة  يدل  ،  فإن صدقا وبينا بورك هلام يف  والذي 

عىل   قطعية  يتفرقا  بصيغة  مل  ماداما  إلغائه  أو  العقد  إمضاء  حق  املتبايعني  من  لكل  أن 

 باألبدان. 

روى البيهقي عن عبد اهلل بن عمر  وقد ورد ما يؤكد هذا من السنن األخرى، فقد  

  بعت من أمري املؤمنني عثامن ماالً بالوادي بامل له بخيرب، فلام تبايعنا رجعت عىل )قال:  

 
 . 578/ 9حماسن التأويل :   ( 1) 

 .578/ 9حماسن التأويل:   ( 2) 
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البيع، وكانت السنة أن املتبايعني باخليار   عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يردن 

 ( حتى يتفرقا 

هذا  ذهب  وقد   والتابعني.إىل  الصحابة  من  العلامء  مالك  مجاهري  اإلمام  لكن   .

  أنه   -   املدينة  علامء   كبار   من  وهو –أيب ذئب    ابن  نقل عن خالف ذلك، ورد احلديث حتى  

   (1) ( يستتاب، فإن تاب، وإال رضبت عنقه): قال  ،به  يعمل مل   مالكا  أن له   ذكر ملا 

اإلمام   هذا  موقفه  أكد  ابنأْحد  بل  عن  قال  حيث  ذئب:    نفسه  أورع  )أيب  هو 

 (1) وأقول باحلق من مالك( 

بل   موقفا طيبا،  منه  ملالك، ويقفون  يعتذرون  العلامء مجيعا  لكن مع ذلك نجد 

زالوا يأخذون بقوله يف املسألة، وال يأخذون باحلديث  واملالكية إىل اآلن ال  ،  يربرون قوله 

 الوارد يف صحيحي البخاري ومسلم. 

وهذا املوقف هو املوقف الوسط، وهو الذي كان عىل التنويريني أن يقوموا به،  

ال أن يرفضوا األحاديث مجيعا، ومن دون دراسة وال بحث، وإنام يسارعون إىل ذلك  

 من دون تثبت. 

املحل إىل ذكر النصوص القرآنية الكثرية التي تأمر بالرجوع  وال نحتاج يف هذا  

جدا،  للنبي   كثرية  فهي  احلكيم،  الذكر  آليات  ومفصال  وشارحا  حكام  واعتباره   ،

 وداللتها رصحية جدا، وال ينكرها إال جاحد. 

تعاىل:   اهللَُّ}ولعل أشهرها وأوضحها قوله  َقََض  إَِذا  ُمْؤِمنٍَة  َواَل  ملُِْؤِمٍن  َكاَن    َوَما 

ُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل   رَيَ
َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِ

 
 .49/ 1سري أعالم النبالء:   ( 1) 

 .49/ 1سري أعالم النبالء:  ( 2) 
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، فهذه اآلية الكريمة واضحة يف داللتها عىل كون ما قَض به  [36]األحزاب:    {ُمبِينًا  

 ال ينطق اهلوى.   ل اهلل هو نفسه ما قَض به اهلل تعاىل؛ فرسو رسول اهلل 

وتقرهنا بطاعة    ،ومثل ذلك تلك اآليات الكثرية التي تأمر بطاعة رسول اهلل  

تعاىل:   قال  كام  ُتْرَْحُوَن    }اهلل،  َلَعلَُّكْم  ُسوَل  َوالرَّ اهللََّ  عمران:    {َوَأطِيُعوا  ،  [132]آل 

َواْحَذُروا}وقوله:   ُسوَل  الرَّ َوَأطِيُعوا  َأنَّاَم َعىَل َرُسولِنَا    َوَأطِيُعوا اهللََّ  َفاْعَلُموا  ْيُتْم  َتَولَّ َفإِْن 

 [ 92]املائدة:    {اْلَباَلُغ املُْبنُِي 

وغريها من اآليات الكريمة التي تتحول إىل آيات ال يمكن تطبيقها إال يف الواقع  

، وكيف نتبع أوامره، ونحن  ، فكيف نطيع رسول اهلل  الذي عاش فيه رسول اهلل  

 ها. ننكرها ونرد

يمكن   لذلك  وأنه  َشء،  كل  حوى  الكريم  القرآن  بأن  القرآنيني  ادعاء  أما 

: ) إن الكتاب  القرآنينيعبد اهلل جكرالوي مؤسس فرقة  االستغناء عن السنة، كام قال  

فام الداعي إىل   ، املجيد ذكر كل َشء حيتاج إليه يف الدين مفصال ومرشوحا من كل وجه

) كتاب اهلل كامل مفصل ال حيتاج إىل  وقال:    ،(1) ة (الوحي اخلفي وما احلاجة إىل السن

فهو قول    ،(2)له وتوضيحه إياه أو التعليم العميل بمقتضاه(  الرشح وال إىل تفسري حممد  

 ِمتلئ باملغالطات. 

ذلك أن الكثري من األحكام ال يمكن تنفيذها من دون السنة املطهرة، ولذلك  

 بيان ذلك.. وفصلته وعلمته لنا.  تولت سنة رسول اهلل 

إمكانية   يذكرون  ولذلك  فقط،  بالعبادات  خاص  هذا  أن  البعض  يتصور  وقد 

 
 . 1902سنة  286ص  19م، وإشاعة السنة 1902العدد الثالث سنة  49(  جملة إشاعة القرآن ص 1)  

 .  49، ونكات     قرآن  4وقد قال بمثله اخلواجه أْحد الدين واحلافظ أسلم. انظر برهان القرآن    10(  ترك افرتاء تعامل  2)  
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وحا  االعتامد عىل السنة يف هذا املجال، وهذا خطأ، فحتى يف القضايا األخرى، نجد رش

 وتفاصيل ال يمكن فهم القرآن الكريم إال من خالهلا. 

اهلل   رسول  تفسري  ذلك  عىل  األمثلة  وبني    ومن  بينها  والفرق  الغيبة،  ملعنى 

: )أتدرون ما الغيبة؟(، قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال: )ذكرك أخاك  البهتان، فقد قال  

)إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته،    بام يكره(، قيل: أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال: 

  (1)وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هَبَتَّه(

وتبني   حرمتها،  وتؤكد  الغيبة،  عن  تنهانا  التي  الكثرية  األحاديث  نجد  وهكذا 

 عظم خطورهتا، وهو ما يزد احلقائق القرآنية املرتبطة هبذا اجلانب توثيقا وتأكيدا وحتقيقا. 

تلك الثروة األخالقية، بسبب بعض األحاديث التي  ولسنا ندري مل نرمي كل  

خالفت القرآن الكريم، والتي كان يمكننا رفضها لوحدها، أو حماولة فهمها عىل ضوء  

القرآن الكريم، أما أن نرمي السنة مجيعا بسببها، فهذا هبتان عظيم، فالتعميم دائام حيمل  

 األخطاء. 

والذي اهتمنا فيه البعض  ،  امليزان[  وهلذا، قلنا يف كتاب ]أبو هريرة وأحاديثه يف

هريرة، وال   أيب  أحاديث  رمي  البحث  خالل هذا  من  نريد  ال  )ولذلك  السنة:  بإنكار 

العسل،   عن  السم  نميز  حتى  متحيصها  إىل  ندعو  وإنام  مجيعا،  تكذيبها  وال  طرحها، 

والصدق عن الكذب، واإلهلي عن البرشي، واملقدس عن املدنس، ذلك أن الكثري من  

ايات التي رواها أبو هريرة نجدها مروية من طرق غريه من الصحابة، بل نجدها  الرو

عند الشيعة أو غريهم من فرق املسلمني بأسانيدهم اخلاصة هبم، لكن غريها، وخاصة  

الصحابة   من  يكن  مل  هريرة  أبا  أن  ذلك  كبري،  حتقيق  إىل  فيه  نحتاج  به،  اختص  ِما 

 
 . 2589رواه مسلم، (  1) 
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.. بل كان تلميذا نجيبا لغريه،  ذة عىل رسول اهلل  السابقني، وال من الذين اكتفوا بالتلم

التي   أحاديثه  ـ  العلامء واملحدثني  باتفاق  ـ  اختلطت  ولذلك  األحبار،  لكعب  وخاصة 

، وكان له فوق ذلك اجتهاداته  رواها عن كعب بأحاديثه التي رواها عن رسول اهلل  

اإلضافات  يف بعض روايات احلديث، حيث كان يروي احلديث، ثم يضيف له بعض  

 التي يسميها العلامء إدراجا، ويعرب عنها هو بأهنا من كيسه( 

وبناء عىل ذلك قمنا بدراسة رواياته، وخاصة تلك التي انفرد هبا، وعرضها عىل  

يفندوهنا   أهنم  أنفسهم، وقد وجدنا  العلم  أهل  بل عرضها عىل كالم  الكريم،  القرآن 

 أن  ويردوهنا حتى 

أخذ رسول  ) مسلم عن أيب هريرة قال:  ومن األمثلة عىل ذلك احلديث الذي رواه  

اهلل عز وجل الرتبة يوم السبت، وخلق فيها اجلبال يوم األحد،    بيدي فقال: )خلق  اهلل  

وخلق الشجر يوم االثنني، وخلق املكروه يوم الثالثاء، وخلق النور يوم األربعاء، وبث  

فيها الدواب يوم اخلميس، وخلق آدم عليه السالم بعد العرص من يوم اجلمعة يف آخر  

 (1)  العرص إىل الليل(اخللق يف آخر ساعة من ساعات اجلمعة فيام بني

  الذي يرصح فيه أبو هريرة بالسامع، بل يرصح بأن رسول اهلل  وهذا احلديث  

أن  ، وعدم صحة نسبته إىل الرسول  خصه به، بل أخذ بيده حني قاله، اتفق العلامء عىل  

  أبا هريرة أخطأ فيها، فبدل أن يقول: أخذ كعب األحبار بيدي، قال: أخذ رسول اهلل 

 بيدي.

ابن كثري يف تفسريه تعليقا عليه: )فقد رواه مسلم بن احلجاج يف صحيحه،   يقول

وفيه   به  جريج  ابن  عن  األعور  حممد  ابن  وهو  حجاج  عن  وجه  غري  من  والنسائي 

 
 (2789مسلم ) (1) 
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ستة أيام، وهلذا تكلم البخاري وغري واحد    استيعاب األيام السبعة، واهلل تعاىل قد قال يف 

وجعلوه   احلديث،  هذا  يف  احلفاظ  ليس  من  األحبار  كعب  عن  هريرة  أيب  رواية  من 

 ( 1)  مرفوعا(

بل إن ابن تيمية نفسه رد احلديث، فقال يف )جمموع الفتاوى(: ).. خلق الدواب  

يوم اخلميس وخلق آدم يوم اجلمعة فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل حييى  

 (2) عب األحبار(بن معني ومثل البخارى وغريمها وذكر البخارى أن هذا من كالم ك

بل إن السلف األول من الصحابة أنفسهم ردوا أحاديثه، واهتموه يف الرواية، بل  

فيهم من اهتمه بالكذب، ومن األمثلة عىل ذلك ما روي من رد عائشة عىل أيب هريرة  

، ففي  ( والدار  والدابة،   املرأة،  يف  الطرية   )إناممن قوله:    حول ما رواه عن رسول اهلل  

حسان األعرج، أن رجلني، دخال عىل عائشة فقاال: إن أبا هريرة حيدث  احلديث عن أيب  

  منها   شقة  فطارت :  قال  ،(والدار  والدابة،  املرأة،   يف  الطرية  )إنام، كان يقول:  أن نبي اهلل  

  كان   هكذا  ما   القاسم  أيب  عىل   القرآن  أنزل   والذي:  فقالت  األرض،   يف  وشقة  السامء،  يف

  والدار  املرأة  يف  الطرية :  يقولون  اجلاهلية   أهل  كان)كان يقول:    كن نبي اهلل  ، وليقول

يِف  ﴿ :  عائشة   قرأت  ثم    ،والدابة إِالَّ  َأْنُفِسُكْم  يِف  َواَل  اأْلَْرِض  يِف  ُمِصيَبٍة  ِمْن  َأَصاَب  َما 

َأَها إِنَّ َذلَِك َعىَل اهللَِّ َيِسريٌ    (3) ( [22]احلديد:    ﴾كَِتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنرْبَ

رواية   اهلل  ويف  رسول  قال  يقول:  هريرة،  أبا  إن  لعائشة  قيل  :  عن مكحول، 

  دخل   ألنه  هريرة  أبو  حيفظ  مل:  عائشة   فقالت  (، واملرأة والفرس  الدار  يف :  ثالثة  يف  )الشؤم 

 
 .294ص  2تفسري ابن كثري ج  (1) 

 .18ص  18جمموع فتاوى ابن تيمية ج  (2) 

 . 6/246ويف   6/240ويف  ،6/150أْحد رواه   (3) 
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  واملرأة   الدار  يف :  ثالثة  يف  الشؤم  إن  يقولون  اليهود،   اهلل  )قاتل :  يقول  ،   اهلل  ورسول 

 ( أوله يسمع  ومل  احلديث آخر   فسمع ،والفرس 

فهذا احلديث بروايتيه يشري إىل ذلك الترسع الذي اتسمت به رواية أيب هريرة  

  منها   شقة   طارت لألحاديث، وهو ما جعله يقع يف خلط كثري، وهلذا غضبت عائشة، بل  

 رواية احلديث. األرض، من ذلك اخللط الذي يامرسه أبو هريرة يف  يف وشقة   السامء، يف

ومع ذلك، مل نرم كل أحاديث أيب هريرة، بل إنا ذكرنا الكثري منها يف كتبنا، ألنا  

مل نر هبا بأسا، فمعانيها رشعية صحيحة، وإنام اقترص ردنا عىل ما نراه خمالفا ملا ورد يف  

 القرآن الكريم من تنزيه اهلل أو تنزيه رسله، أو الدعوة للقيم النبيلة. 

الصحيح يف التعامل مع السنة املطهرة، ال رميها مجيعا، وتكذيبها   وهذا هو احلل 

قبوهلا مجيعا   الفكرية.. وال  واملراهقة  الكسل  وليد  هذا  واحدة، ألن  قلم  بجرة  مجيعا، 

كذلك، ألن بعض الروايات يفعل فعل السم يف حتطيم الرشيعة وتشوُّيها وتشويه كل  

 القيم النبيلة التي جاءت هبا.  

 الطات املرتبطة بثبوت السنة: ثانيا ـ املغ 

مثلام انطلق املنكرون حلجية السنة من بعض تلك األخطاء التي وقع فيها الذين  

أخروا القرآن الكريم عن السنة، وجعلوا أحكامه منسوخة أو خمصصة أو مقيدة بسببها،  

ألغوا  فكذلك فعل املنكرون لثبوت السنة، والذين تومهوا أهنم بإنكار ثبوهتا، يكونون قد  

 احلاجة إليها. 

فقد اعتمدوا هم أيضا عىل تلك الروايات الضعيفة، أو تلك األسانيد املريضة،  

أو ذلك الوضع الذي انترش يف فرتات خمتلفة من التاريخ، ليعمموه عىل كل األحاديث  

 والروايات، وهذا خطأ كبري، ال يقل عن اخلطأ السابق.
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اح يزعم هذا الزعم الذي عرب عنه  بل إن بعضهم، ومبالغة يف تأكيد مغالطته ر

منهجا كمنهج القرآن    لو كانت السنة جزءًا من الدين لوضع هلا رسول اهلل  بقوله: )

من الكتابة واحلفظ واملذاكرة.. ألن مقام النبوة يقتيض أن يعطي الدين ألمته عىل شكل  

لسنّته، بل هنى    احتاط بكّل الوسائل املمكنة لكتاب اهلل، ومل يفعل شيئا       لكنّه  ،حمفوظ 

 ( 1) (عن كتابتها بقوله: ال تكتبوا عني غري القرآن، ومن كتب عني غري القرآن فليمحه 

وما ذكره غري صحيح، فاألحاديث الكثرية تدل عىل وجوب تبليغ األمة لسنته  

  وهي مل حتدد كيفية ذلك اعتامدا عىل صدق املبلغني وذاكرهتم القوية، بل هي مل حتدد ،

القرآن الكريم، وال أمرت بتكثري نسخه، بل كان االعتامد األكرب عىل    حتى منهج حفظ

 حفظ الصدور، كام هي عادة العرب. 

) نرض اهلل امرأ سمع منّا شيئًا فبّلغه كام    آمرا بتبليغ سنته:   وقد قال رسول اهلل  

   (3) : )ليبلغ الشاهد الغائب(وقال مرات كثرية ،(2)سمع فرب مبلغ أوعى من سامع(

أما احلديث الوحيد الذي استدل به هؤالء يف النهي عن كتابة احلديث، وهو ما  

رواه مسلم من طريق مهام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد مرفوعًا  

 فهو مردود سندا ومتنا.  (4) بلفظ : )ال تكتبوا عني ومن كتب عني غري القرآن فليمحه (

، فقد  إال مهام بن حييى  مل يروه مرفوعا إىل النبي  أما الرد عليه سندا، فهو كونه 

تفرد مهام بروايته هذا احلديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعا، ويقال:  )قال اخلطيب: 

من قوله، غري مرفوع إىل النبي    -هو    -إن املحفوظ رواية هذا احلديث، عن أيب سعيد  

 
 .7(  مقام حديث 1) 

 وهو حديث متواتر.   ، ( من حديث ابن مسعود 232وابن ماجه )  ،( واللفظ له2647( أخرجه الرتمذي )2) 

 .( 1679( ومسلم )  67( أخرجه البخاري ) 3) 

 . باب التثبت يف احلديث وحكم كتابة العلم  ،( كتاب الزهد والرقائق 3004(  صحيح مسلم ) 4)  
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    ،)موقوف عليه، فال يصح    -هذا    - ه: أن حديث أيب سعيد  ونقل عن البخاري وغري

 االحتجاج به ونسبه ابن حجر إىل بعض األئمة.  

وهذا االضطراب يف رفع احلديث ووقفه يرجح وقفه، ال رفعه، خاصة مع وجود  

وقد   املعارضة،  الكثرية  احلازمي  األحاديث  وجوه    - قال  من  العرشين،  الوجه  يف 

أن يكون أ حد احلديثني متفقا عىل  ):  -تعذر اجلمع بينهام    الرتجيح بني اخلربين اللذين

رفعه، واآلخر قد اختلف يف رفعه ووقفه عىل الصحايب، فيجب ترجيح ما مل خيتلف فيه،  

عىل ما اختلف فيه، ألن املتفق عىل رفعه حجة من مجيع جهاته، واملختلف يف رفعه عىل  

واأل  خالف،  فيه  ؟  ال  أم  حجة  يكون  هل  الوقف،  إىل  تقدير  أقرب  عليه،  باملتفق  خذ 

 ( احليطة

به  تفرد  باإلضافة إىل ذلك، فإن من علل هذا احلديث الكربى كونه غريبا، فقد  

جيعل أحاديث إباحة الكتابة الصحيحة أرجح منه، فليس فيها  ، وهذا ما  مهام عن زيد 

 التفرد الذي يف هذا احلديث.  

ال يرى علة هلذا  ـ  حلديث  الذي روى ا  -أبا سعيد  باإلضافة إىل ذلك كله، فإن  

املنع، إال أنه ال يريد أن جيعل احلديث كالقرآن يف مصاحف، وال يذكر أن العلة هي أن  

إىل    ، هنى عن ذلك   الرسول   نقلوه مرفوعا  الذي  قيل من أن احلديث  ما  يؤيد  وهذا 

 إنام هو موقوف عليه.  رسول اهلل 

األمة ابتداء من عصورها األوىل    أما الرد عليه متنا؛ فهو ذلك االهتامم الذي أولته

 بكتابة السنة املطهرة، وحماولة متييز الصحيح منها من السقيم.

ونحن وإن كنا انتقدنا بعض املناهج املرتبطة بذلك يف كتبنا، وخاصة يف كتاب  

]الرتاث السلفي حتت املجهر[، ولكن ذلك ال يعني طرح مجيع األحاديث، وإنام كان  
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التي هي موضع خالف بني األمة، مثل أحاديث التوسل والقبور  تركيزنا عىل األحاديث  

 وبعض مناقب الصحابة ونحوها، ِما يمكن اعتباره من صنف احلديث املختلف فيه. 

والسلوكية   العقدية  بالقيم  املرتبطة  تلك  وخاصة  األخرى،  األحاديث  أما 

ألنه   ضعيفا،  منها  كان  ما  حتى  األمة،  يف  اتفاق  موضع  فهي  يف  واألخالقية؛  يرد  قد 

املصادر السنية بأسانيد ضعيفة، بينام نجده يف املصادر الشيعية بأسانيد أقوى، وبذلك  

 تقوي األسانيد بعضها بعضا.

وقد حاولنا يف كتابنا ]سنة بالمذاهب[ أن نضع القواعد املرتبطة بذلك، والتي  

 يسهل استعامهلا إلخراج األحاديث بعيدا عن النزاعات املذهبية والطائفية. 

وقد ذكرنا فيه أنه يمكن االستفادة من أي حديث خيدم املقاصد القرآنية، حتى  

لو كان ضعيفا، ألنه ال يصح رمي كل حديث ضعيف، بل ترمى األحاديث التي ُتالف  

القواعد الرشعية فقط، ومن أمثلة ذلك احلديث العظيم الذي يروى يف فضل العلم،  

تعلُموا اْلعلم َفإِن تعلمه هلل خشَية َوَطَلبه  ) :  والذي رفعه معاذ بن جبل عن رسول اهلل  

وبذله   َصَدَقة،  ُيعلمُه  اَل  من  وتعليمه  ِجَهاد،  َعنُه  والبحث  َتْسبِيح،  ومدارسته  عَباَدة، 

ين، واملصرب   لِيل َعىَل الدَّ ألَهله قرَبة، َوُهَو األنيس يِف اْلوحَدة، والصاحب يِف اخْلْلَوة، َوالدَّ

 َّ اء َوالرضَّ َّ اء، والوزير ِعنْد األخالء، والقريب ِعنْد الغرباء، ومنار َسبِيل اجْلنَّة،  َعىَل الرسَّ

َأِدلَّة يِف اخْلرَْي تقتص   َأْقَواًما فيجعلهم يِف اخْلرَْي قادة سادة هداة ُيْقَتَدى هبم،  بِِه  يرفع اهلل 

املاََْلئَِكة يِف خلتهم وبأجنحتها متسحهم، وكل أفعاهلم، وترغب  رطب    آَثارهم وترمق 

اَمء ونجومها    (1)(ويابس هَلُم يْسَتْغفر َحتَّى حيتان اْلَبْحر وهوامه وسباع اْلرب وأنعامه َوالسَّ

 
من رواية  "كتاب العلم "([: رواه ابن عبد الرب النَِّمري يف 45/ 1قال األلبان يف ]ضعيف الرتغيب والرتهيب )(  1) 

بن زيد العّمي عن أبيه عن احلسن عنه. وقال: )هو حديث حسن    موسى بن حممد بن عطاء القرَش: حدثنا عبد الرحيم 
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وهو حديث اتفق الكل عىل تضعيفه، بينام هو يف لغته ومعانيه قطعة أدبية رفيعة  

اهلل   إىل رسول  السامية، وال رضر يف روايتها ورفعها  باملعان  املعان    ِمتلئة  ألن كل 

 الواردة فيه واردة يف نصوص أخرى، باإلضافة إىل كونه مرويا يف املصادر الشيعية. 

الذي يعتمد املتن، أن نجمع الكثري من نصوص السنة  وهكذا يمكننا هبذا املنهج  

يف   يكون  أن  من غري  القرآنية،  املقاصد  والتي ُتدم  السامية،  باملعان  واملمتلئة  النبوية، 

 ذلك أي رضر. 

بعض   عىل  حتوي  التي  األحاديث  من  االستفادة  يمكننا  املنهج  هبذا  إننا  بل 

ث يمكننا حذفها واإلبقاء عىل باقي العبارات واجلمل التي تناقض القواعد الرشعية، حي

احلديث الذي نرى توافقه مع الرشيعة، وبذلك يمكننا أن نرى ثروة كبرية من احلديث  

 يمكننا االستفادة منها يف خدمة املقاصد القرآنية. 

وهذا املنهج هو الذي اعتمده الغزايل والفيض الكاشان واملنذري وغريهم يف  

لرتهيب، ألن الدعوة للقيم الرفيعة تستدعي توافر الكثري  كتاباهتم املرتبطة بالرتغيب وا

من النصوص التي تشجع عىل العمل الصالح، وتنفر من العمل القبيح، ذلك أن بعض  

الناس قد ال تؤثر فيهم جممالت القرآن الكريم بقدر ما تؤثر فيهم التفصيالت الواردة  

 يف السنة. 

عقوبة  يذكر  الذي  احلديث  ذلك  عىل  األمثلة  كان   ومن  والذي  الصالة،  تارك 

أصحاب   بعض  أن  لوال  الكبري،  الواقعي  تأثريه  له  كان  وقد  بكثرة،  العامة  بني  ينترش 

االجتاه السلفي راح حيذر منه بحجة كونه موضوعا، مع كونه مرويا يف املصادر الشيعية،  

س  من هتاون بصالته من الرجال والنساء ابتاله اهلل بخمأنه قال: )   وهو ما روي عنه  

 
يناه من طرٍق شتى موقوفًا، كذا قال رْحه اهلل، ورفعه غريب جدًا..   ]جدًا[، ولكن ليس له إسناد قوي، وقد ُروَّ
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نيا، وثالث عند موته، وثالث يف قربه، وثالث يف   عرشة خصلة، ست منها يف دار الدُّ

نيا: فاألوىل: يرفع اهلل الربكة من  .  القيامة إذا خرج من قربه. فأما اللواِت تصيبه يف دار الدُّ

عمره، ويرفع اهلل الربكة من رزقه، ويمحو اهلل عزَّ وجّل سيامء الصاحلني من وجهه، وكل  

عمله ال يؤجر عليه، وال يرفع دعاؤه إىل السامء، والسادسة ليس له حظ يف دعاء  عمل ي

والثانية: يموت  .  الصاحلني.  ذلياًل  يموت  أنه  فأوالهن:  موته  اللواِت تصيبه عند  وأما 

نيا مل يرو عطشه. وأما اللواِت  .  جائعًا، والثالثة: يموت عطشانًا، فلو سقي من أهنار الدُّ

هن: يوكل اهلل به ملكًا يزعجه يف قربه، والثانية: يضيِّق عليه قربه،  تصيبه يف قربه فأوال

قربه. يف  الظلمة  تكون  قربه  .  والثالثة:  من  خرج  إذا  القيامة  يوم  تصيبه  اللواِت  وأما 

والثانية:   إليه،  ينظرون  واخلالئق  وجهه  عىل  يسحبه  ملكًا  به  اهلل  يوكل  أنه  فأوالهن: 

يه وله عذاب أليمحياسُب حسابًا شديدًا، والثالثة:    (1)(ال ينظر اهلل إليه وال يزكِّ

والتي   السامية،  باملعان  واملمتلئة  الكثرية  األدعية  تلك  أيضا  الباب  هذا  ومن 

، والتي ال يمكن أن نستغني عنها بسبب ضعف أسانيدها، ذلك  رويت عن رسول اهلل  

املعان القرآنية، حذف،   أن العربة بمعانيها، ال بألفاظها، فإن كان يف ألفاظها ما يعارض

 وترك الباقي لتستفيد األمة منه.

وهلذا نجد يف املدرسة الشيعية انفتاحا كبريا يف هذا الباب، وهو ما أورثهم ثروة  

 
[ : (  329/    22لكن قال عنه الشيخ ابن باز يف جملة ]البحوث اإلسالمية: )  .  24، ص3مستدرك الوسائل، ج(   1) 

يف عقوبة تارك الصالة وأنه يعاقب بخمس عرشة عقوبة الخ :   )أما احلديث الذي نسبه صاحب النرشة إىل رسول اهلل  

كام بني ذلك احلفاظ من العلامء رْحهم اهلل كاحلافظ الذهبي يف ]لسان   فإنه من األحاديث الباطلة املكذوبة عىل النبي  

ال    ال عنه الشيخ ابن عثيمني: )هذا احلديث موضوع مكذوب عىل رسول اهلل  امليزان[ واحلافظ ابن حجر وغريمها(، وق

حيل ألحد نرشه إال مقرونًا ببيان أنه موضوع حتى يكون الناس عىل بصرية منه ( ]فتاوى الشيخ الصادرة من مركز الدعوة 

 ([  6/  1)  "بعنيزة 
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كبرية من األدعية واملناجيات التي ال نجد نظريا هلا يف املدرسة السنية، وهم مع اعرتاف  

يرون   الكثري منها إال أهنم ال  املقاصد حمققيهم بضعف  ما دامت ُتدم  بأسا باستعامهلا 

 القرآنية. 

. مل يكن هديف هنا هو البحث يف هذا املجال، وإنام أردت أن أبني هلؤالء  .وطبعا 

الذين يزعمون أهنم قرآنيون، أن العاقل هو الذي يبحث عن كل َشء حيقق مقاصده،  

ا لتحقيق  الوسائل  أحسن  املطهرة  السنة  أن  وبام  منها،  ينفر  الذي  القرآنية  ال  ملقاصد 

الثروة   تلك  نرمي  ثم  قرآنيون،  أننا  ألنفسنا  نزعم  أن  العقل  قلة  فمن  إليها،  والدعوة 

   العظيمة، بحجة عدم ثبوهتا. 



38 

 

 . واإلمجاع  . التنويريون 

التنويريون اجلدد للتشكيك يف احلقائق القطعية،   التي يستخدمها  من األدوات 

 وأكثرها انتشارا، أداة ]خرق اإلمجاع[  وِمارسة وظيفة اهلدم، التي هي أسهل الوظائف،

وبذلك   أحد،  إليها  يسبقهم  مل  بأقوال  يدلوا  أن  هلم  تتيح  األداة  هذه  أن  ذلك 

يعتربون أنفسهم، أو يعتربهم مجهورهم أصحاب مشاريع جتديدية؛ فهم ال يريدون أن  

 يظهروا بني الناس بأهنم مقلدة، أو بأهنم جيرتون أقوال من سبقهم. 

عليهم التعامل مع القضايا املختلفة بسهولة ويرس، ذلك أهنم    وهي أيضا تيرس 

لن حيتاجوا إىل البحث يف كتب العقيدة وال الفقه وال احلديث وال التفسري، وال حيتاجون  

ملراجعة العلامء من املدارس املختلفة للتحقق يف أنواع الرباهني، وأنامط احلجج، وإنام  

احدة يرمون مجيع الفقهاء واملفرسين واملحدثني من  يكفيهم أن يدلوا برأُّيم، ثم بقنبلة و

 املدارس املختلفة من غري أن يطلعوا عىل أقواهلم، أو يكلفوا أنفسهم عناء فهمها. 

وهي أيضا تيرس هلم أن يكونوا أحرارا غري حماطني بأي قيود حتول بينهم وبني  

 نفسها. التفكري احلر، الذي ال يتقيد بأي قيود حتى لو كانت قيود الرشيعة 

ولذلك ما أسهل ملن يفكر هبذه الطريقة أن حيدد أهدافه من الدين، ثم حيدد بعد  

ذلك وسائله لتحقيقها، وقد يستفيد ذلك من التيارات الفكرية املختلفة.. ليحمل الدين  

بعد ذلك عليها.. فإن كان شيوعيا حول من الدين نظرية شيوعية.. وإن كان وجوديا  

الدين وسيلة   احلياة هي  جعل من  أن غاية  يرى  الوجودية.. وإن كان  الرؤى  لتحقيق 

 حتقيق الديمقراطية حول الدين مجيعا أداة لتحقيق الديمقراطية. 

وهو لن يستعمل يف ذلك إال بعض اخلدع واحليل التي استعملها السفسطائيون،  
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طعي  والذين قضوا عىل املنطق، وعىل كل معقول مثلام يقيض التنويريون اجلدد عىل كل ق

 من احلقائق، وكل متفق عليه من شؤون الدين والدنيا. 

ومن احليل التي يستعملوهنا يف هذا  اجلانب أهنم يلجؤون إىل اخلصام احلاصل  

بني الفرق اإلسالمية؛ فيستفيدون من ردود السنة عىل الشيعة، أو من ردود الشيعة عىل  

يعلمون أهنم ال يرضبون فقط مواضع  السنة.. ليرضبوا كال من السنة والشيعة.. وال  

 اخلالف بينهم، وإنام يرضبون أيضا مواضع اإلمجاع واالتفاق. 

وهم بذلك يفعلون مثلام يفعل ذلك امللفق املحتال عىل الدين، والذي عرب عنه  

 : بقوله أبو نواس 

ورشبه  النّبيذ  العراقّي   أباح 

 

 وقال: حرامان املدامة والّسكر   

 بان واحدوقال احلجازي: الرشا 

 

 فحّل لنا من بني قوليهام اخلمر   

طرفيهام  قوليهام  من   سآخذ 

 

 وأرشهبا ال فارق الوازر الوزر   

وأباح أهل    ، أباح أهل احلرمني الغناء وحرموا النبيذ):  وعرب عنه آخر نثرا، فقال 

أن    العراق النبيذ وحرموا الغناء، فأوجدونا السبيل إىل الرخصة فيهام عند اختالفهام إىل

  (1) (يقع االتفاق

العقل   ]نقد  أو  العريب[  العقل  ]نقد  يسمونه  الذي  النقد  يف  منهجهم  هو  وهذا 

اإلسالمي[، ونحن ال ننكر إنكارا مطلقا عىل هذا السلوك، وقد فعله الغزايل عند نقده  

للفالسفة، فقد ذكر أن مراده إلزامهم بأي حجة، وقد تكون حجة للمعتزلة أو ملدرسة  

فلسفية خمالفة وغريها، ليثبت هلم أن العقل املجرد ال يكفي وحده حلل حقائق الوجود  

 الكربى. 

 
 (769/ 1حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء )(  1) 
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ولكنا ننكر خرقهم لإلمجاع، ال إمجاع الطائفة الذي عرب عنه اإلمام أْحد بقوله:  

ادعى اإلمجاع فقد كذب ) اختلفوا(  ، من  لعلهم  يدريك  أنه ال يصح أن  (1)وما  ، ذلك 

بعينها،   طائفة  ال  الطوائف،  مجيع  تشمل  اإلسالمية  فاألمة  إمجاعا،  النوع  هذا  يسمى 

ولذلك فإن الذي يذكر اإلمجاع حيتاج أن يعرف موقف املدارس اإلسالمية املختلفة من  

،  نجاسة الدم القضية املطروحة، وهو ما فعله اإلمام أْحد نفسه حني استدل باإلمجاع عىل  

الدم مل خيتلف الناس فيه، والقيح  ):  بقوله  ( الدم والقيح عندك سواء؟):  جاب من سألهفأ

  (2)(قد اختلف الناس فيه 

إن  بقوله: )  وذلك اإلمجاع الذي ال حيل اخلروج عليه هو ما عرب عنه رسول اهلل  

  (3) (اهلل قد أجار أمتي من أن جتتمع عىل ضاللة

إن اهلل أجاركم من  : )، وهو قوله  وهو جزء من حديث دل معناه عىل صحته

وأن ال يظهر أهل الباطل عىل    ،فتهلكوا مجيعا   ، أن ال يدعو عليكم نبيكم  : ثالث خالل

 ( وأن ال جتتمعوا عىل ضاللة ،أهل احلق 

والقرآن الكريم يدل عىل هذا، ذلك أن وقوع مجيع األمة يف الباطل يعني انتصاره  

ُيِريُدوَن    }ق لن ينطفئ نوره أبدا، كام قال تعاىل:  عىل احلق مع أن اهلل تعاىل أخرب أن احل

مُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن  
َوُقْل  }، وقال:  [8]الصف:    {لُِيْطِفُئوا ُنوَر اهللَِّ بَِأْفَواِهِهْم َواهللَُّ ُمتِ

 [ 81]اإلرساء:    {َجاَء احْلَقُّ َوَزَهَق اْلَباطُِل إِنَّ اْلَباطَِل َكاَن َزُهوًقا 

وأخرب عن بني إرسائيل أهنم مل جيمعوا عىل حتريف الدين، بل بقيت منهم طائفة  

 
 .275إقامة الدليل عىل إبطال التحليل ص(  1) 

 . 1/105 ،رشح العمدة(  2) 
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ٌة َُّيُْدوَن بِاحْلَقِّ  }صاحلة، إىل أن جاء اإلسالم فاتبعته، كام قال تعاىل:   َوِمْن َقْوِم ُموَسى ُأمَّ

 [ 159]األعراف:   {َوبِِه َيْعِدُلوَن 

مع الكل عىل االنحراف، بل  أن يف هذه األمة كذلك، لن جي   وأخرب رسول اهلل 

ستبقى طائفة ملتزمة باحلق، حتى تقام احلجة عىل اخللق.. ذلك أنه لو مل يبق إال الباطل  

 املجرد، ملا استطاع اخللق التمييز بني احلق والباطل. 

ال يزال من أمتي أمة قائمة بأمر اهلل ال يرضهم من  : ) وقد نص عىل ذلك قوله 

  (1)(ِت أمر اهلل خذهلم وال من خالفهم حتى يأ 

من   يغريه  الذي  باجلديد  الدين  يف  يأِت  أن  يريد  من  كل  حجة  تنقطع  وبذلك 

جذوره، كام نسمع الكثري من التنويريني الذين يريدون إنشاء دين جديد ال عالقة له بام  

 اتفقت عليه األمة. 

منها، وال  وهذا ال يعني أننا ال نجتهد يف فهم النصوص، وال يف استفادة اجلديد 

يف البحث عن كيفية تفعيلها يف احلياة، ذلك أن كل هذا بناء، وليس هدما.. وإنام نعني  

به ذلك اهلدم الذي ينقض الدين من أساسه، باستعامل احليل السفسطائية املستفادة من  

 املناهج املختلفة. 

األمة حمدود، وهذا وهم كبري، فمساحة   إمجاع  أن مساحة  البعض  يتصور  وقد 

مسائل العقيدة  فاق يف األمة أكرب بكثري من مساحة اخلالف فيها.. فهي تتفق يف أكثر  االت

باهلل ومالئكته وكتبه   باإليامن  املرتبطة  املسائل  يتفقون مجيعا يف معظم  وقضاياها، فهم 

ورسله واليوم اآلخر، وهم يتفقون يف أكثر مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل،  

 بعض الفروع، التي ليس هلا من األمهية ما ألصول الدين الكربى  وإن كانوا خيتلفون يف 

 
 . 3/1524، ومسلم 3641، حديث 6/731 البخاري(  1) 
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 التي نصت عليها األدلة القطعية. 

مسائل الفقه وقضاياه، سواء يف أبواب العبادات أو  وهم يتفقون كذلك يف أكثر  

الكريم بصيغة قطعية،   القرآن  باعتبار أن أصول هذه األبواب مذكورة يف  املعامالت، 

 هذا اجلانب، بل إننا عندما نرجع للمصدر الثان الذي هو السنة  لتحفظ وحدة األمة يف

املطهرة، نجدهم كذلك يتفقون يف أكثر الفروع الفقهية، واخلالفات بينهم ال تعدو بعض  

 الصور أو القضايا البسيطة. 

قضايا السلوك واألخالق، والتي وردت التفاصيل  وهم يتفقون كذلك يف أكثر  

 القرآن الكريم والسنة املطهرة، واتفقت األمة عليها بال خالف.  الكثرية املرتبطة هبا يف 

كذلك   يتفقون  املطهرة،  وهم  السنة  من  والكثري  الكريم،  القرآن  مركزية  عىل 

 وكوهنا مصادر الدين يف مجيع أحكامه.  

السياسية   أو  التارخيية  املواقف  من  الكثري  يف  يتفقون  كله  هذا  إىل  باإلضافة 

الفلسطينة، وع التخلف  كالقضية  ىل رضورة وحدة األمة، وعىل مواجهة كل مشاريع 

 والعوملة واحلداثة واالستعامر التي تريد أن تقيض عليها. 

الدينيون،   املتطرفون  وبذلك فإن مساحة اخلالف حمدودة جدا، وإنام يضخمها 

واملتطرفون الالدينيون حتى يستثمروا مسائل اخلالف يف تشويه الدين، وحتطيم األمة،  

   نور احلقيقة فيها. وإطفاء
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 . والتكلف والفضول . التنويريون 

ينتقد التنويريون كل حني، وبلهجة شديدة، ذلك التخلف الذي وقعت فيه األمة  

اإلسالمية بسبب وقوعها يف اخلرافات والدجل، وعدم اهتاممها باحلقائق التي تؤثر يف  

فتجعله و االجتامعي؛  الواقع  أو  وترقيه،  فتهذبه  الشخيص؛  راقيا  الواقع  حضاريا  اقعا 

 متطورا. 

لكنهم يقعون يف نفس اخلطأ حني ُّيجمون، ومن دون أثاره من علم، أو سلطان  

من حجة عىل معان كثرية؛ فيفتون فيها بجزم وحتقيق، وكأن كتاب الغيب قد فتح هلم؛  

فراحوا يقرؤونه للناس، وبذلك يقعون يف نفس ما أنكروه عىل غريهم، بل ربام يقعون  

 خطر منه. فيام هو أ 

ذلك أن خرافات السابقني، تستند لروايات يتفق مجيع املسلمني عىل أهنا ليست  

روايات معتربة، وأن أصحاهبا كانوا ُّيودا، نقلوا معارفهم وثقافتهم للمسلمني الذين  

 تفرقوا، ففيهم من استمع هلا، وفيهم من مل يستمع إليها. 

روايات، بل هي تسنتد ملناهج  لكن خرافات التنويريني اجلدد، ال تستند لتلك ال 

غريبة يف االستنباط، ال يدل عليها العقل، وال أي منطق صوري وال ريايض.. وال يدل  

 عليها إال اهلوى املجرد، والتحكم الذي ال ضابط له. 

واألمثلة عىل ذلك أكثر من أن نحصيها يف هذا املقال املخترص، ولذلك نكتفي  

ه أنه املحيط بحقائق القرآن الكريم، وأنه أخرج  ببعض ما ذكره من يصور لنفسه وأتباع

منها من املعارف ما سبق به األولني واآلخرين، وهو حممد شحرور، وذلك يف سلسلة  

الكتب التي ألفها حول األنبياء عليهم الصالة والسالم، والتي تنبع استنباطاته فيها من  
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ريمها من التكلف املمقوت،  نفس املنابع التي هنل منها كعب األحبار ووهب بن املنبه وغ 

 والفضول الذي هنينا عنه. 

َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوًحا إىَِل َقْوِمِه َفَلبَِث فِيِهْم َأْلَف    }ومن ذلك ما فرس به قوله تعاىل:  

َظاملُِونَ  َوُهْم  الطُّوَفاُن  َفَأَخَذُهُم  َعاًما  ََخِْسنَي  إِالَّ  كان  [14]العنكبوت:    {َسنٍَة  والتي   ،

يمكن أن يقرأها كام يقرؤها أي مؤمن من أن نوحا عليه السالم مثال للصرب اجلميل،  

وأنه مكث كل تلك املدة مع قومه يؤدي رسالة اهلل، ويبلغ حججه من غري أن يضيق أو  

يضجر، ويقرأ منها مدى صرب اهلل وحلمه عىل خلقه، وأنه مل ينزل هبم عقوبة الطوفان إال  

 بعد تلك السنني الطوال. 

لكن شحرورا مل يقرأها هبذه الطريقة، بل راح يبحث عن احليلة التي حيول هبا  

تلك املئات من السنني إىل أربعني سنة، وكأن اهلل الذي خلق كل َشء يعجز أن يمد يف  

 عمر نوح عليه السالم إىل تلك املدة التي ذكرها القرآن الكريم.

كانت األعامر  فقد قال: )  وسنذكر هنا ما ذكره لنرى عجائب ما استدل به لذلك؛ 

أثبتت   يف عهد نوح ال تزيد أبدًا عن األعامر يف يومنا هذا، بل لعلها كانت أقل، فلقد 

عامًا، أما الزعم بأن    40الوثائق التارخيية أن متوسط األعامر عند الفراعنة ال يزيد عن  

يدعوه عامًا  وَخسني  تسعامئة  قومه  يف  لبث  نوحًا  وأن  عام،  ألف  كان  آدم  إىل  عمر  م 

اإلسالم فهذا رضب من العبث والتخريف، ال نلوم عليه أصحاب الرتاث التوراِت ألن  

يظنون   زالوا  ما  الذين  املعارصين  نلوم  لكننا  لدُّيم،  جمهولة  كانت  التاريخ  علوم 

    (1)(ويفرضون علينا ظنهم، أن اإلنسان كان يعيِش ألف عام وأكثر

وهذا استدالل عجيب، إذ كيف يستدل بالوثائق التارخيية املرتبطة بالفراعنة عىل  

 
 .. 49/ 2شحرور، القصص القرآن، قراءة معارصة، (  1) 
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كل   لنا  حتفظ  مل  فاآلثار  عليه؛  تدل  آثار  أي  نملك  ال  والذي  السالم،  عليه  نوح  زمن 

التاريخ، ولذلك من العجيب أن نستدل عىل حقائق التاريخ، وخاصة ذلك املوغل منه  

براهني عليه، ثم ننسف بعد ذلك احلقائق القطعية    يف القدم بام ليس لدينا أي حجة أو 

 التي حكاها لنا ربنا. 

يقدم   العلمية،  التي ال متلك أي حظ من  املقدمة  تلك  أن يضع شحرور  وبعد 

مقدمة أخرى، يتفق اجلميع عىل صحتها، لكنه يستخدمها بطريقة خاطئة، فيعتمد ـ مثل  

إذا تعارض    ، من حيث املبدأ؛ فيقول: )عادته ـ القواعد الصحيحة، ال للبناء، وإنام للهدم

ظاهر نص قرآن مع حقيقة علمية ثابتة وجب اللجوء إىل التأويل، وإن تعارض فهمنا  

اخلطأ هو  للنص  فهمنا  بأن  حكمنا  ثابتة  علمية  حقيقة  مع  قرآن  النص    ،لنص  وليس 

ع قوانينه  بذاته، ألن كالم اهلل تعاىل بداهة ال يمكن وال جيوز أن يتعارض مع كلامته أي م

 (1)(ونواميسه

وهذه حقيقة، ولكنها تستعمل عندما يتعارض ظاهر النص القرآن مع ما ثبت  

السالم، وال أعامر   نوح عليه  بعمر  بتاتا  له عالقة  ليس  الفراعنة  علميا، وما ذكره عن 

 قومه؛ فاملسافة بينهام طويلة، وال يمكن قياس الغائب عىل الشاهد. 

بعد لف ودوران طويلني هي ما عرب عنه بقوله: )إن  والنتيجة التي وصل إليها  

وليس يف تقويمنا نحن، فمتوسط    ، القرآن استعمل التقويم الذي كان سائدًا يف عهد نوح

.. وبذلك، وبعد اطالع هواه املجرد عىل  (2)(وليس العكس  ،أعامر البرش يف نمو مستمر 

إىل السالم خلص  نوح عليه  الذي كان معتمدا يف عهد  أن  التقويم   التي    األلف سنة 
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 عاما.  40قد ال تساوي  الكريم  حتدث عنها القرآن 

وبقوله هذا يصبح ما ذكره القرآن الكريم من مدة مكث نوح عليه السالم مع  

قومه ال معنى له، ذلك أن اهلل تعاىل مل يذكر مدة مكث نوح عليه السالم يف أداء دوره  

هبا،   متيز  التي  اخلاصية  تلك  بسبب  إال  يستدعي  الدعوي  الذي  الشديد  الطول  وهي 

 الصرب اجلميل مع احللم واألناة.

وبذلك، فإن شحرورا بسلوكه هذا ـ والذي تصور أنه يصحح فيه معلومة أخطأ  

مجيع املفرسين يف فهمها ـ قَض عىل حقيقة قرآنية، وقيمة من القيم اجلميلة التي جاءت  

 تلك اآلية الكريمة لبياهنا. 

ة نوح عليها السالم، ومن ركبها، والتي كان يمكن  ومثل ذلك حديثه عن سفين

عليه   نوح  فيها  ْحل  عجيبة  سفينة  كوهنا  من  عنها  الكريم  القرآن  يف  ورد  بام  يسلم  أن 

السالم املؤمنني به، وزوجني من احليوانات كام ذكر القرآن الكريم من غري أن يتكلف  

إلنس واحليوانات، ألن  يف البحث عن طول السفينة، وال عرضها، وال فيمن ركبها من ا

هدف القرآن الكريم من ذكرها هو بيان نرص اهلل للمؤمنني، وعقابه للجاحدين، وليس  

 تفاصيل السفينة، وال من ركبها.  

لكن شحرورا مل يفعل ذلك، وإنام راح يقزمها وحيتقرها، ومل يكتف بذلك، بل  

الكريم أخرب أنه مل  راح جيادل فيمن ركب فيها من البرش ويشكل عليه، مع كون القرآن  

 يركب فيها إال املؤمنون. 

 ( ذلك:  عن  معربا  قال  ركاب  وقد  أن  عن  اململ  بالتفصيل  املفرسون  حتدث 

أنواع: األول يشمل احليوانات والنباتات وحيكمه مبدأ من كل زوجني   السفينة ثالثة 

ه وأبناؤه  اثنني أوهلام ذكر والثان أنثى، والثان يشمل أهل نوح وهم ثامنية: نوح وامرأت
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الثان حيكمه ما حيكم   النوع  الثالثة سام وحام ويافث لكل واحد منهم زوجة، وهذا 

من   أحدًا  نسمع  مل  لكننا  قليل،  وهم  بنوح  آمن  من  فيشمل  الثالث  أما  األول،  النوع 

املفرسين أشار إىل املبدأ الذي حيكمهم أهو مبدأ اإليامن فقط أم هو مبدأ من كل زوجني  

 ( النوعني األول والثان؟ اثنني الذي حكم 

وقد طرح هذا الذي تومهه إشكاال ليؤسس عليه بأن نوحا عليه السالم، مل يركب  

والسؤال  ابنه يف السفينة بسبب عدم إيامنه، وإنام بسبب كونه عازبا، وقد قال مقررا هذا: )

اآلن: ماذا يفعل نوح بشاب عازب مؤمن؟ هل يرتكه للغرق ألنه عازب؟ أم حيمله معه  

 (نه مؤمن ليسطو عىل زوجات اآلخرين بعد انحسار الطوفان؟أل

ويشكل عىل زوجة نوح عليه السالم أيضا، مع أن القرآن الكريم مل يتحدث عن  

ركوهبا يف السفينة معه، ألن الغرض هو احلقائق والعرب ال تفاصيل من ركب السفينة  

إَِذا َجاَء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّوُر    َحتَّى }ومن مل يركبها، فلذلك كان يكفيه أن يقرأ قوله تعاىل:  

َن  ُقْلنَا اْْحِْل فِيَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اْثنَنْيِ َوَأْهَلَك إِالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آمَ 

 [ 40]هود:    {َمَعُه إاِلَّ َقلِيٌل 

القرآن   من  يستنبط  راح  وإنام  ذلك،  يفعل  مل  شحرورا  بطريقته  لكن  الكريم 

وإن كان املعيار يف الدخول إىل السفينة  اخلاصة أسامء من ركب ومن مل يركب، فقد قال: ) 

هو اإليامن فلامذا ْحل نوح امرأته وقد رضهبا اهلل يف كتابه مثاًل للذين كفروا ومل حيمل  

  (1)(ألنه ليس ابنه   ،ابنه؟ واألهل هم الزوجة واألوالد، وابنه ِمن سبق عليه القول

وهكذا راح يتكلف يف استنباط شكل السفينة وقدراهتا، ويتصور أن اإلجابة عىل  

ذلك تشكل مسألة مهمة، مع كوهنا ليست كذلك، وحتى لو كانت كذلك، فإنه ليس  
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 لدينا من األدلة ما يمكننا أن نستند إليه. 

  نا سيظهر سؤال يف غاية األمهية وهو: ما هو املستوى وقد قال معربا عن ذلك: )ه

أجاب   لقد  الفلك؟  يف  ركب  ومن  الفلك؟  لصنع  املستخدمة  األدوات  يف  اإلنتاجي 

  اخلشب  لربط  مسامري  وال  حبال   نوح  زمن  يف  يكن  مل..  القرآن عىل هذه األسئلة كالتايل

  أما ..  الطبيعية  األلياف  وهي  الدرس  مبدأ  عىل   اخلشب   ربط   تم   وإنام  بعض،   إىل   بعضه

ة، وهو بمثابة املعدية املائية، وقد  االستدار  هو و  []فلك  فعل   من   جاء   فقد   نفسه   الفلك

  ..أكد القرآن أنه مل يكن يف ذلك الوقت جماذيف للتجذيف وال دفة للتوجيه وال أرشعة

فإذا سأل سائل: كيف  ..  أي أن الفلك جمرد جسم خشبي له استدارة يعوم عىل املاء فقط

بواسطة التيار املائي حسب اجتاهه  تم التوجيه واجلر يف فلك نوح؟ أقول: لقد تم اجلر  

الرادار والبوصلة، والشد جيري  ..  الطبيعي السفن جيري بواسطة  أما اآلن فإن توجيه 

 ( بواسطة املحرك واألرشعة 

يبحث يف   أال  إمكانه  الطوفان، وكان يف  كيفية حصول  يتكلف يف  وهكذا راح 

 دم ورود أي دليل. ذلك كله، ويركز عىل املعان والعرب املرتبطة بذلك، خاصة مع ع

ب أن نفهم أن طوفان وقد قال ذلك بصيغة التقرير واجلزم، بل واإلجياب: )جي

حيث كان    ،نوح كان حمليا أي عبارة عن عاصفة مطرية كبرية جدا جرت بشكل حميل 

ونحن نعلم اآلن  .  .قوم نوح يسكنون يف مناطق منخفضة قريبة من األهنار حتيطها اجلبال

وبنفس    ،عاصفة املطرية الشديدة يمكن إغراق مدينة بأكملها أنه خالل ساعات من ال

يا فهذا ال  ل الوقت نعلم إذا كانت هناك عاصفة مطرية تبعها طوفان يف منطقة ما يف أسرتا

وأن من يفرس بأن الطوفان عم كل األرض    ، يعني أن الطوفان قد وصل إىل مرص أو اهلند

وم نوح وبنفس الوقت مل يغط  فهذا غري صحيح ولكنه عم لك األرض التي سكنها ق 
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فقد    ،وبام أن املنطقة التي سكن فيها قوم نوح عبارة عن منطقة حماطة باجلبال  .. اجلبال

حصل تيار مائي قوي وكان املوج كسالسل اجلبال من حيث الشكل ال من حيث البعد  

 (  كام نراه اآلن يف طوفان األهنار اجلبلية ذات امليول الكبرية

 تفاصيل كثرية، بل راح يصور أن قوم نوح عليه السالم مل  وهكذا راح يتكلف يف 

  الذين   كل   أن   بامُّيلكوا بسبب كفرهم، وإنام بسبب عدم معرفتهم بالسباحة، فقد قال: )و

 بعد(  السباحة  يتعلم   مل  كان  نوح  زمن  يف  اإلنسان  أن  اجلائز  فمن  هلكوا  الفلك  يف  يركبوا  مل

تعاىل:   ِمْن  ِِمَّا َخطِيَئاهِتِ }وراح يفرس قوله  هَلُْم  جَيُِدوا  َفَلْم  َناًرا  َفُأْدِخُلوا  ُأْغِرُقوا  ْم 

َأْنَصاًرا   اهللَِّ  العذاب يف  [25]نوح:    {ُدوِن  العلامء عادة عىل وقوع  به  والذي يستدل   ،

لقد جرف  الربزخ، لكن شحرورا فرسها بغري ذلك؛ فقال ـ ليفر من عذاب الربزخ ـ )

الربكان حيث يتبني من اآلية أن فوهة الربكان  السيل جثث قوم نوح ورماها يف فوهة  

املاء الربكان  ، كانت منخفضة وعالها  ِِمَّا  }وقد بني هذا يف قوله:    ، ودخلت اجلثث يف 

َأْنَصاًرا   ِمْن ُدوِن اهللَِّ  هَلُْم  َفَلْم جَيُِدوا  َناًرا  َفُأْدِخُلوا  ُأْغِرُقوا  هنا  ،  [25]نوح:    {َخطِيَئاهِتِْم 

النار نكرة وهنا ال  استعمل فاء   النار واستعمل  الغرق وإدخال  السببية والتعقيب بني 

 ( يقصد فيها نار جهنم 

ومثل ذلك تكلفه يف معرفة تفاصيل كثرية عن أقوام األنبياء من غري أي دليل،  

بدليل قوله    (1)  كقوله عن قوم نوح عليه السالم أهنم كانوا يعبدون الظواهر الطبيعية

َأمَلْ َتَرْوا َكْيَف َخَلَق اهللَُّ َسْبَع َساَمَواٍت  }ة نوح عليه السالم لقومه:  تعاىل حكاية عن دعو

اًجا 15طَِباًقا ) ْمَس رِسَ  [ 16، 15]نوح:    {( َوَجَعَل اْلَقَمَر فِيِهنَّ ُنوًرا َوَجَعَل الشَّ

مع أن مثل هذه اآليات واردة يف خطاب القرآن الكريم للبرش مجيعا بام فيهم قوم  
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ْيِل  }نفسهم، فاهلل تعاىل يقول:  أ  النبي   اللَّ َواْختاَِلِف  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  َخْلِق السَّ إِنَّ يِف 

 ِمْن مَ 
ِ
اَمء تِي جَتِْري يِف اْلَبْحِر باَِم َينَْفُع النَّاَس َوَما َأْنَزَل اهللَُّ ِمَن السَّ  َفَأْحَيا  َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَّ

ٍ
اء

َموْ  َبْعَد  اأْلَْرَض  َبنْيَ  بِِه  ِر  املَُْسخَّ َحاِب  َوالسَّ َياِح  الرِّ يِف  َوَترْصِ ٍة  َدابَّ ُكلِّ  ِمْن  فِيَها  َوَبثَّ  هِتَا 

 َواأْلَْرِض آَلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلونَ 
ِ
اَمء ، فهل هذه اآلية الكريمة وغريها  [164]البقرة:  {السَّ

ده ليستدلوا بالصنعة عىل  كثري موجهة ملن يعبد الظواهر الطبيعية، أم أهنا خطاب اهلل لعبا 

 الصانع.

لنا من   ليخرجوا  يتكلفون كل حني،  املدرسة  أتباع هذه  املنهج نجد  وعىل هذا 

االستنباطات ما مل يذكره األولون واآلخرون، ومن األمثلة عىل ذلك ما كتبه بعضهم  

[ عنوان  إسامعيل حتت  النبي  ذرية  من  ليس  حممد  وهو  (1)[النبي  يف  ،    موقع منشور 

من ذرية    شحرور، والذي تكلف فيه صاحبه تكلفا شديدا ليثبت يف األخري أن حممدا  

 إسحق، وليس من ذرية إسامعيل. 

لدراسة هذا املوضوع وبعيدًا  )وقد قال يف مقدمة مقاله ذلك ـ كعادة التنويريني ـ:  

دراسة   إعادة  من  البد  لصاحلهم،  وحتريفه  التاريخ  يف  اليهود  تأثري  من  عن  املوضوع 

القرءان   القرءان ذاته وترتيب النصوص مع بعضها وفق منطق اللسان العريب ومنطق 

حسب   جديد  من  وفهمها  النصوص  ترتيب  إلعادة  حماولة  وهذه  الصورة،  لتتكامل 

املحكم منها ورد املتشابه هلا، مع االنتباه إىل أن حادث ضيوف إبراهيم هو واحد، واملرأة  

وف هي ذاهتا يف النصوص، والبرشى بالولد يف النصني متعلقة  القائمة عىل خدمة الضي 

 ( بواحد

ثم ذكر أن بكر إبراهيم عليه السالم هو إسحق وليس إسامعيل، وأنه هو الذي  

 
 النبي حممد ليس من ذرية النبي إسامعيل،  سامر إسالمبويل، موقع شحرور. (  1) 
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ن وصلنا إىل أن الولد صاحب  آوهبذا العرض القر أمر بذبحه، ثم علق عىل ذلك بقوله: )

النبي إبراهيم غري أم إسحاق    البرشى هو إسحاق، وليس قبله أي ولد، وال يوجد عند

بدليل فهمها أهنا املقصودة باحلمل والوالدة، ولو كان يوجد غريها ملا صكت وجهها  

وقالت: إهنا عجوز عقيم، عقب سامعها البرشى لبعلها، وبعد ذلك توجهت املالئكة  

 ( بالبرشى هلا 

أن   إىل  ذهب  إنه  السال   إسامعيل بل  عليه  إلبراهيم  ابنا  ليس  السالم  م،  عليه 

وما يؤكد ما ذهبنا إليه من كون النبي  واستدل لذلك باستدالل عجيب عرب عنه بقوله: )

النبي يوسف   النبي إسامعيل من قول  للنبي إبراهيم هو غياب ذكر  ابنًا  إسامعيل ليس 

آباءه ذكر  مُّ }:  عندما 
َوُيتِ اأْلََحاِديِث  َتْأِويِل  ِمْن  َوُيَعلُِّمَك  َربَُّك  جَيَْتبِيَك  نِْعَمَتُه  َوَكَذلَِك   

َعلِيٌم   إِنَّ َربََّك  َوإِْسَحاَق  إِْبَراِهيَم  َقْبُل  ِمْن  َأَبَوْيَك  ََّها َعىَل  َأمَت َكاَم  َيْعُقوَب  َوَعىَل آِل  َعَلْيَك 

قوله:  ..  [ 6]يوسف:    {َحكِيمٌ  يف  وأبنائه  إبراهيم  النبي  عن  منفصاًل  اهلل  وذكره 

َوُلوطً } َوُيوُنَس  َواْلَيَسَع  اْلَعاملَنِيَ َوإِْساَمِعيَل  َعىَل  ْلنَا  َفضَّ َوُكالا  وهذا    ، [86]األنعام:    {ا 

أما  ،  إشارة إىل أن النبي إسامعيل من ذرية النبي نوح مثله مثل النبيني الذين ذكروا معه 

يعقوب وهو  النبي إسامعيل كأب ألبناء  الذي ذكر  َحرَضَ    }  النص  إِْذ  ُشَهَداَء  ُكنُْتْم  َأْم 

إِ  املَْْوُت  إِْبَراِهيَم  َيْعُقوَب  آَبائَِك  َوإَِلَه  إهَِلََك  َنْعُبُد  َقاُلوا  َبْعِدي  ِمْن  َتْعُبُدوَن  َما  لَِبنِيِه  َقاَل  ْذ 

ُمْسلُِمونَ  َلُه  َوَنْحُن  َواِحًدا  إِهَلًا  َوإِْسَحاَق  النبي  [133]البقرة:    {َوإِْساَمِعيَل  ألن  فهو   ،

ي ألبناء  بالنسبة  مضوا  الذين  السلف  اآلباء  من  للنبي  إسامعيل  معارص  وهو  عقوب 

 ( إبراهيم

هذا وجه استدالله، وقد ذكرناه بطوله لنعرف الطريقة التي يستنبط هبا هؤالء  

التنويريون ما يتومهونه من حقائق، والتي حيرصون فيها عىل البحث عن اجلديد أكثر من  
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 حرصهم عىل الوصول إىل احلقيقة املجردة. 

وما ذكرناه من أن  ما عرب عنه بقوله: ) والنتيجة التي خيلص إليها يف األخري هي  

البيت   الذي سكن عند  الذبيح، وهو  إبراهيم فقط، وهو  النبي  ابن  النبي إسحاق هو 

املحرم، والنبوة حرصًا من ذريته أو من ذرية النبي نوح، أو من كليهام، نصل إىل أن نسب  

بيت املحرم،  النبي حممد اخلامتي هو من ذرية النبي إسحاق ألنه هو الذي سكن عند ال

 ( واألنبياء يف هذه املنطقة كلهم من ذريته 

وهكذا يستنبط من القرآن الكريم أن كل تلك األحاديث عن بني إرسائيل، ليس  

يا  ] ن  آاخلطاب يف القر هو ما نتومهه أو نقرؤه يف كتب التفسري واحلديث والتاريخ، وإنام )

ة شبه اجلزيرة العربية،  هو خطاب ملجموعة من القبائل من سكان منطق  [بني إرسائيل 

وُبعث   يعقوب،  النبي  طريق  عن  إبراهيم  النبي  وذرية  مكة  أهل  مع  متداخلون  وهم 

النبيني فيهم عىل الغالب من ذرية النبي إبراهيم وبعضهم من ذرية النبي نوح مثل النبي  

وبنو إرسائيل هم أرومة القبائل العربية يف    . . موسى أو متداخلة مع ذرية النبي إبراهيم

 ( شبه اجلزيرة العربية وحيتضنون ذرية النبي إبراهيم، وال عالقة لليهود بذلك قط 

احلقائق   التنويريون مع  يامرسه  الذي  املقيت  التكلف  أمثلة عن ذلك  هذه جمرد 

تلك   إال  اللهم  حجة،  من  سلطان  وال  علم،  من  أثارة  هلم  تكون  أن  غري  من  القرآنية 

التي   العقول  التي خيادعون هبا  إليها قد  األوهام  أهنا بلجوئهم  تأثرت هبم، وتصورت 

نجت من التطرف، وغفلت عن أهنا خرجت من تطرف يلبس عباءة القدماء إىل تطرف  

 يلبس عباءة املحدثني واحلداثيني، وكالمها انحراف. 
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 . وحتريف الكلم عن مواضعه . التنويريون 

لنقض كنتيجة  الكتاب  أهل  عن  الكريم  القرآن  ذكرها  التي  السلوكات    من 

َفباَِم  }امليثاق، وقسوة القلب ]حتريف الكلم عن مواضعه[، وهو ما عرب عنه قوله تعاىل:  

ُفوَن اْلَكلَِم َعْن َمَواِضِعِه َوَنُسوا َحظا  ا  َنْقِضِهْم ِميَثاَقُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلنَا ُقُلوهَبُْم َقاِسَيًة حُيَرِّ

ُروا بِهِ     [13]املائدة:   {ِِمَّا ُذكِّ

لكلم عن مواضعه ـ بحسب اآلية الكريمة ـ تربير لنقض امليثاق، ذلك  فتحريف ا

أن أي إنسان يامرس اخلطيئة، ويستحليها، ويدمن عليها، ال يكتفي هبا، بل حياول أن  

جاها   منها  يكتسب  وما  وقربة،  طاعة  منها  حيول  ما  الرشعية  من  ويعطيها  يربرها، 

نفسها  املعصية  من  أخطر  هلا  تربيره  ويكون  استحالل  وسمعة،  التربير  أن  ذلك   ،

 للمعصية، وحمادة هلل، وتأل عليه. 

وهو أيضا يعرب عن قسوة القلب، ذلك أنه ال حياد اهلل إال من قسى قلبه، وطبع  

بالران واخلتم واألقفال التي حتول بينه وبني االستبصار واهلداية.. والقلب القاس هو  

ته املقدسة، وجيعل من رشيعة اهلل  ذلك الذي يقدم هواه عىل ربه، ويقدم فكره عىل كلام

 مطية لتلبية نداء أهوائه وشهواته. 

ولذلك أخرب اهلل تعاىل عن الظلم العظيم الذي يقع فيه من يضع الرشائع من هواه  

َأْظَلُم ِِمَِّن اْفرَتَى َعىَل اهللَِّ  }املجرد؛ فيجعل من نفسه إهلا من دون اهلل، قال تعاىل:   َوَمْن 

ِْم َأاَل َلْعنَُة    َكِذًبا ُأوَلئَِك  ِذيَن َكَذُبوا َعىَل َرهبِّ  الَّ
ِ
ِْم َوَيُقوُل اأْلَْشَهاُد َهُؤاَلء ُيْعَرُضوَن َعىَل َرهبِّ

وَن َعْن َسبِيِل اهللَِّ َوَيْبُغوهَنَا ِعَوًجا َوُهْم بِاآْلِخَرِة ُهْم  18اهللَِّ َعىَل الظَّاملنَِِي )  ِذيَن َيُصدُّ ( الَّ

 [ 19  ،18]هود:   {َكافُِرونَ 
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وهاتان اآليتان الكريمتان ال تصدقان عىل أحد يف هذا العرص كام تصدق عىل  

أولئك التنويريني اجلدد الذين جعل كل واحد منهم لنفسه مرشوعا كامال عىل أساسه  

حيلل وحيرم، بل يضع العقائد والقوانني التي حتكم الكون.. بل يتأىل عىل اهلل فوق ذلك؛  

 اه اجلنة، ومن يبغضه النار. فيفرض عليه أن يدخل من ُّيو 

الكلم عن   تبديل  قبلنا من  الكتاب من  ما استعمله أهل  وهم يستعملون نفس 

مواضعه؛ فيحولون الكلامت عن معانيها الواضحة البسيطة اليسرية إىل معان أخرى ال  

 عالقة هلا هبا، وعندما خيرب بنيان الكلامت خيرب معها بنيان املعان.

من أن نحصيها، ولكنا نذكر اختصارا بأن أكثر املناهج    واألمثلة عىل ذلك أكثر

التي استفادها التنويريون من الغرب، واستعملوها مع  القرآن الكريم، باعتباره عندهم  

حتريف   البرشية،  النصوص  مجيع  عىل  يرسي  ما  عليه  يرسي  برشي  ثقايف  منتوج  جمرد 

هي   إليها  خيلصون  التي  النتيجة  أن  ذلك  مواضعه..  عن  حمتواه،  للكلم  من  تفريغه 

 وحتويله إىل جمرد كلامت يتعبد هبا من غري أن يكون هلا أي حقيقة خارجية واقعية. 

وقد ذكرنا يف مقاالت كثرية يف هذا الكتاب وغريه أمثلة كثرية عن ذلك التحريف  

أمثلة   هنا  وسنذكر  الواضحة،  مقاصدها  عن  وإخراجها  القرآنية،  لأللفاظ  الواضح 

 باختصار، لنتبني كيفية التحريف وآثاره ودوافعه. أخرى، 

[ لكلمة  حتريف  من  عليه  يتفقون  يكادون  التنويريني  نرى  ما  ذلك  احلور  فمن 

اهلل  العني وفره  الذي  املقيم  النعيم  نامذج  من  كنموذج  الكريم  القرآن  ذكرها  والتي   ،]

   لعباده يف اجلنة، ليكون دافعا هلم للعفة والعمل الصالح يف الدنيا..

وكان يف إمكان التنويريني أن يسلموا هلل فيام ذكر، فهو أدرى بعباده، وبرغباهتم،  

اهلل،   عىل  ولتمردهم  قلوهبم،  لقسوة  لكنهم  معهم..  يتناسب  بام  خاطبهم  ولذلك 
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وتقديمهم ألهوائهم عليه مل يفعلوا.. بل راحوا يصورون ذلك باعتباره هوسا جنسيا،  

ريم مل يذكر أي َشء يرتبط بذلك، بل اكتفى باعتباره من  والعياذ باهلل، مع أن القرآن الك 

 نعيم اجلنة مثله مثل الولدان املخلدون والقصور التي جتري حتتها األهنار. 

وكان يف إمكاهنم أن يرتكوا كيفية التعامل مع ذلك النعيم هلل تعاىل، ألن احلقائق  

امذج التي متأل النفس بالرغبة،  القرآنية مل تذكر التفاصيل املرتبطة بذلك، وإنام اكتفت بالن

هذين   خالل  ومن  بالرهبة،  النفس  متأل  التي  النار  مشاهد  بعض  ذكر  من  اكتفت  كام 

 اجلناحني ُّيذب املؤمن نفسه، ويرقي روحه، ويصلح سلوكه.

لكن التنويريني ساءهم أن يذكر اهلل تعاىل ذلك، بل متنوا لو حذفت أمثال هذه  

لكوهن الكريم،  القرآن  من  حمل  النصوص  ما  أدري  ولست  له،  تشويه  تصورهم  يف  ا 

التشويه، وهم أنفسهم يركعون أمام كل غانية، بل يبيعون دينهم ودنياهم من أجل متاع  

بسيط من الدنيا، يف نفس الوقت  الذي حيتقرون فيه ذلك النعيم املقيم الذي وعد اهلل به  

 عباده املؤمنني. 

لقلوب املؤمنة قلوب ورعة تعظم  وكل ذلك دليل عىل قساوة قلوهبم، وإال فإن ا

ما عظم اهلل، وحتقر ما حقر.. فلذلك ال ترى الدنيا بمتاعها مجيعا مساويا للحظة الواحدة  

 من حلظات النعيم املقيم الذي أعده اهلل لعباده الصاحلني. 

وقد كان أحسن التنويريني تعبريا من حتدث عن احلور العني هبذا الطرح الذي  

كفكرة مثالية مجيلة، ترتبط ىف أحد جوانبها بـ»العفة«    [احلور العني]وعرب عنه بقوله: )  

مع   شاقا  أمرا  الزواج  يكون  حني  املغلقة،  وشقيقتها  الفقرية  املجتمعات  ىف  خصوصا 

ارتفاع تكاليف احلياة فليس هناك حصن للراغب فيه إال التعفف واالنتظار، وإن مل يفز  

حفزه عىل عدم التورط ىف أمور أخرى يرفضها  هبا فإنه سيجد تعويضا مناسبا كلام تذكره  
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بمسار   االلتزام  الزواج  الراغبني ىف  املجتمعية عىل  الثقافة  تفرض  أو  الدين واملجتمع، 

معني لالرتباط يقلل من خيارات الشاب فام عليه إال أن يرىض بام يفرضه عليه العرف  

 ( نةحتى وإن كان ظاملا، فالصرب أفضل طاملا أن جائزته تنتظره ىف اجل

ومنهم من راح يتهكم هبم، ويصور الصور الكاريكاتورية عنهم، ال لِشء، إال  

ألن اإلرهابيني واملتطرفني جعلوا من احلور العني وسيلة الصطياد املغفلني، وكان يف  

الثابتة، ألن ردها رد عىل اهلل   الرد عىل احلقائق  التطرف والعنف، ال  إمكاهنم مواجهة 

 نفسه. 

للرجال، وعدم وجود حور  ومنهم من راح يتسا  ءل عن رس وجود حور عني 

خاص   اجلنة  يف  النعيم  وأن  واألنثى،  الذكر  بني  تفريقا  ذلك  أن  ورأى  للنساء،  عني 

 بالذكور ال باإلناث. 

وهذا كله حتريف للكلم عن مواضعه؛ فالقرآن الكريم ذكر نامذج عن النعيم، ومل  

ق ذلك قاعدة تشمل اجلميع، عرب  يذكر كل النعيم، واكتفى باملتعارف منه، وأعطى فو

اْدُخُلوا  }عنها قوله تعاىل يف خطاب لعباده املؤمنني الذين نجحوا يف امتحانات الدنيا:  

وَن )  رَبُ ( ُيَطاُف َعَلْيِهْم بِِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوفِيَها َما  70اجْلَنََّة َأْنُتْم َوَأْزَواُجُكْم حُتْ

 [ 71،  70]الزخرف:    {َتَلذُّ اأْلَْعنُيُ َوَأْنُتْم فِيَها َخالُِدونَ َتْشَتِهيِه اأْلَْنُفُس وَ 

كاف لرتك اخليال يرسح    {َوفِيَها َما َتْشَتِهيِه اأْلَْنُفُس َوَتَلذُّ اأْلَْعنُيُ  }فقوله تعاىل:  

 حيث يشاء، ليخرتع من النعيم ما يشاء؛ فقدرة اهلل ال حتدها احلدود. 

الذكر واألنثى،   يتعلق باجلنسني،  املذكور يف اجلنة ِما  النعيم  وفوق ذلك؛ فكل 

وقرص احلور العني عىل الرجال، العتبارات خاصة، ال يعني تفضيل الرجال عىل النساء،  

وال يعني أنه ال يوجد نعيم خاص بالنساء يف اجلنة، ألن اآليات الكريمة مل تفصل لنا كل  
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 ذج عنه.النعيم، وإنام اكتفت بنام

القابلية   توفري  هو  خصوصا،  العني  للحور  الكريم  القرآن  ذكر  علل  من  ولعل 

للرجال ملواجهة الفتن الكثرية التي تفرزها عالقتهم بالنساء، وهي فتن واقعية ال شك  

البدوية، بل هي مرتبطة بكل اجلغرافيا   بالبيئة  البعض  يذكر  فيها، وليست مرتبطة كام 

ال نسمع كل حني، بأن فالنا من الناس من ذوي املناصب  وكل التاريخ، ونحن ال نز

 الراقية اهتم بالتحرش، أو بفضيحة جنسية.. 

ولذلك ال داعي ألن نكذب عىل أنفسنا، وتعترب الفتنة بالنساء خاصة بالعرب أو  

بالبدو أو بذلك اجليل الذي نزل القرآن الكريم يف عهده، ففي كل األجيال نجد فتنة  

 يف كل األجيال نجد قيسا وليىل.. ونجد روميو وجوليت..  التأثر بالنساء، و

فلذلك كان اخلطاب القرآن املرتبط باحلور العني خطابا واقعيا خياطب النفس بام  

اهلل   ألن  الدنيا،  يف  النساء  فتنة  عىل  لتستعيل  اجلانب  هبذا  مرتبط  نعيم  من  هلا  اهلل  أعد 

يكون من مجلته ]احلور العني[، والتي  سيعوضها بدهلا بالنعيم املقيم يف اآلخرة، والذي  

اهلل   رسول  )  وصفها  األرض  بقوله:  إىل  اطلعت  اجلنة  أهل  نساء  من  امرأة  أن  لو 

وما   الدنيا  من  خري  رأسها  عىل  ولنصيفها  رحيا،  بينهام  ما  وملألت  بينهام،  ما  ألضاءت 

  (1) (فيها 

ر العني من  ومع وضوح األدلة من القرآن الكريم والسنة املطهرة عىل كون احلو

نساء اجلنة، إال أن التنويريني الذين حيرفون الكلم عن مواضعه راحوا يفرسوهنا تفاسري  

 خمتلفة. 

لعل أطرفها بحث مطول زعم فيه صاحبه أن احلور العني ليسوا نساء، وإنام هن  

 
 رواه البخاري. (  1) 
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فاكهة، ثم راح يستعرض كل اآليات القرآنية املرتبطة هبن، وبنعيم اجلنة، ليحول منهن  

 . (1) غم كل َشءفاكهة ر

، ثم راح  لفظة احلور بمشتقاهتا وقد ذكر يف مقدمة مقاله املواضع التي وردت فيها  

ن نتأمل آية مهمة من  أجيب  من ذلك قوله: )   يترصف فيها، ويتالعب هبا بطرق خمتلفة 

]االنشقاق:    {إِنَُّه َظنَّ َأْن َلْن حَيُورَ }:  القرآن تعطينا معنى جيد وحقيقي وهي قوله تعاىل

ن العذاب لن  أن املجرم الذي استلم كتابه خلف ظهره ظن  إفاملعنى هنا يقول  ،  [14

يدلنا عىل    ،يعود عليه ويرجع  املعنى عىل حور عني  فتطبيق هذا  النعم من  أاذًا  ن هذه 

ويتفق هذا املعنى بالتايل باآلية    ،من حور يعود بشكل عني التنضب   ،فاكهة ستعود دوما 

نشاءها  إعيدت هلم عىل الفور  أهل اجلنة كلام قطفوا من فاكهة اجلنة  أن  أو هى    ،التالية

ُكلَّاَم ُرِزُقوا ِمنَْها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزًقا َقاُلوا َهَذا الَِّذي ُرِزْقنَا ِمْن  }  ،بشكل متامثل رزقا الينقطع 

وتعود وترجع    ، حورفهذه الثمرات كام يف معنى ست،  [25]البقرة:    {َقْبُل َوُأُتوا بِِه ُمَتَشاهِبًا  

واذا تابعنا هبذا املعنى نرى اتصال باقي اآليات هبذا السياق من    ،هل اجلنة أخذها  أكلام  

اخلريات احلسان وهذه هلم التنقطع    ، ي النعم من فاكهة ونعم وخريات خمتلفةأكوهنا  

  عندما يدخل املتقون اجلنة من اجلنسني ) الذكر واالنثى( يزوجون بــها بمعنى االقرتان

 ( لذلك فهي للذكور واالناث معا بال تفرقة  ،والتالزم 

وبمثل هذه الطريقة راح يستعرض ما ورد يف شأهنن يف سورة الرْحن، ثم يعقب  

اُت الطَّْرِف }فاذا نظرنا اىل كلمة فِيِهنَّ  يف آية  عىل ذلك بقوله: ) ن هذا  أنجد    {فِيِهنَّ َقارِصَ

من   َشء  ضمن  يدل  النون  حرف  يف  مؤنث  التأنيثشيا أمجع    ، عينان  ،جنتان  ،ء 

بل يعود عىل فاكهة اجلنة من رمان    ،نيث أوهذا بالتايل اليعود عىل الت.. مدهامتان، فيهام

 
 . 2009اكتوبر  30انظر مقاال بعنوان: احلور العني، حممد البارودى، موقع أهل القرآن، (  1) 
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ن يف كلتا اجلنتني عىل حدة كثري من الفاكهة القارصات الطرف التي يسهل  أي  أ  ،وخالفه

فهذه احلور مقصورة داخل   ،ويف السياق نفسه باالتصال مع آية اخرى.. الوصول اليها 

وتبدو   قرشهتا  فاكهة  كل  حتفظ  كام  حتفظها  التي  آية  أخيمتها  حسب   ( الثامر  هذه  يضا 

 ( كاممها كاللؤللؤ املكنونأاخرى ( من 

الكريم إىل أوصاف   القرآن  العني  وهكذا راح حيول من كل أوصاف احلور يف 

سها أهل الكتاب من قبلنا  للفاكهة، ويستعمل يف ذلك كل ألوان احليل واخلدع التي مار

 ليحرفوا الكلم عن مواضعه. 

أما آخر، فقد راح يستعمل حيال أخرى، ليحول من احلور العني إىل ما عرب عنه  

وعىل ذلك فاحلور هن املؤمنات  ..  وحار تعنى رجع أو عاد إىل ربه ىف اآلخرةبقوله: )

أيضا ..  العائدات أشكاهلن  رت  حتوَّ قد  املؤمنات  ىف  ، وهؤالء  شابات    فعدن  شكل 

وِعنٌي  تعني: ُنْجُل  ..  مجيالت كواعب ذوات عيون ساحرة فقد أعاد اهلل إنشائهن إنشاءً 

َعْينَاءُ  وللمرأة:   ، أْعنَيُ للرجل:  واملفرد  ِحَساهُنَا،  ىف  .  .الُعُيوِن  املؤمنون  يتزوج  فسوف 

اهلل إىل  العائدات  أو  الراجعات  املؤمنات  هبؤالء  الرجال  ،  اجلنة  سيعود  إىل  وبالطبع 

شباهبم مثل النساء، ألن هلم ما اشتهت أنفسهم، وهل لن يشتهي أحد أن يعود إىل شبابه  

هبن  ..  وُعنفوانه؟ سيتمتع  كام  بأزواجهن  فسيتمتعن  النساء  نصيب  هو  وهذا 

  (1)(أزواجهن

وهكذا نجد كل يوم من جيتهد، ليبحث عن معنى جديد للحور العني ِما مل يفطن  

 اللغويني القدامى واملحدثني. له أحد من املفرسين وال 

وليت األمر اقترص عىل احلور العني، إذن هلان، بل إننا نجد كل يوم تفسريات  

 
 . 2011نوفمرب  11العني، عز الدين نجيب، موقع أهل القرآن، احلور (  1) 



60 

 

جديدة ِمتلئة بالغربة لكل القطعيات والبدُّييات، ومن أمثلة ذلك ما فرس به شحرور  

القرآنية يمك  ،(1) املصطلحات  التنويريني ألنه ال  بالغا كسائر  اهتامما  اهتم هبا  ن  والتي 

 تزييف احلقائق من غري أن تبدل املصطلحات الدالة عليها. 

هلذا ُذكر    القرآن: يمّثل القرآن نبّوة حمّمد  فقد فرس مصطلح ]القرآن[ بقوله: )

(  وتفصيلها   النبّوة  آيات )  املتشاهبات   اآليات   جمموع  ويمّثل   ، مع كّل من التوراة واإلنجيل 

  وكواكب   نجوم  من  فيه  بام   الكون  يف  تتحّكم  التي  الكونية  القوانني  عن  تتحّدث  التي

تمعات  واملج   التاريخ   قوانني  وعن..  والبحار  واألهنار   الينابيع  يف   ومياه   ورياح   وزالزل 

التي حتكم نشوء األمم وهالكها، وعن غيب املايض من خلق الكون وخلق اإلنسان  

يب املستقبل  وأنباء األمم البائدة )القصص القرآن بام فيه القصص املحّمدي(، وعن غ

كقيام الساعة والنفخ يف الصور واحلساب واجلنّة والنار. والقرآن جاء من فعل قرن ألّنه  

قرن القانون العام للوجود مع القانون اخلاّص له مع خط تطّور سري التاريخ اإلنسان،  

ومعلومات اإلمام املبني، وُيعّد اجلزء    ،وهو بذلك قرن بني معلومات اللوح املحفوظ

 (  من الكتاب وال يوجد فيه ترشيع إطالقاً األكرب

[ املحفوظوفرس  بقولهاللوح  الصارمة  ):  [  القوانني  هو  املجيد  القرآن  أّن  بام 

وهذا الربنامج  .  .الناظمة للوجود، فإّن اللوح املحفوظ هو بمثابة برنامج هذه القوانني 

ال   يتغري،  وال  ثابت  برنامج  هو  الوجود  تسرّي  التي  الصارمة  قوانينه،  بقوانينه  وال  هو 

 (وبالتايل ال ينفع فيه الدعاء ألّنه ال يتغرّي من أجل أحد مهام كان

هو جمموع آيات القصص القرآن بام فيه القصص  ) :  [ بقوله الكتاب املبنيوفرس ]

املحّمدي، أي هو جمموع اآليات التي تتطّرق إىل أنباء غيب املايض وإىل أخبار القصص  

 
 انظر: دليل املصطلحات الواردة يف التنزيل احلكيم، حممد شحرور، موقعه الرسمي.(  1) 
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املحّمدي، ألن آيات القصص املحّمدي بام فيها من آيات القتال كانت أخبارًا بالنسبة  

 ( عدهم من العصورلكنّها حتّولت إىل أنباء عن املايض ملن ب ملن عارص النبي 

هو أرشيف اإلنسانية من يوم خلقها اهلل عّز وجّل   ) :  [ بقولهاإلمام املبني وفرس ]

قيام   إىل  واجلامعية  الفردية  اإلنسانية  التارخيية  األحداث  أرشيف  أي  الدين،  يوم  إىل 

الساعة، ومنه جاء الكتاب املبني )القصص القرآن بام فيه القصص املحّمدي(. متت فيه  

 ( األحداث اإلنسانية بعد حدوثها وحتّوهلا إىل واقعأرشفة 

هي الفواصل املوجودة بني آيات الكتاب، سواء    ) :  [ بقولهمواقع النجوموفرس ]

هي من مفاتيح فهم    ، جاز الوقف عندها أو مل جيز، وليست مواقع النجوم التي يف السامء

ع النجوم يف الكتاب  الكتاب كله خصوصًا بالنسبة للقرآن يف عملية تأويله، ألن مواق

(  75َفاَل ُأْقِسُم بَِمَواِقِع النُُّجوِم )   }جتعل كّل آية من آيات الكتاب حتمل فكرة متكاملة:  

ُه َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُموَن َعظِيٌم )  ُه َلُقْرآٌن َكِريمٌ 76َوإِنَّ  ( 77- 75)الواقعة   {( إِنَّ

[ بقولهاإلسالموفرس  اهلل  ):  [  بوجود  تسلياًم  اإليامن  وأداء  هو  اآلخر  وباليوم 

الصالح األنبياء  ..  العمل  بنبّوات  والتصديق  بوحدانيته  التسليم  هو  باهلل  فاإليامن 

زمانه الرسل كل يف    ساّمهم   وقد  اآلخر،  واليوم  باهلل  يؤمنون  هؤالء   فكّل   ،ورساالت 

  هي   اهلل   إال  إله   ال   أنْ   شهادة  فإنّ   وهلذا.  مللهم  اختالف   عىل   املسلمني   احلكيم   التنزيل 

  العمل   عىل   ُيبنى   واإلسالم.  اإلنسان  مّلة  كانت  مهام  اإلسالم  دين   إىل   الدخول  تذكرة

اإليامن تسلياًم بوجود اهلل وباليوم اآلخر، وقد جعل اهلل اإليامن به مسّلمة ال    بعد   الصالح

فيهام   يتساوى  وقناعة  خيار  فهي  لذا  علميًا،  دحضها  أو  علميًا  عليها  الربهان  يمكن 

الطعمية، وفيها تظهر عدالة رّب العاملني، إذ جيب عىل املسلم أن يكون  أينشتاين وبائع  

عنده ذرة شّك يف وجود اهلل، وامللحد عنده ذرة شّك يف اإلحلاد، وهذا الشّك هو الدافع  
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إبراهيم عليه   الشك هذا وضعه  قاطبة، ومبدأ  اإلنسانية  املعارف  تقّدم  األساس وراء 

فريتكز  الصالح  العمل  أّما  العرش    السالم.  الوصايا  رأسها  وعىل  اإلنسانية  القيم  عىل 

ُيبنى   كام  الرساالت.  بني  للرتاكم  خضعت  التي  األنعام  سورة  يف  املذكورة  )الفرقان( 

اإلسالم عىل الترشيع الذي خضع للتطّور وانتهى بالترشيع احلنيفي املتغرّي )احلدودي(،  

 ( وعىل الشعائر التي خضعت لالختالف 

يس جديدة للمصطلحات القرآنية، وتطبيقها ال يعني  وهكذا نجده يضع قوام 

للكلم عن   تبديله  اكتفينا من  أنا  ولو  إال شيئا واحدا، وهو هدم اإلسالم من أساسه، 

 مواضعه بام ذكره عن كلمة ]اإلسالم[ لكفى ذلك يف هدم اإلسالم. 

فاإلسالم عنده جمرد اإليامن باهلل والعمل الصالح.. والعمل الصالح مرن جدا،  

حيث  يم باهلل..  اإليامن  وهكذا  يغريه..  أن  للزمن  ويمكن  حيدده،  أن  للمجتمع  كن 

يتساوى عنده امللحد مع املؤمن، بل إنه ـ ومن خالل أحاديثه عن املالحدة وإشادته هبم  

 ـ نجده يفضلهم عىل املؤمنني. 

ال يسعني إال أن أعزي اإلنسانية بفقيدها، وكيل ثقة  وقد قال يف تأبينه هلوكينغ: ) 

األب  أ األعىل(  املثل  )وهلل  يتباهى  كام  هوكينغ،  بستيفن  خلقه  أمام  سيتباهى  اهلل  ن 

 ( أبيهبإنجازات ابنه، حتى لو افرتضنا أن هذا االبن مل يعرتف ب

وبذلك فإنه ال وجود عنده ملجموعة من الناس حتمل اسم اإلسالم.. فاإلسالم  

حدة أو املسيحيني أو اليهود أو  عنده هو دين البرشية مجيعا، ولذلك ال معنى لدعوة املال 

 البوذيني أو غريهم من أهل األديان لإلسالم.. ألهنم مسلمون أصال. 

وهكذا حول من معنى الصالة الذي يراد به تلك الشعرية املعروفة التي وردت  

تفاصيلها يف كتب احلديث والسنة إىل جمرد دعاء، من قام به يف أي حلظة من حياته، وقي  
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 يد الذي خصصه اهلل بتاركي الصالة. ذلك العذاب الشد

اختيار   املسلمني، وهي  باملؤمنني، ال  فقط  الشعرية، فهي خاصة عنده  أما تلك 

 شخيص، من شاء منهم فعله، ومن مل يشأ مل يفعله. 

وهكذا راح لكل الرشائع والشعائر حيرفها عن مواضعها، ويستعمل تلك اخلدع  

وهم ال يعلمون أهنا مشاريع شيطانية، ال ُتتلف  التي يسميها املغفلون مشاريع فكرية،  

عن تلك املشاريع التي استعملها أهل الكتاب مع كتاهبم حني كانوا حيرفون الكلم عن  

   مواضعه. 
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 مكة ليست مكة 

التالعب   ذلك  اجلدد  التنويريني  من  الكثري  يتقنها  التي  العجيبة  املهارات  من 

 تعرف يف يوم من األيام لغتك العربية  باحلروف والكلامت واجلمل، حتى ُّييأ لك أنك مل 

اجلميلة الواضحة، وأنك مل تقرأ يف يوم من األيام كتاب ربك، وال فهمته، وال تدبرته،  

 [ 195]الشعراء:  {بِلَِساٍن َعَريِبٍّ ُمبِنيٍ }مع كونه ـ كام يصف اهلل تعاىل ـ  

بة، واللغة  بل حييلونه يف عينيك كتابا من كتب الطالسم، املمتلئ باحلروف العجي

قال:   تعاىل عندما  اهلل  التي ال يمكن فك أرسارها ورموزها.. وكأن  الغريبة، واجلمل 

كِرٍ } ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ َنا اْلُقْرآَن لِلذِّ ْ ، والتي كررت أربع مرات يف  [ 17]القمر:    {َوَلَقْد َيرسَّ

 سورة القمر، مل يكن يقصد التيسري، بل كان يقصد عكسه. 

ذلك   أمثلة  التي  فمن  مكة  هي  ليست  املكرمة  مكة  أن  بعضهم  عن  قرأته  ما 

نعرفها.. بل هي مكة أخرى.. والدليل عىل ذلك أن امليم تفيد كذا وكذا.. والكاف تفيد  

كذا وكذا.. وهكذا يركب من خالل تلك احلروف مجلة عجيبة جتعل من مكة املكرمة  

كان الذي توجد فيه.. ويصبح  بلدة يف الشام، أو يف إفريقية، أو يف أي مكان آخر إال امل

حينها كل احلجاج عىل مدار التاريخ ـ والذين قصدوها بقلوهبم وأجسادهم، وحتملوا  

يعيشوا   مل  ألهنم  وتائهني..  مضللني وخمدوعني  ـ جمرد  ذلك  سبيل  يف  العناء  ألوان  كل 

 للزمن الذي تعرف فيه مكة احلقيقية. 

فريب ]الرْحن[،  العظيم  اهلل  اسم  إىل  آخر  أو  ويذهب  الرسيانية  أو  باآلرامية  طه 

العربية ليحوله إىل معنى جديد مل يسمع به ال اخللف، وال السلف، حتى ُّييأ لك أنه لوال  

 ذلك املفرس العجيب، لبقي هذا االسم العظيم جمهوال إىل يوم الدين. 
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وهكذا يذهب آخر إىل لفظة ]كتاب[.. فتتحول إىل كل َشء ما عدا الكتاب..  

لمة البقرة.. فتتحول من احليوان املعروف الذي نرشب لبنه، ونأكل  وآخر يذهب إىل ك

 حلمه إىل كائن آخر.. خمتلف متاما.

واملشكلة ليست يف الكلامت، بل يف املعان حيث يتحول املعنى القرآن الواضح  

 الدقيق إىل معنى ِمتلئ بالغرابة، ليصبح بعدها مطية لكل دجل وخرافة وأسطورة. 

ُساَلَلٍة ِمْن  }أن يؤيد نظرية التطور يذهب إىل قوله تعاىل:    حتى صار الذي يريد 

، فيحوهلا إىل ]ساللة من قردة[، وحيول الطني إىل ما يسميه علامء  [12]املؤمنون:   {طِنيٍ 

الكريم   القرآن  ليجعل من  البرش واإلنسان..  البدائي[، ويفرق بني  بـ ]احلساء  التطور 

 رافات املرتبطة هبا. مطية لقبول تلك النظرية البائسة، واخل 

حيث   الواضحة،  املقدسة  وحقائقها  القرآنية،  بالقيم  التالعب  نجد  وهكذا 

باحلروف   التالعب  خالل  من  ذلك  وكل  متاما..  خمتلفة  أخرى،  معان  إىل  تتحول 

والكلامت والرتاكيب، مستثمرين قوة العربية، وسعتها، ومستثمرين تلك املناهج التي  

نصو املقدسة  النصوص  من  هبا،  جتعل  يتالعب  أن  شخص  ألي  يمكن  مطاطة  صا 

 وحيرفها إىل اجلهة التي يريد. 

من   يفعلونه  كانوا  وما  اليهود،  عن  املعنى  هذا  إىل  أشار  الكريم  القرآن  ولعل 

ِذيَن َظَلُموا َقْواًل َغرْيَ الَِّذي ِقيَل هَلُْم َفَأْنَزْلنَا َعىَل    }تالعب باأللفاظ، حني قال:   َل الَّ َفَبدَّ

 باَِم َكاُنوا َيْفُسُقونَ 
ِ
اَمء ِذيَن َظَلُموا ِرْجًزا ِمَن السَّ  [59]البقرة:   {الَّ

دستورا   وال  للهداية،  نورا  ال  هؤالء  عند  الكريم  القرآن  صار  فقد  ولألسف، 

نفوسهم   من  لينقذهم  لعباده  أنزهلا  التي  املقدسة  اهلل  كلامت  وال  املستقيم،  للرصاط 

 بل أصبح وسيلة للتضليل والتمويه والتالعب. ،  ص هبم وأهوائهم والشياطني التي ترتب
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 . والنبوة . التنويريون 

تشكل النبوة ـ باملفهوم القرآن ـ النقطة املركزية التي ينطلق منها املؤمن للتعرف  

يتحقق السالك هلا بمرضاة اهلل  عىل حقائق الوجود، والتعرف عىل القيم السلوكية التي  

 وحمبته وتقريبه. 

الكريم إال ومتتلئ بذكر األنبياء عليهم   القرآن  ولذلك ال نكاد نجد سورة من 

الصالة والسالم، باعتبارهم جتسيدا للحقيقة، والقيم النبيلة، باإلضافة إىل كوهنم تأرخيا  

بني احلق والباطل،  حقيقيا ألهداف وجود اإلنسان عىل هذه األرض، وتاريخ الرصاع  

 والشيطان واإلنسان. 

لكن ذلك الشكل اجلميل الذي ُعرضت به النبوة يف القرآن الكريم، والذي يمأل  

من   سواء  التشويه،  من  للكثري  تعرض  والتعظيم  والتبجيل  باإلعجاب  النفس  أقطار 

احلقائق   فحولوا  هلم؛  ليفرسوه  الكتاب  ألهل  قرآهنم  سلموا  الذين  القدامى  أولئك 

املحدثني  القر ألهواء  القرآن  سلموا  الذين  أولئك  أو  األولني،  أساطري  إىل  آنية 

 واملعارصين، فحولوه إىل خرافات وأساطري ال تقل عن خرافات األولني وأساطريهم. 

وقد كانت أول ْحلة التنويريني عىل ما ورد يف القرآن الكريم من أحاديث األنبياء  

أمثلة سيقت للعربة، وليس هلا أي حظ من    وقصصهم ذلك اإلنكار هلا باعتبارها جمرد 

الفن القصيص  يف بحثه املعنون بـ ]حممد أْحد خلف اهلل،  الوجود الواقعي، كام فعل ذلك  

 . م1947[، والذي تقدم به لنيل الدكتوراه عام  يف القرآن الكريم

والذي استعمل يف االحتيال لبث هذه الشبهة نفس ما يستعمله التنويريون من  

وال ) التكلف  كتابه:  مقدمة  يف  قال  فقد  اهلل،  عىل  والتأيل  من  فضول  ليس  التاريخ  إن 
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وعىل القرآن. بل هو جدير    التمسك به خطر أي خطر عىل النبي    ومقاصد القرآن،  

بأن يدفع الناس إىل الكفر بالقرآن كام كفروا من قبل بالتوراة، وإن املعان التارخيية ليست  

وليست يتبع  دين  أنه  عىل  بلغ  القرآن    ِما  أمهل  هنا  ومن  َشء  يف  القرآن  مقاصد  من 

  (1) (مقومات التاريخ من زمان ومكان وترتيب لألحداث

  التارخيي   احلق  أهنا   عىل   تفهم  ال  األشياء  هذه  أن  إىل  اإلسالمي  العقل  فطن):  وقال

سالمي أقام فهمه للقصص  اإل العقل أن  ولو   التأويل، من برضوب  إال  العلمي  والواقع 

   (2) (القرآن منذ اللحظة األوىل عىل املذهب األديب ملا احتاج إىل هذه التأويالت

وكل هذا تكلف ِمقوت، وثقة زائدة باآلثار والتاريخ، وكأن اآلثار سجلت كل  

أحداث التاريخ، ومل تغفل منها شيئا، وهو ما مل يقل به أحد من املؤرخني السابقني وال  

 الالحقني. 

أنف  املؤرخني  إن  األدبية  بل  الوثائق  من  الكثري  عىل  التاريخ  يف  يعتمدن  سهم 

باعتبارها مجيعا مصادر  ،والشعر اجلاهيل   هومريوس،   وإلياذة  كونفوشيوس،ككتابات  

 يمكن التعرف من خالهلا عىل الواقع التارخيي. 

باإلضافة إىل أن القرآن الكريم، يذكر كل تلك األحداث باعتبارها واقعا تارخييا،  

ىل هو الذي أخرب رسوله عنها، ولذلك نجد فيه أمثال قوله تعاىل بعد ذكره  وأن اهلل تعا 

َوَما ُكنَْت بَِجانِِب اْلَغْريِبِّ إِْذ َقَضْينَا إىَِل ُموَسى اأْلَْمَر َوَما ُكنَْت  }لقصة موسى عليه السالم:  

اِهِديَن ) َعَلْيِهمُ 44ِمَن الشَّ َفَتَطاَوَل  ُقُروًنا  َأْنَشْأَنا  َوَلكِنَّا  َأْهِل  (  َثاِوًيا يِف  ُكنَْت  َوَما  اْلُعُمُر   

( َوَما ُكنَْت بَِجانِِب الطُّوِر إِْذ َناَدْينَا َوَلكِْن  45َمْدَيَن َتْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِنَا َوَلكِنَّا ُكنَّا ُمْرِسلنَِي ) 

 
 . 42الفن القصيص يف القرآن الكريم، د. حممد أْحد خلف اهلل، ص(  1) 

 ..44املصدر السابق، ص(  2) 
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ُروَن    َرْْحًَة ِمْن َربَِّك لُِتنِْذَر َقْوًما َما َأَتاُهْم ِمْن َنِذيٍر ِمْن َقْبلَِك    44]القصص:    {َلَعلَُّهْم َيتََذكَّ

-  46]   

 اْلَغْيِب ُنوِحيِه إَِلْيَك َوَما  }ومثله قوله عن قصة مريم عليها السالم:  
ِ
َذلَِك ِمْن َأْنَباء

خَيَْتِصمُ  إِْذ  َلَدُّْيِْم  ُكنَْت  َوَما  َمْرَيَم  َيْكُفُل  ُْم  َأُّيُّ َأْقاَلَمُهْم  ُيْلُقوَن  إِْذ  َلَدُّْيِْم  ]آل    {ونَ ُكنَْت 

 [ 44عمران: 

ْرَنا اآْلَخِريَن )}  أو قوله تعقيبا عىل ما حصل لقوم لوط عليه السالم:  (  136ُثمَّ َدمَّ

( ُمْصبِِحنَي  َعَلْيِهْم  وَن  َلَتُمرُّ َتْعِقُلونَ 137َوإِنَُّكْم  َأَفاَل  ْيِل  َوبِاللَّ   -   136]الصافات:    {( 

138 ] 

وال يعقل أن يكون كل ذلك جمرد أمثال فنية ال عالقة هلا بالواقع، وال بالتاريخ،  

ون يف هذا التكلف هو تصورهم أن العلم البرشي  واملشكلة التي جعلت التنويريني يقع 

قد أحاط بكل َشء، وأنه ما دام مل تسجل أسامء عاد وثمود، أو ما ذكره القرآن الكريم  

من أسامء وحقائق، فإن ذلك يعني عدم وجودها، وهو وهم كبري، فام نجهله من التاريخ  

مبني عىل الظنون أكثر من  أكرب بكثري ِما نعلمه.. وحتى ما نعلمه منه؛ فإن الكثري منه  

يزعمون   وال  ويقررونه،  هذا،  يذكرون  أنفسهم  واملؤرخون  احلقائق،  عىل  مبنيا  كونه 

 ألنفسهم أهنم حييطون باحلقائق من مجيع جهاهتا. 

عىل   االعتامد  يف  باملسترشقني  تأثروا  والذين  القدامى،  التنويريون  ذكره  ما  هذا 

حة، أما التنويريون املحدثون؛ فقد راحوا  التشكيك يف كل َشء، حتى يف احلقائق الواض

يستعملونه ما تلقنوه من مناهج غربية بغية االلتفاف عىل النبوة، وتفريغها من مضموهنا  

 مثلام فعلوا مع سائر أحكام الدين وقيمه وعقائده. 

ومن األمثلة عىل ذلك ما قام به شحرور من عبث فكري حول احلقائق القرآنية  
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يف التي وردت  يف    الواضحة  معتمدا  متاما،  مسارها  عن  حوهلا  والتي  الكريم،  القرآن 

الكثري من ذلك عىل نظرية التطور التي تصور أهنا وحدها يمكن أن تفرس تاريخ األنبياء،  

 ولذلك أخرج لنا نظريات جديدة غاية يف الغرابة. 

وال يمكننا يف هذا املقال املخترص أن نناقش كل ما ذكره من تفاصيل، ولذلك  

 ببعض النامذج، ومن خالهلا يتبني لنا منهجه، ومنهج الرد عليه.  نكتفي

وأول تلك النامذج، والذي انطلق فيه من إيامنه العميق بنظرية التطور هو تصويره  

لتدرج النبوة يف مراحل خمتلفة بحسب املراحل التي مر هبا اإلنسان يف سلم التطور..  

للبرشية مل يكونوا من البرشـ باعتبار البرش  ولذلك ذكر أن األنبياء األوائل الذين أرسلوا  

مل يتطوروا بعد ـ وإنام هم من املالئكة، ولذلك فإن أول نبي عنده هو نوح عليه السالم،  

 وأنه لعدم كفايته ألداء هذا الدور كان معه مالئكه، يقومون هم أيضا بالدعوة. 

ا َيْأتَِينَُّكْم ِمنِّي ُهًدى  ُقْلنَا اْهبُِطوا ِمنَْها مَجِ }فقد قال تعليقا عىل قوله تعاىل:   يًعا َفإِمَّ

هذا اهلدى جاء بداية  : )[38]البقرة:    {َفَمْن َتبَِع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزُنونَ 

ٍة إِالَّ َخاَل فِيَها    }عىل شكل نذر من املالئكة كان اهلل يبعثهم يف قوله تعاىل:   ُأمَّ َوإِْن ِمْن 

َوَلْو َشاَء اهللَُّ أَلَْنَزَل َماَلئَِكًة َما َسِمْعنَا  }وقد استمرت النذر مع نوح  ،[ 24]فاطر:   {َنِذيرٌ 

لنَِي   اأْلَوَّ آَبائِنَا  يِف  هود    ، [24]املؤمنون:    {هِبََذا  َقْوَمُه  }ومع  َأْنَذَر  إِْذ  َعاٍد  َأَخا  َواْذُكْر 

وإىل إبراهيم    ،[ 21]األحقاف:    {َدْيِه َوِمْن َخْلِفِه  بِاأْلَْحَقاِف َوَقْد َخَلِت النُُّذُر ِمْن َبنْيِ يَ 

  ، وإىل لوط وإىل صالح؟، وكانت النذر تأِت عىل شكل مشخص يعرفون أهنا ليست منهم

نرى السامء، ونحن  أن احلكام جا   وإنام هي مرسلة من  القديمة  وا من  ءيف األطروحة 

  (1)(واردة يف التنزيل احلكيم السامء، وأهنم من دم آخر رواية أسطورية، ملفهوم النذر ال
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الطوفان قَض  )  ثم يوهم القارئ أنه يعتمد يف ذلك عىل احلقائق والوثائق؛ فيقول: 

عىل اجلميع، وبعد الطوفان نزل احلكم امللكي من السامء من جديد، وأصبحت مدينة  

كيش مقر حكم امللوك، وقبل الطوفان كان احلكم امللكي قد هبط من السامء ألول مرة  

ونؤكد هنا أيضًا أنه قبل نوح كانت النذر من املالئكة فقط، وقد تم  ..  ريدو أمدينة    يف

حتى   نوح   ( ومالئكة  برشًا  مشرتكًا  صار  ثم  السامء،  من  هبط  احلكم  بأن  عنه  التعبري 

   (1) (إبراهيم(، ثم برش فقط وهو الرسول حممد

أنه   يتصور  الذي  الكريم  القرآن  أن  ناسيا  عجيبة  بثقة  يتكلم  عليه  وهو  يعتمد 

إلثبات هذه احلقائق هو نفسه الذي انتقدها وردها، وبني وجوه ردها، فاهلل تعاىل ذكر  

َوَما  }يف مواضع منه أن كل الرسل الذين أرسلوا للبرشية كانوا من جنسها، قال تعاىل:  

َوَما  }، وقال:  [109ف:  ]يوس  {َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك إاِلَّ ِرَجااًل ُنوِحي إَِلْيِهْم ِمْن َأْهِل اْلُقَرى

َتْعَلُمونَ  اَل  ُكنُْتْم  إِْن  ْكِر  الذِّ َأْهَل  َفاْسَأُلوا  إَِلْيِهْم  ُنوِحي  ِرَجااًل  إِالَّ  َقْبلَِك  ِمْن    {َأْرَسْلنَا 

وَن َعَلْيُكْم آَياِِت َفَمِن اتَّ }، وقال:  [43]النحل:   ا َيْأتَِينَُّكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيُقصُّ َقى  َياَبنِي آَدَم إِمَّ

 [ 35]األعراف:   {َوَأْصَلَح َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزُنونَ 

بل إن اهلل تعاىل رد عىل املرشكني الذين طالبوا بنزول الرسول امللك بدل الرسول  

 ُثمَّ اَل ُينَْظُروَن  َوَقاُلوا َلْواَل ُأْنِزَل َعَلْيِه َمَلٌك َوَلْو َأْنَزْلنَا َمَلًكا َلُقيِضَ اأْلَْمرُ }البرش، بقوله:  

َيْلبُِسونَ  َما  َعَلْيِهْم  َوَلَلَبْسنَا  َرُجاًل  جَلََعْلنَاُه  َمَلًكا  َجَعْلنَاُه  واعترب  [ 9  ، 8]األنعام:   {َوَلْو   ،

ِذيَن }قوهلم ذلك نوعا من السخرية؛ فقال:   بِالَّ َقْبلَِك َفَحاَق  ِمْن  بُِرُسٍل  اْسُتْهِزَئ  َوَلَقِد 

 [ 10]األنعام:  {ا َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئوَن َسِخُروا ِمنُْهْم مَ 

البرش   التي يؤمن هبا، وجعلته يتوهم أن  املوقف هو نظرية التطور  وسبب هذا 
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كانوا من الضعف بحيث مل تكن هلم القدرة عىل استقبال النبوة البرشية، ولذلك تدرج  

 اهلل معهم. 

والتي   النبوة،  ليفرس  النظرية  هذه  من  ينطلق  ترتبط  وهكذا  مرحلة  يعتربها 

ـ   ـ مثل الطفل الصغري  بالضعف والقصور البرشي، وأن البرش يف تلك املراحل كانوا 

النبوة، بكون   استغنوا عنها، وهلذا يفرس ختم  فلام كربوا  إىل رعاية خارجية؛  حيتاجون 

التخيل عن   يمكنهم  وبالتايل  النبوة،  يغنيهم عن  ما  العقيل  الرقي  من  أصبح هلم  البرش 

 وة اخلامتة نفسها، بتلك األفكار التي يمكنهم أن يصلوا إليها.النب

بل إنه ينطلق من هذه النظرية ليفرس األدوار التي كلف األنبياء عليهم السالم  

 بالقيام هبا، وهي أدوار ُتالف متاما ما ورد يف القرآن الكريم من شأهنا.

لقد كان  بقوله: ) فهو عند ذكره لوظيفة نوح عليه السالم مع قومه، يعرب عنها  

  وقومه   القديم،   العامل نوح أول رسول ونبي من البرش يف منطقة الرشق األوسط كام يعتقد  

  عالقات  هلا   الناس  من  جمموعة  هناك  كان  حيث   املنطقة   هذه  يف   احلديث   اإلنسان  بداية   هم

بدائيةاجت املجرد  ، امعية  الوحي  لنوع من  لغة جمردة بحيث تسمح  الوضع    ، وهلا  وكان 

لذا فقد كان الرشك األساس الذي وقع    ،جي يف هذه احلقبة التارخيية بدائيا جدااإلنتا 

وقد ذكر هذا يف    ،فيه اإلنسان آنذاك هو عبادة مظاهر الطبيعة وخاصة الشمس والقمر 

نَّ ُنوًرا  ( َوَجَعَل اْلَقَمَر فِيهِ 15َأمَلْ َتَرْوا َكْيَف َخَلَق اهللَُّ َسْبَع َساَمَواٍت طَِباًقا ) }قوله تعاىل:  

اًجا  رِسَ ْمَس  الشَّ عىل    ،[ 16،  15]نوح:    {َوَجَعَل  نوح  رسالة  اقترصت  فقد  وبالتايل 

التوحيد واالستغفار فقط دون أن يكون هناك أي وصايا أخالقية أو شعائر تعبدية، فعند  

 (1)(ي شكل من أشكال العبادات التي نعرفها أنوح ال صالة وال صوم وال زكاة وال 
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استنتج كل هذا، مع أن القرآن الكريم اعترب من أسباب ما    ولست أدري كيف

وقع لقوم نوح من العقوبة هو خطاياهم، وهي معنى ينتظم اخلطايا العقدية واخلطايا  

ِِمَّا َخطِيَئاهِتِْم ُأْغِرُقوا َفُأْدِخُلوا َناًرا َفَلْم جَيُِدوا هَلُْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ  }السلوكية، فقد قال تعاىل:  

 [ 25]نوح:  {اًرا َأْنَص 

يكن يف ذلك   نفسه، مل  القتل  أن  يزعم  التطرف حني  يوغل يف  إن شحرورا  بل 

احلني جريمة، بل كان شيئا عاديا، مل تأت الرشائع لتحريمه، ألن أول حتريم له ـ حسب  

املستنبطة  لعرب والعظات  تصوره ـ كان مرتبطا ببني إرسائيل، فقد قال يف معرض ذكره ل

عدم وجود ترشيعات من أي نوع،  )يف القرآن الكريم:  عليه السالم  من قصة نوح  من  

ألن مفهوم الترشيع مل يوجد بعد، واملجتمعات ما زالت بدائية ال جتارة فيها وال بيع وال  

رشاء، وجريمة القتل األوىل التي حصلت مع ابني آدم مل يرشع حتريمها إهليا إال عىل بني  

  (1)  (إرسائيل

وهكذا، فإن الوظيفة األساسية التي كلف هبا نوح عليه السالمـ  عىل حسب رؤية  

شحرور ـ هي الرتقية احلضارية املادية لقومه، ولذلك كان من بنود األساسية لرسالة  

[ هي  عنده  واالستقرارنوح  بالبنيان  بقوله التبشري  هلا  استدل  والتي  عاش  ):  [،  لقد 

الك يف  نوح  عهد  يف  اجلبال اإلنسان  هبا  حتيط  املنطقة  كانت  حيث  أهنار  ، هوف    ؛ وفيها 

باألهنار املحيطة  الغابات  ويف  الكهوف  يف  يعيشون  كانوا  أهنم  كانوا    ،فيعتقد  فقد  لذا 

فكانت من نبوة نوح    ؛حيث أن متييز اآلهلة مل يوجد عندهم بعد  ، يعبدون مظاهر الطبيعة

واالستقرار  بالبنيان  نب  ،التبشري  يف  التبشري  تعاىل:  وهذا  قوله  يف  ورد  َوُيْمِدْدُكْم  }وته 

من هنا نالحظ كيف  ..  [12]نوح:    {بَِأْمَواٍل َوَبننَِي َوجَيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعْل َلُكْم َأهْنَاًرا
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 ( برش نوح الناس باالستقرار من البناء وهذا االستقرار فعال كان حاصال حتى زمن هود

[ ما تعودنا أن نفهمه منها،  بنني هم من لفظة ]ال وهو ـ كعادته يف اإلغراب ـ ال يف

  طبيعة  هي   وهذه  ، واإلقامة  واللزوم   الثبات   وتعني   [، ]بنن  ل فعوإنام يرى أهنا مشتقة من )

 والبنيان(  األبنية

  {َربِّ اْغِفْر يِل َولَِوالَِديَّ َوملَِْن َدَخَل َبْيتَِي ُمْؤِمنًا  }لكنه عندما يواجه بقوله تعاىل:  

والذي ورد فيه لفظ ]البيت[ ومعناه واضح جيل، يذهب إىل تأويله بكونه   ، [ 28]نوح: 

  ،جنس   ليس املراد منه البيت الذي نعرفه، واملشكل من البنيان املعروف، وإنام هو )اسم 

يكون  الش   ومجع  واملآب   املأوى  وتعني   واحد   أصل   وهلا  أن  الرضوري  من  فليس  مل. 

 (البيت بنيانا إذ يمكن أن يكون كهفا 

  النقد،  يعني  ال  املال  فهنا يف تأويله للفظة األموال، فهو يفرسها بقوله: )  وهكذا

  يصطاده  أن  يمكن  وما   ،البدائية   اإلنتاج  أدوات  هنا   وتعني  []مول   فعل  من  جاء  بل

 ( ه و إبلهضياع إىل  خرج  أي : ماله  إىل  خرج   القاموس ويف ،الطبيعة  من وجينيه  اإلنسان

وهكذا  انطلق من نظرية التطور ليصور أن اسم ]اهلل[ مل يكن موجودا، ويستدل  

ـ عند   يقول  بالغرابة، فهو  املمتلئ  الكريم عىل طريقته يف االستنباط  القرآن  لذلك من 

لقد رأينا كيف شاع التشخيص قبل إبراهيم، وانترشت  ) :  ـ   تطور اسم اإللهحديثه عن  

م وأصنام ومتاثيل، وكيف كان مفهوم اإلله املجرد  ظاهرة تعدد اآلهلة من كواكب ونجو

غامضًا ال اسم له لعدم اكتامل القدرة العقلية عىل التجريد عند أهل تلك العصور؛ فقد  

َأْم ُكنُْتْم ُشَهَداَء إِْذ َحرَضَ    }كان اسمه عند األسباط ) إله إبراهيم(، وذلك يف قوله تعاىل:  

لِبَ  َقاَل  إِْذ  املَْْوُت  إِْبَراِهيَم  َيْعُقوَب  آَبائَِك  َوإَِلَه  إهَِلََك  َنْعُبُد  َقاُلوا  َبْعِدي  ِمْن  َتْعُبُدوَن  َما  نِيِه 

َلُه ُمْسلُِمونَ  إِهَلًا َواِحًدا َوَنْحُن  ، وكان اسمه عند  [133]البقرة:    {َوإِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق 
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إله موسى (، كام يف قوله تعاىل:   َياهَ }فرعون: )  فِْرَعْوُن  َلَعيلِّ  َوَقاَل  ًحا  اْبِن يِل رَصْ اَماُن 

اَمَواِت َفَأطَّلَِع إِىَل إَِلِه ُموَسى36َأْبُلُغ اأْلَْسَباَب )  ، وكان  [ 37،  36]غافر:   {( َأْسَباَب السَّ

اسمه عند سحرة فرعون: ) رب العاملني(، و ) رب موسى وهارون(، كام يف قوله تعاىل:  

أو مل    ،[ 122،  121]األعراف:    {( َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن  121) َقاُلوا آَمنَّا بَِربِّ اْلَعاملَنَِي  }

َأْدَرَكُه اْلَغَرُق َقاَل  }يكن له اسم عىل اإلطالق كام عند فرعون يف قوله تعاىل:   إَِذا  َحتَّى 

ائِيَل َوَأَنا ِمَن املُْْسلِِمنَي   ( 1)  ([ 90]يونس:    {آَمنُْت َأنَُّه اَل إَِلَه إِالَّ الَِّذي آَمنَْت بِِه َبُنو إرِْسَ

وهو يصور أن االهتداء هلل مل يتم إال يف عهد إبراهيم عليه السالم، وذلك )بعد  

رحلته الطويلة يف البحث عن اهلل من املشخص إىل املجرد، وليولد عنده مفهوم اإلسالم  

يُكْم  ِملََّة َأبِ }والتسليم هلذا اإلله املجرد ألول مرة يف تاريخ اإلنسان بداللة قوله تعاىل:  

ُكُم املُْْسلِِمنَي ِمْن َقْبُل   (2) ([ 78]احلج:   {إِْبَراِهيَم ُهَو َسامَّ

باإلضافة إىل ذلك، نراه حيرف ما ذكره اهلل تعاىل عن أنبيائه من قيم نبيلة، وأخالق  

عالية، وتسليم مطلق هلل؛ ليتحول كل ذلك إىل ترصفات ال معنى هلا، بل قد حتمل معان  

 ياء عليهم السالم. ال تتناسب مع األنب

ومن أمثلة ذلك أنه حول من رؤيا إبراهيم عليه السالم ـ والتي ذكرها اهلل تعاىل  

أحاديث   جمرد  إىل  ـ  السالم هلل  عليهام  وإسامعيل  إبراهيم  تسليم  مدى  ليبني  هبا  وأشاد 

ماذا  إبراهيم  احتار  نفس، ال عالقة هلا بالواقع، وقد قال مقدما هلذه الفرية العظيمة: )

عل ليتقرب من هذا اإلله، فالناس يقدمون قرابني آلهلة مزيفة ال متلك رضًا وال نفعًا  يف

ظلت فكرة تقديم القربان هلل تدور يف رأس إبراهيم حتى سيطرت عليه، وبدأ  وألحد..  

 
 .. 105/ 2 ،املصدر السابق(  1) 

 .. 105/ 2 ،املصدر السابق(  2) 



76 

 

يرى يف املنام أنه يذبح ابنه، ثم تكررت الرؤيا حتى ترسخت، فقرر إبراهيم أن حيوهلا إىل  

  (1) ع، بعد أن أيقن أهنا ليست جمرد رؤيا بل تكليف وأمر إهلي(فعل عىل أرض الواق

وهكذا حيرف موقف إسامعيل عليه السالم املمتلئ باحللم والتسليم هلل، حيث  

إننا نفهم أن جواب إسامعيل ألبيه كان أن يفعل ما يؤمر ال ما يرى  يعلق عليه بقوله: )

بمجرد منام حتى لو كان أباه، فإذا كانت  يف املنام، ألن إسامعيل ال يقبل أن يقتله أحد  

  (2)  املسألة أمرًا بالقتل فليفعل، وإن كانت رؤيا فال(

وهو يشري بذلك إىل أن إسامعيل عليه السالم مع صغر سنه، فهم من احللم ما مل  

 يفهمه والده، ولذلك أمره أن يلتزم أمر اهلل، ال ما يراه يف منامه.

لذي أخرب اهلل تعاىل فيه عن تسليم كال النبيني  وهكذا حيرف ذلك النص الرصيح ا

ُه لِْلَجبِنِي  }الكريمني هلل تعاىل، وهو قوله تعاىل   بقوله:    [ 103]الصافات:    {َفَلامَّ َأْسَلاَم َوَتلَّ

إشارة إىل أن معركة املعاناة النفسية قد ُحسمت ملصلحة التسليم هلل تعاىل، وإىل  ) يف هذا 

ذب الوساوس يف أعامقهام قد انطفأ ملصلحة اإليامن واإلنابة،  أن نار تنازع األفكار وجتا 

 (3) وإىل أن احلرية عندمها قد اطمأنت للطف اهلل(

ْؤَيا إِنَّا  104َوَناَدْينَاُه َأْن َياإِْبَراِهيُم ) }وعندما يواجه بقوله تعاىل:   ْقَت الرُّ ( َقْد َصدَّ

، يفرسها بأن كل ما حصل مل حيصل؛  [105،  104]الصافات:    {َكَذلَِك َنْجِزي املُْْحِسننِيَ 

فال إبراهيم هم بذبح ابنه، وال إسامعيل أذن بذلك.. بل إن اهلل تعاىل اكتفى منه بذلك  

 املوقف الذي تراجع فيه إبراهيم عن رؤياه بعد أن صححها له ابنه إسامعيل. 
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الرؤيا   تلك  عن  يعرب  راح  آخر،  تنويري  تلميذ  عند  نجده  املوقف  هذا  ونفس 

)بقوله  يف  :  تأِت  ال  اإلهلية  فاألوامر  إسحاق،  النبي  بذبح  اهلل  أمر من  ليس  املنام  وهذا 

ظاهره   عىل  أوله  إبراهيم  النبي  ولكن  آخر،  َشء  به  يقصد  منامًا  كان  وإنام  املنامات، 

وخاصة بعد تكرار رؤيته له، فأراد أن يذبح ابنه ظنًا منه أنه ينفذ أمر اهلل، وأخطأ يف تأويل  

أنه تم  املنام، فنزل   ملنامه وابنه، وأخربه  العمل وأعطاه فداء  بتوقيف هذا  األمر اإلهلي 

النبي   قلب  وزينتها وإخراجها من  الدنيا  وذبح  اخلضوع هلل  من خالل  الرؤيا  تصديق 

إبراهيم، وليس املقصود الصورة املادية للمنام، وأن ذبح الولد يف املنام رمز لذبح الدنيا  

  (1)(وزيتنها 

اإلغراب عند شحرور وسائر التنويريني اجلدد عىل هذا احلد، بل    وال يقترص أمر 

إنه ـ وعند حديثه عن القيم األخالقية التي ارتبطت باألنبياء يف القرآن الكريم ـ يقع يف  

 إغرابات ال تقل خطورة. 

وواجه   بالعفة،  حتىل  وكيف  ـ  السالم  عليه  يوسف  عن  حديثه  عند  مثال  ـ  فهو 

الفة قطعية املنهج القرآن، بل صور أن الفاحشة نفسها مل  الفاحشة بكل قوة، خالف خم

تكن حمرمة، وإنام راعى يوسف عليه السالم فقط ما تعلمه من بيئته البدوية من وفاء  

تِي ُهَو يِف َبْيتَِها َعْن َنْفِسِه َوَغلََّقِت  }ومروءة، فقد قال معلقا عىل قوله تعاىل:   َوَراَوَدْتُه الَّ

َوَقالَ  الظَّاملُِونَ اأْلَْبَواَب  ُيْفلُِح  اَل  إِنَُّه  َمْثَواَي  َأْحَسَن  َريبِّ  إِنَُّه  اهللَِّ  َمَعاَذ  َقاَل  َلَك  َهْيَت    {ْت 

أنه استعاذ  : )[23]يوسف:   أمورًا أوهلا: أن يوسف كان يعرف اهلل بدليل  منه  ونفهم 

ثانيها: أنه استكرب واستنكر أن يمتثل ملا تدعوه إليه باعتباره يتعارض أخالقيًا مع   ،(2) به

 
 النبي حممد ليس من ذرية النبي إسامعيل، سامر إسالمبويل، موقع شحرور. (  1) 

 وذلك بناء عىل قوله بأن معرفة اهلل كانت مرحلة من مراحل التطور البرشي. (  2) 
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ما انفتحت عيناه عليه يف بيئته األوىل من مكارم وقيم ومثل عليا كالوفاء واملروءة، وليس  

  (1)(باعتباره زنًا حمرمًا ألن حتريم الزنا مل يكن قد نزل به حتريم إهلي

ِه  }قوله تعاىل: بل إنه ـ ويف تفسريه ل ْت بِِه َوَهمَّ هِبَا َلْواَل َأْن َرَأى ُبْرَهاَن َربِّ َوَلَقْد مَهَّ

ُه ِمْن ِعَباِدَنا املُْْخَلِصنيَ  وَء َواْلَفْحَشاَء إِنَّ َف َعنُْه السُّ راح يقع    [ 24]يوسف:    {َكَذلَِك لِنرَْصِ

رافيني وظالميني؛  يف نفس األخطاء التي وقع فيها أولئك الذين انتقدهم باعتبارهم خ 

هذه اآلية ال يمكن فهمها إال إذا فهمنا ملاذا استعاذ يوسف باهلل  فقد قال تعقيبا عليها: )

يف اآلية السابقة، واجلواب إنه من موقعه كنبي يعلم أن ميل الرجل للمرأة واملرأة للرجل  

يه قانون ربان  ويعلم أن هذه الغريزة املخلوقة املجعولة ف.  . غريزة فطرية جعلها اهلل فيهام

قاهر ال فكاك إلنسان منه نبيًا كان أم غري نبي إال بتدخل من اهلل اخلالق البارئ املصور،  

ْف َعنِّي َكيَْدُهنَّ َأْصُب إَِلْيِهنَّ َوَأُكْن  } وهذا ما أشار إليه يوسف نفسه يف قوله: َوإاِلَّ َترْصِ

ن يلجأ يوسف إىل ربه مستعيذًا به  ومن هنا كان طبيعيًا أ ،[ 33]يوسف:    {ِمَن اجْلَاِهلِنيَ 

 ( راجيًا منه متوكاًل عليه

والسؤال الثان: كيف حصل ذلك  ثم راح يفرس كيف استجاب اهلل له، فقال: )

وتم؟ واجلواب: كام أن اهلل سبحانه استجاب إلبراهيم وعطل خاصية اإلحراق يف نار 

مبارات يف  ملوسى  استجاب  وكام  وسالمًا،  بردًا  فجعلها  فحول  النمرود  فرعون  أمام  ه 

العصا من خشب إىل حلم ودم فإذا هي حية تسعى، كذلك استجاب اهلل لنبيه يوسف  

وال   للخل  ال  تنفع  ال  بالية  خرقة  ذكورته  بعنوان  فإذا  اجلامع،  عىل  قدرته  من  فجرده 

وهذا هو الربهان الربان املادي الذي رآه يوسف رأي العني وهي هتم به وُّيم  ،  للخردل 

وهكذا   من  هبا،  اإلحصان  عىل  اهلل  برهان  هو  وهذا  مستحياًل.  اجلنيس  اجلامع  أصبح 
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من   إنسان  منع  اهلل  أراد  إذا  هذا  يومنا  وإىل  الربوبية،  مقام  من  برهان  وهو  الفاحشة، 

الفاحشة فإنه يفقده القدرة عىل اجلنس أن كان فاحشة، ونحن نؤكد قوله    ؛ الوقوع يف 

  (1)(ربه تعاىل بأنه لو مل ُّيم هبا ملا رأى برهان

بذلك   وإنام  فقط،  السالم  عليه  يوسف  بقصة  تتعلق  ال  الطرح  هذا  وخطورة 

  ، وأنه غريزته القاهرةالتربير للفاحشة، واعتبارها ميال طبيعيا، وأن اإلنسان فيها خاضع ل

فيعطل قدرته  منعه منها،  ما دامت تلك هي إرادة اهلل، إال إذا أراد اهلل  عنها  ليس مسؤوالً  

 . ِمارستها عىل 

ونفس كالمه هذا نجده عند حديثه عن الفواحش التي وقع فيها قوم لوط؛ فهو  

وليست   لإلنسان،  البيولوجية  بالنواحي  مرتبطة  أهنا  ويعترب  ويسوغها،  يربرها، 

اختيارات سلوكية خيتارها لنفسه، ولذلك يعقب عىل قوله تعاىل حكاية عن لوط عليه  

َل لَِقْوِمِه َأَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم هِبَا ِمْن َأَحٍد  َوُلوًطا إِْذ َقا }السالم وخطابه لقومه:   

رادا عىل أقوال املفرسين التي استنتجت من اآلية الكريمة  [  80]األعراف:    {ِمَن اْلَعاملَنِيَ 

نقول هذا ونحن نعلم أن املثلية، سواء  أن أول من فعل تلك الفاحشة هم قوم لوط: )

ذكر   بني  لواطًا  شذوذ  أكانت  باألصل  هي  وأنثى،  أنثى  بني  سحاقًا  كانت  أم  وذكر، 

يف   تكويني  واضطراب  اللواط،  يف  به  املفعول  لدى  الذكورة  هرمونات  يف  تكويني 

هرمونات األنوثة لدى الفاعلة يف السحاق، يدفع األول إىل التامس اللذة عند ذكر مثله،  

ا يعني أن اللواط كان موجودًا  ويدفع الثانية إىل تفريغ شهوانيتها عند أنثى مثلها، وهذ

عامة   ظاهرة  جعلوه  أهنم  إال  الفردي،  الصعيد  وعىل  علني  غري  بشكل  لوط  قوم  قبل 
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   (1) (اجتامعية متارس علنًا يف املجالس واملنتديات

ويقول تعقيبا عىل اآليات الكريمة التي أخربت أن سبب العقوبة التي حصلت  

فإننا ال نستطيع أن نقتنع بأن هذه الويالت املخيفة، جاءت  هلم هي تلك الفواحش: )..  

عقابًا عىل سيئة اجتامعية يصعب كثريًا أن نضعها حتت عنوان الفواحش؛ ألهنا أقرب إىل  

املعروف  إىل  منها  والقبح  االجتامعية    احلسن  األخالق  إىل  وأقرب  جانب،  يف  واملنكر 

  (2)(املصطلح عليها منها إىل العقائد

منكرة   هي  وإنام  بذاهتا،  منكرة  لست  أهنا  يعني  عليها[،  ]املصطلح  بـ  والتعبري 

باعتبار األعراف والرشائع؛ فإذا استسيغت يف بعض األعراف، فإنه الحرج فيها، مثلام  

قبل عرف من    حتدث عن احلجاب، واعترب ما  فإذا  للعرف دورا كبريا يف حتديده،  أن 

 األعراف أن ُترج املرأة ال تسرت إال جيوهبا؛ فإهنا حمجبة بحسب ذلك العرف. 

التي جاءت هبا،   النبيلة  القيم  للنبوة، وكل  هذه جمرد نامذج عن هتديم شحرور 

وإنام  املنبه،  بن  وهب  وال  األحبار،  كعب  قصص  يستعمل  ال  أنه  يستعمل    وخطورته 

خياله الواسع، وقواميسه التي يستعملها كل حني لتبديل الكلم عن مواضعه.. ليستقبل  

ذلك املنكرون عىل خرافات السلف، والذين مل يفطنوا إىل أهنم هربوا من تطرف السلف  

 ليقعوا يف تطرف اخللف. 
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 . والعقل التنويري . الدجال 

عىل أساسها ينكرون الكثري  من املغالطات الكربى التي يقع فيها التنويريون، و

له   الذي تكون  السليم هو  العقل  يتدخلون بعقوهلم فيها، تومههم أن  أو  من احلقائق، 

اجلرأة عىل إنكار كل ما ال يستسيغه، ولذلك جتدهم، ومن غري حتقيق، وال بحث وال  

يها  نظر يرمون باخلرافة حقائق كثرية ثبتت أدلتها النقلية بطرق متواترة قطعية ال جيادل ف

 أحد. 

الذين   اجلاهلية  أهل  عقل  عن  خيتلف  ال  حقيقته  يف  التفكري  من  النوع  وهذا 

تصوروا أن اإليامن بالبعث، وما بعده، خمالف ملا تدل عليه عقوهلم البسيطة؛ فرد عليهم  

اهلل تعاىل  بام يقوم به عقوهلم، وما جيعلها تنظر إىل القضايا املختلفة وفق املنهج الصحيح،  

َقاَل َمْن حُيِْي اْلِعَظاَم  }وى املجرد، قال تعاىل:  ال منهج اهل َلنَا َمثاًَل َوَنيِسَ َخْلَقُه  َب  َورَضَ

َرِميٌم ) َعلِيٌم ) 78َوِهَي  َخْلٍق  بُِكلِّ  َوُهَو  ٍة  َمرَّ َل  َأوَّ َأْنَشَأَها  الَِّذي  يِيَها  حُيْ ُقْل  الَِّذي  79(   )

َناًرا   اأْلَْخرَضِ  َجِر  الشَّ ِمَن  َلُكْم  )َجَعَل  ُتوِقُدوَن  ِمنُْه  َأْنُتْم  َخَلَق  80َفإَِذا  الَِّذي  َأَوَلْيَس   )

ُق اْلَعلِيُم )  اَمَواِت َواأْلَْرَض بَِقاِدٍر َعىَل َأْن خَيُْلَق ِمْثَلُهْم َبىَل َوُهَو اخْلاَلَّ ( إِنَّاَم َأْمُرُه إَِذا  81السَّ

 [ 82 -   78]يس:  {َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن 

وهذه اآليات الكريمة نفسها يمكن أن توجه ألولئك التنويريني الذين مل تستسغ  

التي اتفقت عليها مجيع املدارس اإلسالمية،   عقوهلم تلك األحاديث الكثرية املتواترة 

من   يوم  يف  سيظهر  وأنه  للرش،  وخالصة  للفتن،  عصارة  باعتباره  بالدجال،  واملتعلقة 

ري عرب ما خيرتعه من حيل وتقنيات، وما تكون له من قدرات  األيام، وجير وراءه الكث 

 وعجائب. 
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الكثرية قد دلت عليه،   ما دامت األدلة  العجب يف ذلك كله،  ما  ولست أدري 

ذلك أن اخلرافة ليست هي العجيب من األخبار، وإنام اخلرافة هي األوهام التي ال دليل  

 عليها، حتى لو كانت حتمل صورة واقعية بسيطة. 

تلك  ولو   ويكذبوا  فليتجرؤوا،  خرافة،  األخبار  من  العجيب  يعتربون  كانوا 

العجائب التي أخرب اهلل تعاىل هبا عن سليامن عليه السالم، وكيف سخر له كل َشء، أو  

السالم   عليه  املسيح  إحياء  ينكروا  أو  الصخر،  من  خرجت  التي  الناقة  تلك  لينكروا 

 ا حتول عصا موسى عليه السالم إىل ثعبان. للموتى، أوحتويله من الطني طيورا، أو ينكرو

وإن كانوا يعتربون كل ذلك خاصا باألنبياء؛ فقد أخرب اهلل تعاىل أن يف قدرات  

عىل   قدرته  السالم  عليه  سليامن  صاحب  عن  ذكر  فقد  كثرية:  عجائب  واجلن  اإلنس 

إحضار العرش من مسافة طويلة جدا، ويف طرفة عني، ال بسبب معجزة، وإنام بسبب  

ُكْم َيْأتِينِي بَِعْرِشَها َقْبَل  }نه أوِت علم بعض الكتاب، كام قال تعاىل:  كو َا املأََْلُ َأيُّ َقاَل َياَأُّيُّ

نِّ َأَنا آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوإِنِّ  38َأْن َيْأُتوِن ُمْسلِِمنَي ) ( َقاَل ِعْفِريٌت ِمَن اجْلِ

( َقاَل الَِّذي ِعنَْدُه ِعْلٌم ِمَن اْلكَِتاِب َأَنا آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ إَِلْيَك  39نٌي ) َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأمِ 

ا ِعنَْدُه َقاَل َهَذا ِمْن َفْضِل َريبِّ لَِيْبُلَوِن َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمْن َش  َكَر  َطْرُفَك َفَلامَّ َرآُه ُمْسَتِقرا

 [ 40  -  38]النمل:    {نَْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ َريبِّ َغنِيٌّ َكِريٌم َفإِنَّاَم َيْشُكُر لِ 

وما داموا ال يستطيعون إنكار ذلك كله، باعتباره واردا يف القرآن الكريم، فلم  

يتجرؤون عىل إنكار الدجال، وهو وارد يف السنة املتواترة القطعية الثبوت، التي اتفقت  

 .عليها مجيع املدارس اإلسالمية 

قال   وحدها   الكتانوقد  السنية  املدرسة  كتب  يف  أحاديثه  تواتر  عن  :  معربا 

)أحاديث خروج املسيح الدجال ذكر غري واحد أهنا واردة من طرق كثرية صحيحة عن  
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يف   وهي  حديث،  مائة  منها  للشوكان  ]التوضيح[  ويف  الصحابة،  من  كثرية  مجاعة 

بد حيصل  والتواتر  واملسانيد،  واملعاجم  وقال  الصحاح  بمجموعها؟!  فكيف  وهنا، 

بالتأليف،   األئمة  أفردها غري واحد من  الدجال حتتمل جملدات، وقد  أخبار  بعضهم: 

ِذيَن جُيَاِدُلوَن يِف آَياِت اهللَِّ بَِغرْيِ  }وذكر مجلة وافرة منها يف ]الدر املنثور[ لدى قوله:   إِنَّ الَّ

رْبٌ َما ُهْم بَِبالِِغيِه ُسْلَطاٍن َأَتاُهْم إِْن يِف ُصُدوِرِهْم إِالَّ 
 (1) ([56]غافر:   {كِ

هذا يف املدرسة السنية وحدها، فكيف لو ضممنا إليك تلك الروايات الكثرية  

 الواردة يف سائر املدارس اإلسالمية. 

وقد كان يف إمكان العقل التنويري لو كان حيرتم نفسه، وحيرتم إيامنه الذي يدعيه  

أمره،   يسلم هلل يف  إنكار  أن  إىل  املقدسة قد جيره  النصوص  ملثل هذه  إنكاره  أن  ويعلم 

 غريها. 

وقد كان يف إمكانه أن يعلم أنه أقل من أن يفتي يف أمر مل حيني زمانه بعد، ولذلك  

أمام عجائب   يقفه  الذي  يبدد ذلك االستغراب  ما  العجائب  للمستقبل من  يكون  قد 

 الدجال. 

علمية يف املستقبل القريب أو البعيد ستكون  بل إن الواقع يدل عىل أن التقنيات ال

عجيبة جدا، وأنه قد يستطيع فرد من الناس، ويف طرفة عني أن يصل إىل مئات املاليني  

بل ماليريهم، وأنه يستطيع أن يميز بينهم، وأنه يستطيع أن يكرم من يشاء منهم، أو ُّيني  

 إال ذلك. من يشاء.. ودور الدجال، كام ورد يف األحاديث الكثرية ليس 

وقد كان يف إمكان التنويريني بعد هذا، أن ينكروا بعض العجائب عن الدجال  

التي مل تصح عندهم أدلتها، أو يتوقفوا يف قبوهلا، أو يسكتوا عن احلديث عنها ما داموا  

 
 . 229، 228، د. ت، ص2نظم املتناثر من احلديث املتواتر، الكتان، دار الكتب السلفية، القاهرة، ط(  1) 
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 مل يستكملوا البحث يف شأهنا.. 

كل   يف  والترسع  الفكرية،  واملراهقة  العظيمة،  اجلرأة  أصحاب  التنويريني  لكن 

عندهم أو مل    َشء، راحوا يرمون تلك األحاديث باخلرافة، سواء نطق هبا رسول اهلل  

 ينطق؛ فهو عند الكثري منهم قد جيتهد يف اإلخبار بالغيب، وخيطئ يف اجتهاده. 

ى ما تعودوا عليه من تلك األيقونة  وهم يف حججهم عىل اإلنكار ال يقدمون سو

هل املسيخ الدجال خرافة ؟...ما  )التي تعودوا عليها، والتي عرب عنها أحدهم بقوله:  

وآهلة   جاسون  أو  بغداد  لص  فيلم  أو  السندباد  تكون شاهدت مسلسل  أن  إال  عليك 

واحدة بعني  والسيكلوب  لتتخيل    ،احلرب  قلياًل  تأمل  النار..ثم  ينفث  الذي  والتنني 

وبعدها يعم    ، شكل املسيخ الدجال، كي تعلمه وحتذره ثم ُّيبك اهلل القوة لتنترص عليه

السالم واخلري هذا العامَل..إهنا ميثولوجيا خُمّلص آخر الزمان وأمنيات الضعفاء واحلمقى  

بانتصارهم دون ُجهد، وال زالوا يف شوٍق هلذا املخلص الشجاع الذي سيهب اهلل عىل  

هلذا العامَل، مرات ومرات تنتكس فيها الشعوب وقد طال هبا أمد    يديه اخلري والسالم

 ( 1) (االنتظار

، وال شأن  : )ال شأن للنبى  أو كام عرب آخر عن ذلك ـ بجرأة عظيمة ـ بقوله

أو   بالترشيع  أو  بالغيوب،  منها  اتصل  ما  سواء  كلها،  األحاديث  هبذه  لالسالم 

باألخالقيات واملواعظ والتاريخ.. نحن ننكر أى صلة بني تلك األحاديث واالسالم،  

قد قاهلا، ونرى أن متن هذه األحاديث    ونكّذب هبا أى نكّذب أن يقول النبى حممد  

الناس ىف العصور التى قيلت فيها. هى إنعكاس لثقافتهم  صادق ىف التعبري عن ثقافة  

ومعارفهم ومدى ما وصل اليه علمهم، غاية ما ىف األمر أهنم جعلوا تلك الثقافة بام فيها  

 
 .2014ابريل  13أكذوبة املسيخ الدجال، سامح عسكر، موقع أهل القرآن، األحد (  1) 
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ضافوها لالسالم بأثر رجعى، وهذا مرفوض. ألن  أخطأ وصواب جزءا من االسالم، و 

بى عليه السالم مل يعد هناك  االسالم قد تم واكتمل بانتهاء القرآن نزوال. وبموت الن

جمال لإلضافة أو احلذف أو التغيري أو التبديل. من هذه الثقافة التى جعلوها أحاديث ما  

كانت جذوره فرعونية األصل، حتى مع تعرضها للتحوير وبعض التغيري، مثل اسطورة  

بني   والرصاع  وست.  واوزوريس  و)ست(.  إايزيس  )أوزريريس(  والرش  اخلري  هلى 

ومن الطبيعى    . نحدرت عقائد نزول املسيح واملسيح الدجال، واملهدى املنتظر.اومنها  

ستحياء ىف موطأ مالك  اأن خيتلف التعبري عنها باختالف الزمان واملكان، وأن تبدأ عىل  

باملوروثات   جدا  املتأثرة  النهرية  البيئات  ىف  فيها  التوسع  يتم  ثم  العربية،  اجلزيرة  ىف 

عقيدة ايزيس واوزيريس اىل أوربا قبل االسالم، واستمر    الفرعونية. لقد وصل تأثري

  (1)حتى قبيل النهضة األوربية(

: (2) [خرافة املسيح الدجالأو كام عربت عنه ثالثة بقوهلا ـ يف مقال حتت عنوان: ] 

مقال يدور املقال حول أخطر املعتقدات التي نخرت ملة ابراهيم وخاتم النبوة حممد  )..  

الذي  ورس اهلل  إغريقية  ال  أساطري  تلفيق  تم  لألسف  لكن  وحيه،  لتبليغنا  ططفامها 

للنبي  وثنية  نبوته  ،وطقوس  يف  الشك  يدخلون  بالقرآن   ، وبالتايل  الطعن    ، وهكذا 

الفطرة ُتالف  التي  الروايات  يقبلون  ال  األلباب  وأويل  بدنو    ،فالدارسون  تتسم  أو 

وحيجر عليهم التدبر بحجة    أما العوام الذين يتلقون  ، وهكذا تزلزل عقيدهتم  ، مستواها 

واحتكار العلم لرجال الدين الذين درسوا اللغة العربية وُترجوا من األزهر    [، اإلمجاع]

وحيفظون األحاديث عن ظهر قلب فلألسف يصدقون تلك اخلرافات واملصيبة أهنم  

 
 املرجع السابق.(  1) 

 .خرافة املسيح الدجال، سلمى أمني،  موقع أهل القرآن(  2) 
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يكفرون ويعادون من اليؤمنون هبا: )ويلك! إهنا يف صحيح البخاري ومسلم، هل أنت  

فمنذ متى كان اخلوض يف أرسار القرآن من إختصاص فئة  (،  ثر من الشيخ... تعرف أك 

 (واحدة؟

مقدمات   إال  ال حتمل  حججا، وهي  يسموهنا  التي  الكثرية  اخلدع  هذه  وأمثال 

واحدة يطبقوهنا يف كل ما ال يشتهون.. وإال فام العالقة بني التقدم والتطور والرفاه، أو  

افة، وبني إنكار وجود الدجال الذي يمثل قمة الرش  بني استنارة العقل وبعده عن اخلر

 والضالل والفتنة. 

بل إن العقل السليم، قد ُّيتدي إىل ذلك، حينام يرى طاغوتا جبارا مثل ترامب،  

يتحكم يف العامل، ال يف أمريكا وحدها، بل يف أوروبا، ويف مجيع دول املستضعفني، حتى  

 ت عليها دول العامل بام فيها دولته نفسها. أنه يقيض عىل االتفاقات الدولية التي اتفق

وقبله استطاع هتلر أن يشعل حربا عاملية، ويباد بسببها عرشات املاليني، وتدمر  

أمثاهلا من البيوت.. ويرشد مئات املاليني، مع أنه عاش يف زمن مل يتح له فيه أن يملك  

ووضعت بني أصابعه   القنابل النووية وال اهليدروجينية، فكيف لو عاش يف زماننا هذا،

 أزرار القنابل املختلفة. 

وهكذا نرى التقنيات املتطورة جتعل لألفراد سلطات كبرية مل تكن تتاح هلم يف  

املايض، وهي ال تتعلق فقط برؤساء الدول، بل قد تتعلق برجال االقتصاد أو اإلعالم  

 قليلة من األفراد. أو حتى الغناء والرقص والتمثيل، فالذي يؤثر يف العامل اليوم جمموعة 

فام املانع بعد هذا أن يظهر يف حمور الرش رجل تتوفر فيه كل قدرات التي تنجذب  

هلا النفوس الرشيرة، بحيث يستطيع أن يسيطر ال عىل ِمتلكاهتم فقط، بل عىل مشاعرهم  

 أيضا. 
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أنا ال أريد من خالل هذا املقال أن أبني كيف يكون الدجال، فذلك غيب حمض،  

أن أذكر بأن العقل السليم املؤيد باإليامن بالغيب الذي هو عالمة اإليامن  ولكن أريد  

أهل   تقنيات عرض عىل  نعيشه من  ما  أن  اهلل، ولو  احلقيقي، ال يستبعد شيئا يف قدرة 

القرون من قبلنا لتعجبوا منها، بل لسارع املتنورون منهم إىل إنكارها، وربام لن يقبلها  

 ليهم التنويريون لقب اخلرافيني. منهم إال أولئك الذين يطلق ع 

ولذلك فإن العاقل احلقيقي هو صاحب العقل املتواضع، الذي يرى أن قدرة اهلل  

أعظم من أن يفرتي عىل اهلل، أو يقول ما ال حقيقة    أكرب من أن حتد، وأن رسول اهلل  

له، ويعلم كذلك أن األمة التي اتفقت عىل وجود هذه الشخصية، ال يمكن أن تكذب  

 يف ذلك، وكيف تكذب يف أمر وقع إمجاعها عليه؟ 

الثقافات والديانات   بل إن العاقل يرى أن يف وجود مثل هذه الشخصيات يف 

أخرب أن كل األنبياء حذروا    لواقعي، ذلك أن رسول اهلل  األخرى دليال عىل وجودها ا

  (1)(:) أال كل نبي قد أنذر أمته الدجالأقوامهم من الدجال، فقال

يف   وورودها  الدجال،  أحاديث  بتواتر  علمه  مع  إبراهيم  عدنان  أن  والعجيب 

كاره كتب الصحاح يف مجيع املدارس اإلسالمية، إال أنه راح يستعمل عقله البسيط يف إن

املسيح الدجال.. تدجيل أم  بحجج غريبة جدا، عرب عنها يف بعض خطبه التي عنوهنا ]

)تغفيل بقوله:  الناس  [  أوليس  اإلضالل،  عىل  الفائقة  القدرة  هبذه  الدجال  كان  إذا 

معذورون باتباعه؟ أليس من حيمل هذه الصفات فتنة يريد من قّدر خروجه وهو اهلل  

فقط وليست    ،عن دينهم؟ وأن اآليات إنام تأِت ُتويفاً   ن يضل الناس ويفتنهم أتعاىل   

إضالالً وتكفريًا للناس؟ إن اهلل ال يمكن أن يفعل هذا، فإن قال قائل بأن إبليس نفس  

 
 (539-4/537(، واحلاكم )611-1/610(، وابن عساكر ) 118/2عبد بن ْحيد )(  1) 
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 ( احلكاية، قال ال، إبليس ال يملك لقدرة عىل هذا..والنتيجة: الدجال تدجيل وتغفيل

ا أخرب عن الدجال  عندم   وهذا استدالل عجيب، وحتكم غريب؛ فرسول اهلل  

أخرب عن خطورته، وعلمنا الطرق التي يمكننا أن ننجو منه إن اتبعناها، ومل يذكر أبدا  

 . (1) استحالة النجاة منه، بل أخرب أن املؤمنني الصادقني ينجون منه بوسائل بسيطة جدا

ثم لو طبقنا هذا االستدالل، فإن اهلل تعاىل يف تصوره سيعفي كل من يتعرض  

ة، والعامل اآلن يموج بفتن كبرية مل تكن موجودة يف العصور السالفة، بل إن  لفتن كبري

 الفتن ـ بحسب ما يدل عليه الواقع ـ تسري وفق منحنى تصاعدي خطري. 

ضعيفة   أحاديث  حتوي  عنه  تتحدث  التي  الروايات  بكون  لذلك  استدل  ثم 

الروايات   تواتر  أمام  شيئا  يساوي  ال  كله  وهذا  ومتناقضة..  عنه،  ومكذوبة  الواردة 

 وخاصة مع اتفاق املدارس اإلسالمية عليها، ذلك أنه عند التواتر تلغى أحكام اآلحاد. 

مع   تتفق  ال  أهنا  يرى  التي  األحاديث  تلك  يناقش  أن  إمكانه  يف  كان  ولذلك 

الصورة الصحيحة للدجال بحسب الروايات املعتربة، وكان يف إمكانه أن ينكر بعض  

األدلة عليها، أو مل تثبت يف األحاديث الصحيحة، لكنه مل يفعل،  التفاصيل التي مل تتواتر  

حكم   ذلك  أن  متصورين  يستسيغونه،  ال  ما  كل  ُّيدمون  مجيعا  التنويريني  مثل  وراح 

 العقل، بينام هو يف حقيقته ليس سوى حكم للهوى. 

بل   لنا علمه صعبة  مل ييرس  ما  إنكار  اجلرأة عىل  أن  نفسه، ويعلم  فالعقل حيرتم 

ُبوا باَِم مَلْ حُيِيُطوا بِِعْلِمِه    }ة، كام قال تعاىل يف ذكره هلذا النوع من التفكري:  مستحيل  َبْل َكذَّ

َب الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاملنِِيَ  ]يونس:    {َوملََّا َيْأهِتِْم َتْأِويُلُه َكَذلَِك َكذَّ

39 ] 

 
 حتدثنا عن الدجال بتفصيل مع إيراد كل ما ورد فيه من النصوص وتوجيهها يف كتابنا ]أوكار االستكبار[(  1) 
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مل حييطوا بعلمه، وال لدُّيم أدوات ذلك، وفوق  وهكذا هؤالء، يكذبون بِشء  

 ذلك ال يعرفون تأويله وحقيقته الواقعية، ألن الزمن حجاب بينهم وبينه. 

ـ يتصور أنه   ـ بسبب مراهقته الفكرية  التنويري  وسبب ذلك كله هو أن العقل 

وال   أوِت مفاتيح احلقائق، وأنه من خالهلا يثبت ما يشاء، وينكر ما يشاء، من غري برهان 

 حجة وال دليل إال اهلوى املجرد. 

وهو لذلك يفعل مثلام يفعل ذلك املراهق املتهور الذي يتصور أنه ـ من خالل  

الشيخ احلكيم   أن حيكم يف كل َشء، بخالف  ـ يستطيع  التي درسها  القليلة  احلروف 

 الذي حنكته التجارب، والذي يتأنى قبل أن يديل برأيه يف أي قضية. 
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 واملنكرون له   . . اإلمام املهدي 

من عجائب حتكم اهلوى يف عقول التنويريني اجلدد تلك املحادة هلل ورسوله يف  

أمور قطعية وردت هبا األحاديث املتواترة، املتفق عليها من مجيع املدارس اإلسالمية،  

بحجج ال يمكن أن يقتنع هبا عاقل إال إذا كان له اجلرأة الكافية عىل رفض النصوص  

 وخمالفتها وتقديم هواه عليها. املقدسة 

وحينها يمكن إلزامه بإنكار ما عداها من النصوص التي تساوُّيا يف الثبوت، أو  

حتى تلك التي تقل عنها فيه.. وحينها سيفرغ الدين من كل حمتوياته، ألنه ال يمكن أن  

عي  تبقى شعرية من شعائر اإلسالم وال حكم من أحكامه بعد رفع الثقة عن املتواتر القط

 املتفق عليه. 

وربام يكون أحسن نموذج هلذا التأيل عىل اهلل موقفهم من اإلمام املهدي، ذلك  

الذي تواترت النصوص املقدسة عىل التبشري به، واعتباره أمال لألمة، بل للبرشية مجيعا،  

وأن األرض بمجيئه ستمتلئ عدال بعد أن ملئت جورا، وأن احلق سيعود لنصابه، وأن  

 عنده عىل الدين كله. الدين سيظهر 

تلك   كل  ينفون  قلم  بجرة  راحوا  بل  هذا،  كل  يالحظوا  مل  التنويريني  لكن 

  }النصوص، ألن عقوهلم مل تقتنع هبا، ولست أدري هل اقتنعت عقوهلم بقوله تعاىل:  

َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ  ْكِر َأنَّ اأْلَْرَض  ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ َكَتْبنَا يِف الزَّ ( إِنَّ يِف  105احِلُوَن ) َوَلَقْد 

، وهو رصيح ينطبق متاما عىل اإلمام  [106،  105]األنبياء:    {َهَذا َلَباَلًغا لَِقْوٍم َعابِِدينَ 

املهدي ومن بعده من الصاحلني الذين يرثون األرض بعد أن ينهار مرشوع الشيطان،  

 ويقوم مرشوع الرْحن. 



91 

 

الزبور إشارة رصحية إىل أن    ويف إخباره تعاىل عن كون هذه القضية مذكورة يف 

سائر   يف  به  مبرش  هو  بل  فقط،  األمة  هبذه  خاصة  ليست  املهدي  باإلمام  البشارة 

 الديانات.. فكلها يذكر وجود خملص يف آخر الزمان، وإن كانوا خيتلفون يف اسمه. 

القطعية   النبوية  النصوص  مواجهة  يف  عقوهلم  التنويريون  يستعمل  ال  وبذلك 

املتفق   كل  املتواترة  وجه  ويف  الكريم،  القرآن  وجه  يف  أيضا  يقفون  بل  فقط،  عليها 

 الديانات التي تنص رصاحة عىل وجود املخلص، وتنتظره، وتعقد آماال كبرية عليه. 

التي   الكثرية  الدالئل  الرغم من  املهدي عىل  املوقف من اإلمام  ولألسف، فإن 

إليهم  انضم  بل  بالتنويريني اجلدد،  بل    تدل عليه، مل يكن خاصا  الكثري من احلركيني، 

حتى من السلفيني الذين اشتهروا بتكفري كل من يكذب ولو حديثا واحدا من أحاديث  

اهلل   يلتمسون  رسول  بل  يتساهلون،  راحوا  املهدي  اإلمام  أحاديث  مع  لكنهم   ،

األعذار ملن أنكره، بل إن فيهم من جترأ عىل إنكاره، ومع ذلك مل يتهم بتلك التهم التي  

 ا من شكك يف أحاديث لطم موسى عليه السالم مللك املوت وغريه. اهتم هب

التشيع بدعة مطلقة،   اعتبار  تبناها اجلميع يف  التي  القاعدة  ورس ذلك هو تلك 

ورشا مطلقا، ولذلك فإن السنة عندهم هي خمالفة الشيعة، حتى لو جر ذلك اخلالف  

 نفسه.  إىل خالف رسول اهلل 

اهتامم  مبلغ  اجلميع  رأى  واعتباره    وقد  املهدي،  باإلمام    كامال   ا مرشوعالشيعة 

ال يتنعم هبا أهل عرصه فقط، بل   هم عند هيدخل يف مجيع أجزاء حياته، فربكات للمؤمن،  

تتنعم هبا كل العصور، ألنه يعيش يف كل العصور.. ولذلك نجد من ألقابه عندهم ]إمام  

 العرص والزمان[ 

الغامم و حجبها  التي  بالشمس  أشبه  عندهم  خلف    ؛هو  من  هبا  يتنعمون  فهم 
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كله،   للعامل  منرية  الشمس  لتبدو  الغامم  ذلك  ليزحيوا  جهدهم  كل  ويعملون  الغامم، 

 فتحجب بطلعتها البهية كل ظلمة، وتزيل كل عناء، وترفع كل جور. 

أن   حتى  املهدي،  اإلمام  وجود  بعدم  يبرشون  اجلميع  راح  كله  هذا  عىل  وبناء 

اجلزيرة، والتي يشاهدها مئات املاليني، كان ينكر كل    القرضاوي ويف براجمه التي تبثها 

 حني أحاديث اإلمام املهدي، ويعتربه خرافة ال وجود هلا. 

النبوي   احلديث  أو  الكريم  القرآن  من  ذلك  يعارض  بام  ال  لذلك،  ويستدل 

الشيخ عبداهلل بن زيد آل حممود رئيس  الرشيف، أو األدلة العقلية، وإنام بام سمعه وكتبه  

ُينتظر بعد الرسول  ]كم الرشعية والشئون الدينية ىف دولة قطر ىف كتابه  املحا  المهدى 

: )إن أحاديث املهدى ليست بصحيحة وال رصحية  [، والذي قال فيهحممد خري البرش  

وضعيفة جمروحة  كلها  بل  متواترة  أكثر    ، وال  رجح  وقد  التعديل  عىل  مقدم  واجلرح 

بأ األمصار  أهل  خاصة  املتأخرين  اهلل  العلامء  رسول  عىل  مكذوبة  كلها    فهى   ،هنا 

  غالة   صنعها     رسول اهلل    لسان  عىل   وُصنعت  صيغت  ،إرهابية  سياسية  خرافة  أحاديث

 بأنه   ويتوعدوهنم   أمية   بنى  هبا   ُيرهبون   فأخذوا  ؛ البيت  أهل   عن   امللك  زال   ملا   الزنادقة 

  إذ   البيت  أهل  إىل   يرده  ثم   عنهم   امللك  فينزع  خروجه   وقت  حان  وقد  املهدى  سيخرج

 ( وأهله به أحق  أهنم 

ابن نجد، وأحد أبرز رموز املدرسة احلنبلية الوهابية،  مع العلم أن هذا الشيخ  

قايض حوطة بني متيم    -فقد تلقى دروسه عىل يد الشيخ عبدامللك بن إبراهيم آل الشيخ  

، والزم الشيخ عبدالعزيز الشثري )أبو حبيب(، وطلب العلم عىل يد الشيخ حممد بن -

السعودية    -إبراهيم   الديار  س   -مفتي  عنه  وأخذ  ابن  بالرياض  اختاره  ثم  كاملة،  نة 
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 .(1)إبراهيم ضمن ثامنية من أبرز تالميذه للذهاب إىل #مكة للوعظ والتدريس هبا 

وقد استعمل يف رسالته التي أنكر فيها اإلمام املهدي نفس أسلوب السلفية يف  

التشدد مع املخالفني، ولكنه يف هذه املرة تشدد مع األحاديث نفسها عىل الرغم من أنه  

م الدوافع  يقبل  قال معربا عن  أنكر ما هو دوهنا بكثري، وقد  ا هو دوهنا، بل يبدع من 

حتى  )بدعة دخيلة عىل اإلسالم:  والرغبات التي جعلته ينكر اإلمام املهدي، واعتباره  

لو صدقنا األحاديث الواردة يف املهدي، فهو ليس بملك معصوم، وال نبي مرسل، ما  

س إال أنه عادل، وكل األحاديث الواردة فيه ضعيفة  هو إال رجل عادي، كأحد أفراد النا 

 ( ويرتجح أهنا موضوعة عىل لسان رسول اهلل ومل حيدث هبا 

ال جيب اإليامن اجلازم بخروجه، فليس من عقيدة املسلمني اإليامن به،  وقال: )

القرآن   أثبتها  كلها  فهذه  والنار،  واجلنة  والبعث  واملالئكة  بالرب  كاإليامن  ليست 

الس املهدي  وصحيح  أنه جيب طرح فكرة  باملهدي.. واحلاصل  نة، وليس منها اإليامن 

ونبذها، وعدم اعتقاد صحتها، وعندنا كتاب اهلل نستغني عنه من كل بدعة، واتباع كل  

أن ُّيربوا من واقعهم، ويرتكوا واجباهتم النتظار   للمسلمني  نفع  مفتون.. فال  مبتدع 

 ( ت، ويستسلموا لألوهام واخلرافاتمهدي جمهول، فريكنوا إىل اخليال واملحاال 

مسألة املهدي ليست يف أصلها من عقائد أهل السنة القدماء، فلم يقع هلا  وقال: ) 

الفكرة   تبنى هذه  التابعني، وأن أصل من  القرن األول، وال بني  ذكر بني الصحابة يف 

إىل    والعقيدة هم #الشيعة، فرست هذه الفكرة، بطريق املجالسة واملؤانسة واالختالط 

 ( السنة، فدخلت يف معتقدهم، وهي ليست من أصل عقيدهتم أهل

وقد أشاد يوسف القرضاوي هبذا الكتاب، واعتربه مرجعا هلذه املسألة، وقد ذكر  

 
 عبد اهلل الرشيد، صحيفة عكاظ..  ،عنوان: فتوى سلفية حنبلية.. »املهدي املنتظر« خرافةانظر مقاال ب (  1) 
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أنه   املاليني  عرشات  يراها  التي  املتلفزة  أحاديثه  بعض  العالمة  )حرض  يف  بني  للقاء 

اهلل  عبد  والشيخ  األلبان،  الدين  نارص  حممد  حممود  املحدث  آل  زيد  يستطع    ، بن  فلم 

 ( األلبان إقناع عبد اهلل بموضوع املهدي وصحة أحاديثه

من خالل    وهذا من العجيب أن حيكم يف مسألة ترتبط بأحاديث رسول اهلل  

جملس من املجالس، أو من خالل شخصية من الشخصيات، ولست أدري أُّيام أكثر  

نفات الكثرية فيه، أم ابن حممود ذلك  علام باحلديث: هل األلبان املختص صاحب املص

 الذي مل يشتهر إال برسالته التي ينكر فيها اإلمام املهدي؟ 

هو   اآلن  أصبح  بل  أنكره،  من  وحدمها  حممود  ابن  وال  القرضاوي  يكن  ومل 

العقيدة املشتهرة خاصة بعد أن قام عدنان إبراهيم وتالميذه من التنويريني بشن احلملة  

صا  حتى  عليه،  وعروس  الشديدة  التنني  عن  كاحلديث  املهدي  اإلمام  عن  احلديث  ر 

 البحر وسائر اخلرافات. 

ومل يقترص األمر عىل اإلنكار، بل أصبح اإلمام املهدي ـ أمل األمة األكرب، ومن  

نصت عليه النصوص املقدسة، ذلك الذي يتلهف املؤمنون للقائه ـ موضع سخرية من  

 صبيان األمة وشيوخها وشباهبا.

 ذكر هنا باختصار شبهاهتم الكربى مع الرد العلمي عليها.وهلذا سأ

 الشبهة األوىل: ضعف األحاديث الواردة يف شأنه: 

وهي شبهة عجيبة، ولو طبقنا هذا املعيار عىل مجيع األحاديث النبوية الرشيفة،  

أللغيناها مجيعا، وألغينا معها كل األحكام الرشعية، فالقرضاوي وعدنان إبراهيم وكل  

روا أحاديث اإلمام املهدي يقبلون بام هو أدنى منها بكثري، وهذا دليل عىل حتكم  من أنك

 اهلوى، ال النص املقدس، وال العقل، وال الفطرة، وال أي َشء آخر. 
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ذلك أنه ال يوجد أي َشء يمكن أن تعارض به تلك األحاديث.. فال هي ُتالف  

ريم، وال هي ُتالف أي معلوم  العقل، وال هي ُتالف الفطرة، وال هي ُتالف القرآن الك

إحياء   يعيد  من  املستقبل  يف  سيظهر  أنه  عىل  فقط  تنص  هي  بل  بالرضورة،  الدين  من 

الدين، ومن يف عهده يظهر دين اهلل عىل الدين كله، وليس يف ذلك أي حرج، فقدرة اهلل  

 أعظم من أن تعجز عن تنفيذ ذلك. 

يث،  الغ  اهلل   يسقيه   دي، امله  أمتي   آخر  يف  )خيرج:  فمن تلك األحاديث قوله  

وُترج األرض نباهتا، ويعطى املال صحاحًا، وتكثر املاشية، وتعظم األمة، يعيش سبعًا  

 (1)أو ثامن )يعني حججًا(

  (2)ليلة( يف  اهلل يصلحه   البيت أهل منا  املهدي: )ومنها قوله 

يوم لطول اهلل ذلك اليوم حتى يبعث فيه    إال  الدنيا   من يبق مل )لو: ومنها قوله  

  (3) (رجل مني أو من أهل بيتي يمأل األرض قسطًا وعدالً كام ملئت ظلاًم وجوراً 

وغريها من األحاديث الكثرية، التي لو شئنا لفهمناها عىل ضوء القرآن الكريم،  

اإلسالم    فهي مجيعا ليست إال بيانا ملا ورد النص عليه يف النصوص الكثرية من انتصار

تعاىل:   قال  الدين كله، وهيمنته عليه، كام  َوِديِن  }عىل  بِاهْلَُدى  َرُسوَلُه  َأْرَسَل  الَِّذي  ُهَو 

ُكوَن   ِه َوَلْو َكِرَه املرُْْشِ يِن ُكلِّ ُهَو الَِّذي َأْرَسَل    }، وقال:  [ 33]التوبة:    {احْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعىَل الدِّ

يِن ُكلِِّه َوَكَفى بِاهللَِّ َشِهيًداَرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِديِن احْلَ   [ 28]الفتح:   {قِّ لُِيْظِهَرُه َعىَل الدِّ

التي ُترب بأن األعداء مهام فعلوا؛ فلن يستطيعوا أن يطفئوا   أو تلك النصوص 

 
( بنحوه، قال  3/37(، وأْحد )4284( هبذا اللفظ وقال: صحيح، وأخرجه أبو داود )4/557أخرجه احلاكم )(   1) 

 (: سنده صحيح. 2/336ابن القيم عىل سند أيب داود: إسناده جيد. وقال األلبان يف )السلسلة الصحيحة 

 (، وقال أْحد شاكر: إسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجة.2/58أخرجه أْحد )(  2) 

 (، وقال األلبان: صحيح.. 4281أخرجه أبو داود يف باب ذكر املهدي )(  3) 
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الَّ َأْن ُيتِمَّ ُنوَرُه  ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنوَر اهللَِّ بَِأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اهللَُّ إِ }نور اهلل، كام قال تعاىل:  

ُيِريُدوَن لُِيْطِفُئوا ُنوَر اهللَِّ بَِأْفَواِهِهْم َواهللَُّ ُمتِمُّ  }، وقال: [32]التوبة:   {َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن 

 [ 8]الصف:  {ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ 

إ األمة ستعود  أن  ُترب  التي  الكثرية  املقدسة  النصوص  من  رشدها،  وغريها  ىل 

وستسري خلف القائد الربان الذي يقوم دينها، ويزيل كل االنحرافات التي علقت به،  

 والتي جعلته أقرب إىل دين البرش منه إىل دين اهلل. 

لكن مع ذلك نجد شيخا كالقرضاوي يبلغ به اهلوى إىل درجة أن يستدل عىل  

ا مل ترد يف الصحيحني، مع أنه  املأل بكون األحاديث املرتبطة باإلمام املهدي ضعيفة ألهن

ألحاديث املهدي يف صحيحيهام،    [البخاري ومسلم ]عدم ذكر الشيخني  يعلم جيدا أن  

املهدي   إنكار  دليال عىل  يعد  الصحيح يف صحيحيهام، وذلك  ألهنام  ال  يستوعبا كل  مل 

والقرضاوي نفسه يقول  فضال عن إمجاع علامء احلديث والفقه عىل ذلك،    ،بشهادهتام

 بذلك.

بل إننا لو تأملنا يف الكثري من األحاديث الواردة يف الصحيحني، لوجدنا أهنا ال  

مجعا من علامء احلديث أقر  تنطبق إال عىل اإلمام املهدي، كام أقر بذلك رشاحهام، بل إن  

 باملهدي، وإن مل تكن رصحية يف ذكر املهدي.  بأن يف الصحيحني أحاديث تتعلق

وفوق ذلك كله؛ فقد نص العلامء عىل تواتر األحاديث الواردة يف شأنه، ومنهم  

)اعلم أن املشهور بني    :الذي قال  العالمة أبو الطيب حممد شمس احلق العظيم آبادي

رجل من    الكافة من أهل اإلسالم عىل مر األعصار أنه البد يف آخر الزمان من ظهور

املاملك   عىل  ويستويل  املسلمون،  ويتبعه  العدل،  ويظهر  الدين،  يؤيد  البيت  أهل 

اإلسالمية ويسمى باملهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أرشاط الساعة الثابتة  
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يف الصحيح عىل أثره، وأن عيسى عليه السالم ينزل من بعده فيقتل الدجال، أو ينزل  

وخرج أحاديث املهدي مجاعة من  .  أتم باملهدي يف صالته.معه فيساعده عىل قتله، وي

األئمة منهم: أبو داود، والرتمذي، وابن ماجة، والبزار، واحلاكم، والطربان، وأبو يعىل  

عمر،   وابن  عباس،  وابن  عيل،  مثل:  الصحابة  من  مجاعة  إىل  وأسندوها  املوصيل، 

يد اخلدري، وأم حبيبة، وأم  وطلحة، وعبد اهلل بن مسعود، وأيب هريرة، وأنس، وأيب سع

سلمة، وثوبان، وقرة بن إياس، وعيل اهلاليل، وعبد اهلل بن احلارث بن جزء ريض اهلل  

وإسناد أحاديث هؤالء بني صحيح، وحسن، وضعيف. وقد بالغ اإلمام املؤرخ  .  عنهم. 

عبد الرْحن بن خلدون املغريب يف تارخيه يف تضعيف أحاديث املهدي كلها فلم يصب  

  (1) طأ(بل أخ

املنتظر  و يف  جاء  ما  تواتر  يف  )التوضيح  سامه  له  تأليف  الشوكان  القايض  قال 

واملسيح(: منها    والدجال  عليها  الوقوف  أمكن  التي  املهدي  يف  الواردة  )واألحاديث 

َخسون حديثًا فيها الصحيح، واحلسن، والضعيف املنجرب، وهي متواترة بال شك وال  

ع التواتر  وصف  يصدق  بل  يف  شبهة،  املحررة  االصطالحات  مجيع  عىل  دوهنا  ما  ىل 

األصول، وأما اآلثار عن الصحابة املرصحة باملهدي فهي كثرية أيضًا هلا حكم الرفع إذ  

  (2) ال جمال لالجتهاد يف مثل ذلك( 

الشافعي(:  )مناقب    وقال اإلمام أبو احلسن حممد بن احلسني اآلبري يف كتاب 

وأنه من أهل بيته،    ،بذكر املهدي  ن رسول اهلل  وقد تواترت األخبار واستفاضت ع)

وأنه يملك سبع سنني، وأنه يمأل األرض عدالً، وأن عيسى خيرج فيساعده عىل قتل  

 
 (362 -  361/ 11عون املعبود رشح سنن أيب داود، )(  1) 

 (. 124الساعة( )ص: كتاب )اإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي (  2) 
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 الدجال، وأنه يؤم هذه األمة ويصيل عيسى خلفه( 

املحدث  قالو العراقي    العالمة  إدريس  بن  حممد  بن  إدريس  السيد  العالء  أبو 

وجزم باألول غري واحد من احلفاظ    - أو كادت    - واترة  )أحاديث املهدي مت  احلسيني:

 النقاد( 

)اإلذاعة(:  البخاري يف كتاب  الطيب صديق حسن احلسيني  أبو  املحدث    قال 

)واألحاديث الواردة يف املهدي عىل اختالف رواياهتا كثرية جدًا تبلغ حد التواتر، وهي  

 د(  يف السنن وغريها من دواوين اإلسالم من املعاجم واملساني

زيد: أيب  رسالة  رشح  يف  جسوس  حممد  اهلل  عبد  أبو  العالمة  خرب    وقال  )ورد 

 املهدي يف أحاديث ذكر السخاوي أهنا وصلت إىل حد التواتر(

أثبت تواترها، ورد عىل أنكر صحتها أو تواترها،    الشيخ عبد العزيز بن باز  بل إن

)أما إنكار املهدي املنتظر بالكلية كام زعم ذلك بعض املتأخرين فهو قول باطل،    :فقال

ألن أحاديث خروجه يف آخر الزمان، وأنه يمأل األرض عدالً وقسطًا كام ملئت جورًا،  

قد تواترت تواترًا معنويًا، وكثرت جدًا واستفاضت كام رصح بذلك مجاعة من العلامء  

السج اآلبري  احلسن  أبو  السفاريني،  بينهم:  والعالمة  الرابع،  القرن  علامء  من  ستان 

والعالمة الشوكان وغريهم، وهو كاإلمجاع من أهل العلم، ولكن ال جيوز اجلزم بأن  

النبي   بينها  التي  العالمات  توافر  بعد  إال  املهدي  هو  الثابتة،    فالنًا  األحاديث  يف 

  (1) ئت جورًا وظلاًم(وأعظمها وأوضحها كونه يمأل األرض قسطًا وعدالً كام مل

باإلمام   املرتبطة  الروايات  يف  الكثرية  املؤلفات  ألفت  فقد  هذا،  إىل  باإلضافة 

املهدي، والتي مل يكتبها الشيعة فقط، وإنام كتبها أعالم كبار من املدرسة السنية، بل من  

 
 .89ص:  -الرسالة يف الفتن واملالحم وأرشاط الساعة ملاهر بن صالح آل مبارك(  1) 
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ب  الشيخ عبد املحسن العباد كتابه: )الرد عىل من كذ املدرسة السلفية نفسها، فقد كتب 

و املهدي(،  يف  الواردة  الصحيحة  ْحد  كتب  باألحاديث  بن  عبداهلل  بن  ْحود  الشيخ 

 . ، وغريمها كثريالتوجيري جملدًا بعنوان )االحتجاج باألثر عىل من أنكر املهدي املنتظر(

يف   رويت  والتي  جدا،  الكثرية  الروايات  تلك  ويدعمه  التواتر  هذا  يؤكد  وِما 

الصحيحة بالطرق  الشيعية  صحة    املصادر  ينكرون  الذين  فإن  ولألسف  املعتربة، 

أحاديثه، أو ينفون تواترها، يستكربون عىل تلك النصوص الكثرية، والتي تتجاوز حد  

التواتر بكثري.. ولكنهم لكربهم يتصورون أنه ال حديث إال الذي حيدثهم به من ينتمون  

 ملدرستهم، وتشبعوا بفكرهم. 

التي يذكرون الشبهة  الباب تلك  املرتبطة باإلمام    ومن هذا  فيها أن األحاديث 

غلب الروايات الواردة  املهدي من رواية الشيعة ال من رواية السنة، وهذا خطأ كبري، فأ

 . رجل متهم بالتشيعأي  ا ليس يف اسنادهيف كتب السنة عن اإلمام املهدي 

 الشبهة الثانية: عدم جدوى التبشري به أو انتظاره: 

التي   ال نسمعها من املسترشقني، وال من املستغربني،  وهي من الشبه العجيبة، 

ال ينطق عن اهلوى، ويعلمون أن كل    وإنام من املسلمني الذين يعلمون أن رسول اهلل 

 ما يقوله حق وخري، وأنه ال جمال إلدخال العقول يف تكذيب ما قاله أو توجيهه. 

الواردة  بإثبات عدم صحة األحاديث  عنه، ال    وهلذا كان األجدر هبم االكتفاء 

إدخال أهوائهم، ورد األحاديث بسبب كون الدين قد اكتمل، ولذلك ال حاجة ألي  

 مهدي جيدده، أو يصحح ما  انحرف منه. 

والعجيب أن هؤالء الذين يتساءلون عن مدى جدوى اإلخبار عنه، ال يتساءلون  

أو   مغرهبا،  من  سترشق  الشمس  أن  من  املقدسة  النصوص  يف  ورد  ما  جدوى  عن 
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النصوص    الدخان، يف  ورد  التي  اآليات  من  وغريها  ومأجوج،  يأجوج  أو  الدابة،  أو 

 املقدسة أهنا ستكون عالمات عىل الساعة. 

فإذا ما سأهلم أحد عن رسها، أحالوه إىل علم اهلل، وكون اهلل أعلم بخلقه، وأهنم  

املالئكة عند قرأوا عليه ما قصه اهلل تعاىل علينا عن  أو  ما  ال حييطون بِشء من علمه، 

َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إِنِّ َجاِعٌل يِف  }أخربهم بأنه سيجعل خليفة يف األرض، فقال:  

بَِحْمِدَك   ُنَسبُِّح  َوَنْحُن  َماَء  الدِّ َوَيْسِفُك  فِيَها  ُيْفِسُد  َمْن  فِيَها  َعُل  َأجَتْ َقاُلوا  َخلِيَفًة  اأْلَْرِض 

ُس َلَك َقاَل إِنِّ َأْعَلمُ   [ 30]البقرة:   { َما اَل َتْعَلُمونَ َوُنَقدِّ

وكان يف إمكاهنم أن يسرتشدوا هبذه اآلية الكريمة، ليتعلموا فن األدب مع اهلل  

تعاىل؛ فال يعقبوا عليه، وال يردوا أمره؛ ذلك أهنم ال حييطون بتأويل احلقائق، وال معرفة  

 أرسار ما يريده اهلل. 

موسى عليه السالم مع اخلرض، وكيف دله  وكان يف إمكاهنم أن يسرتشدوا بقصة  

 عىل أن يف الغيب أشياء كثرية تربر ما ال ندركه من عامل الشهادة.

وكان يف إمكاهنم أن يعودوا إىل االسم الذي سامهم اهلل به، وهو اإلسالم، وهو  

اسم ال يستحقه إال من سلم هلل تسليام مطلقا يف رشيعته وعقيدته وسلوكه ومواقفه، بل  

 ني يديه كامليت بني يدي الغسال، أو كالريشة يف مهب الريح. يكون ب

املوقف   هذا  يف  تبعهم  ومن  التنويريون،  عليه  طبع  الذي  املزاجي  الدين  لكن 

عن   املجردة  القارصة  بعقوهلم  فيتساءلون  يشعرون؛  ال  حيث  من  يعرتضون  جعلهم 

 جدوى ظهور هذا اإلمام العظيم الذي وكلت له أخطر مهمة يف التاريخ. 

) إن اهلل يبعث  :  وهم يف نفس الوقت يصححون حديث التجديد الذي قال يف  
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، مع كونه ال يرقى يف صحته  (1)هلذه األمة عىل رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها (

 ألحاديث اإلمام املهدي، ال يف عدد رواته، وال يف عدد خمرجيه، وال يف أي َشء آخر. 

من   وكل  القرضاوي،  نجد  ذلك  به،  ومع  يؤمن  املهدي،  أحاديث  ينكر 

ويصححه، بل يؤلف فيه الكتب، وال يكاد خيلو جملس من املجالس إال ويذكره، ويعدد  

من خالله املجددين الذين ينطبق عليهم احلديث، ويكاد يذكر نفسه ـ لوال احلياء ـ من  

ة، هو  بينهم، مع أنه ال فارق بني األمرين؛ فالذي برش بظهور املجددين يف كل مائة سن

 نفسه الذي برش بظهور املجدد األعظم بعد مئات السنني. 

ولذلك فإن عىل الذي يذكر عدم جدوى التبشري باإلمام املهدي واعتبار الدين  

إليه، أن ينكر أيضا حديث التجديد كل مائة سنة.. ألن الدين قد   قد كمل فال حاجة 

 كمل، فال حاجة للمجددين. 

اه عىل النصوص املقدسة، يتقن فنون احليل،  لكن العقل املزاجي الذي يقدم هو

أو أي   النصوص، ويرفض ما يشاء، من دون أن يديل بأي سلطان  ما يشاء من  فيقبل 

 حجة. 

البشارة   تلك  عليها  تدل  التي  الفوائد  أذكر  أن  املقام  هذا  يف  يمكنني  ال  وأنا 

م املهدي  العظيمة باإلمام املهدي، ولكني أعرب عن نفيس فقط، وعن تأثري حضور اإلما 

 يف حياِت.. وليعتربن من يشاء خرافيا أو ضاال أو متكاسال أو ما شاء من األسامء. 

فأول شعور أشعره هو ذلك الشعور الذي شعره ورقة بن نوفل ومن معه من  

األنبياء؛   به  برشت  الذي  األمي  النبي  ظهور  يرتقبون  كانوا  الذين  الصادقني  األحبار 

 
(، واأللبان يف السلسلة الصحيحة  149( وصححه السخاوي يف املقاصد احلسنة )4291رواه أبو داود )رقم/(  1) 

 (. 599)رقم/
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ر اجلميل، الذي ال خيتلف عن انتظار يعقوب عليه السالم  فأفنوا أعامرهم يف ذلك االنتظا 

 ليوسف عليه السالم. 

وهذا الشعور ال يمكن وصفه، وال التعبري عنه، ألنه ذوق حمض، ولذة حمضة،  

فكلام ذكرت اإلمام املهدي كلام دعتني األشواق إىل تقبيل الرتاب الذي يسري عليه، أو  

 يوسف التي أعادت ليعقوب برصه. اهلواء الذي يتنسمه، فرحيه هي نفس ريح  

وعالقتي به ليس لذة نفسية فقط، بل هي طاقة روحية أيضا جتعلني ـ من حيث  

  ال أشعر ـ أتواصل معه، كام تواصلت أرواح أولئك األحبار والرهبان مع رسول اهلل 

 قبل أن خيرج من عامل امللكوت إىل عامل امللك. 

اقة كربى جتعلني أشعر بأن عيل أن  وهو أيضا ليس أشواقا روحية فقط، بل هو ط

أقّدم أي هدية تليق بذلك اجلناب الرفيع الذي جعله اهلل أمال لألمم، يصحح مسارها،  

ويعيد لإلنسان اخلليفة حقيقته ومكانته، بعد أن خيرجه من أرس الشياطني التي سجنته  

 يف سجوهنا قرونا طويلة. 

كسال، وعزيم ال  حركة،  االنتظار  من  جيعل  ما  ينتظر  وهذا  فالذي  وهنا..  ة ال 

 الغايل عليه أن يقدم الغايل، حتى ال يلقاه ويداه فارغتان.

عقيل   يف  أهتم  أن  خمافة  أكتمها  أو  أكبتها،  أن  أستطيع  ال  والتي  مشاعري،  هذه 

 وديني، ألن أشعر أن عالقتي به أعظم من كل عالقة. 

يسلم للنبوة،  وهي ليست صعبة، وال أنا من ينفرد هبا، بل هي ِمكنة لكل شخص  

 ويعلم أهنا ال تقول إال اخلري، وال ترشد إال للخري. 

عامل   عىل  املبنية  املرضية  التصورات  تلك  من  ناشئة  فهي  بعضهم؛  دعاوى  أما 

يف   يؤثر  املهدي  لإلمام  تعظيمهم  أن  يتصورون  فهم  امللكوت،  عامل  عىل  ال  امللك، 
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الذي هو حفيد رسول اهلل    ، وهم ال يعلمون أن اإلمام املهديتعيظمهم لرسول اهلل  

  تعظيام تعظيمه  كان  ولذلك  احلديث،  ورد يف  كام  منه  فهو  منه،  قطعة  ليس سوى   ،

، ونرصته  ، والشوق إليه شوق لرسول اهلل  ، وحمبته حمبة لرسول اهلل  لرسول اهلل  

 . نرصة لرسول اهلل 

  ولذلك ال نملك إال أن نقول ألولئك الذين يتساءلون عن جدوى ظهوره أو 

الصورة   بتلك  الدين  تتصورون  ألنكم  تتساءلوا،  أن  لكم  حيق  وجوده:  أو  خروجه 

مع   تتعاملون  أنكم  ذلك  والوالية..  النبوة  نحو  املتدفقة  املشاعر  من  اخلالية  البسيطة، 

النبوة تعامال جافا؛ فتخترصون دورها يف دور ساعي الربيد الذي يبلغ الرسالة، وينتهي  

 دوره. 

 ذاهتا، ويعشق الوالية التابعة هلا؛ فهو يعلم أنه يستحيل أن  أما من يعشق النبوة يف

تقوم الرشيعة من دون النبي الذي تنزلت عليه، أو من دون الويل الذي يمثلها، ولذلك  

كانت حمبة الويل والشوق إليه وانتظاره ليست إال سريا يف خطى النبوة، ومتثال حقيقيا  

 للعالقة معها. 

ن خصوصا أولئك الذين فشلوا يف كل مشاريعهم  وربام لن يفهم هذا احلركيو

بسبب غياب هذا البعد عن دعوهتم، ألهنم طالبوا بتحكيم رشيعة اهلل بعيدا عن األولياء  

 الذين يمثلوهنا، والرشيعة احلقيقة ال يمثلها وال يطبقها إال األولياء، ورثة األنبياء. 

وانتهاء البنا  حسن  من  ابتداء  احلركيني  أكثر  نجد  اإلخوان    ولألسف  بقادة 

املسلمني املعارصين ينكرون اإلمام املهدي، ولو أهنم متثلوه يف دعوهتم، واستطاعوا أن  

يستفيدوا من البشارات املرتبطة به، لنجحوا يف أقرص مدة، مثلام نجح غريهم.. لكنهم  

 ال يعتربون. 
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 الشبهة الثالثة: أن اإلمام املهدي فكرة مقتبسة من الديانات األخرى: 

م يتومهون أهنم بأطروحاهتم  وهي  الذين  التنويريون  أولئك  يبثها  التي  الشبه  ن 

يقومون بتنقية اإلسالم من التأثريات اليهودية واملسيحية وغريها، والتي ترسبت إليه ـ  

 حسب وصفهم ـ عرب العصور املختلفة. 

وخاصة   اإلسالم،  تصفية  رضورة  ننكر  وال  الترسب،  ذلك  ننكر  ال  ونحن 

 ية من آثار تلك اإلرسائيليات التي شوهت الدين، وحرفته. التفاسري القرآن

ديننا،   مع  يتناىف  ِما  الديانات  لتلك  املقدسة  الكتب  يف  ورد  ما  كل  ليس  ولكن 

فهناك قواسم كثرية مشرتكة، ولو أننا طبقنا هذا األساس العتربنا الدعوة إىل اهلل نفسها  

امل  الكتاب  يف  أن  ذلك  املقدس،  الكتاب  من  مرسبة  ِمتلئة  دعوة  كثرية  نصوص  قدس 

باجلامل تعرف باهلل وبأسامئه احلسنى وتدعو إىل حمبته والتوكل عليه.. فهل نعترب تلك  

 النصوص ِما ترسب إىل ديننا. 

، والتي ال يزال علامء  ومثل ذلك تلك البشارات الكثرية املرتبطة برسول اهلل  

الكثري من أهل الكتاب آمن  املسلمني يستعملوهنا يف مناظراهتم مع أهل الكتاب، بل إن  

بسببها قديام وحديثا.. فهل نحكم عىل تلك الكتب واألسفار بأهنا حمرفة مجيعا حتى ما  

 ارتبط منها بتلك البشارات؟

يمسه   ومل  الكتاب،  بعض  مس  التحريف  أن  خيربنا  الكريم  القرآن  فإن  وهكذا 

نفس   يستعملون  الكتاب  أهل  مع  حوارهم  يف  املسلمني  علامء  كان  ولذلك  مجيعا، 

نصوص الكتاب املقدس ليقيموا عليهم احلجة من خالله، بل إن القرآن الكريم أول  

ائِيَل  كُ }من استعمل هذا املنهج عندما قال خماطبا اليهود:   لُّ الطََّعاِم َكاَن ِحالا لَِبنِي إرِْسَ

َل التَّْوَراُة ُقْل َفْأُتوا بِالتَّْوَراِة َفاْتُلوهَ  ائِيُل َعىَل َنْفِسِه ِمْن َقْبِل َأْن ُتنَزَّ َم إرِْسَ ا إِْن ُكنُْتْم  إِالَّ َما َحرَّ
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 [ 93]آل عمران:   {َصاِدِقنيَ 

الكتاب، ووصفهم بكوهنم   املؤمنني من أهل  َيتَّبُِعوَن  }وهكذا أخرب عن  ِذيَن  الَّ

ْنِجيِل َيْأُمُرُهْم بِاملَْ  يَّ الَِّذي جَيُِدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَْدُهْم يِف التَّْوَراِة َواإْلِ ُسوَل النَّبِيَّ اأْلُمِّ ْعُروِف  الرَّ

هَلُ  َوحُيِلُّ  املُْنَْكِر  َعِن  ُهْم  َوَينَْهاُهْم  إرِْصَ َعنُْهْم  َوَيَضُع  اخْلََبائَِث  َعَلْيِهُم  ُم  َوحُيَرِّ يَِّباِت  الطَّ ُم 

تِي َكاَنْت َعَلْيِهمْ   [ 157]األعراف:    {َواأْلَْغاَلَل الَّ

إله املسلمني، كام قال   بل إن القرآن الكريم أخرب أن إله أهل الكتاب هو نفسه 

اِدُلوا َأْهَل اْلكَِتاِب }تعاىل:   ِذيَن َظَلُموا ِمنُْهْم َوُقوُلوا آَمنَّا  َواَل جُتَ تِي ِهَي َأْحَسُن إِالَّ الَّ  إاِلَّ بِالَّ

َلُه ُمْسلُِموَن   َوَنْحُن  َوإِهَلُُكْم َواِحٌد  إَِلْيُكْم َوإِهَلُنَا  َوُأْنِزَل  إَِلْينَا  ُأْنِزَل  ]العنكبوت:    {بِالَِّذي 

46 ] 

اإلمام املهدي، والتي وردت  وبناء عىل هذا؛ فإن كل النصوص الواردة يف حق  

ُبوِر  }يف الكتب املقدسة املختلفة، ليست سوى مصداق لقوله تعاىل:   َكَتْبنَا يِف الزَّ َوَلَقْد 

احِلُونَ  الصَّ ِعَباِدَي  َيِرُثَها  اأْلَْرَض  َأنَّ  ْكِر  الذِّ َبْعِد  ؛ ففي هذه اآلية  [105]األنبياء:    {ِمْن 

البش بأن  تعاىل  اهلل  من  إخبار  الزبور،  الكريمة  يف  كتبها  لألرض  الصاحلني  بوراثة  ارة 

 واإلمام املهدي هو بداية تلك البشارة كام ورد يف الرويات املختلفة. 

احلايل نجد إشارات كثرية تنطبق متاما عىل ما ذكر يف القرآن الكريم،  الزبور  ويف  

) ففي   النبي داود    377املزمور  السالم، و ( من زبور  من عليه  التاسعة  الفقرة  :  قاله  يف 

 أّما املتوّكلون عىل اهلل فإهّنم سريثون األرض(.   ،)األرشار ينقطعون

مرياثهم   وسيكون  الصاحلني  أّيام  يعلم  اهلل  )إّن   : جاء  عرش  الثامنة  الفقرة  ويف 

 أبدّيًا(

ويف الفقرة الثانية والعرشين ورد : )الذين باركهم اهلل سريثون األرض، أّما الذين  
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 لعنهم اهلل فسينقطعون( 

التاسعة والعرشين: )الصّديقون سريثون األرض وسيسكنون  و جاء يف الفقرة 

 فيها إىل األبد( 

سفر   ففي  املقدس،  الكتاب  أسفار  سائر  يف  البشارات  هذه  أمثال  نجد  وهكذا 

  ، يمتّد غصن من جذوره  ، : )برز برعم من جذع ييس [9ـ   6و   3ـ 1/    11باب  ]  شعياءأ

وروح العلم    ، وروح املشورة واجلربوت   ، لفطنةيستقّر فيه روح اهلل، وروح احلكمة وا 

ما يسمع ويرى النعجة    ،واخلشية من اهلل، حيكم وفق علمه ال وفق  الذئب مع  يعيش 

ويرعى الدّب مع البقرة واألسد يأكل التبن    ،دسوالنمر مع املعزى والعجل مع شبل األ

البقرة  األفعى  ،مثل  الرضيع بجحر  الطفل  يف  ،ويلعب  وفساد  رضر  مجيع  وال حيدث   

 ألن األرض متتىلء بمعرفة اهلل مثل املياه التي مَتْلؤ البحار(   ،جبايل املقّدسة 

وطبعا هذا النص يشريبلغته الرمزية إىل ذلك الزمان اجلميل الذي يعم فيه السالم  

اإلمام   من  الروايات  بحسب  يبدأ  والذي  الصاحلني،  حكم  بسبب  األرض  والعدالة 

 .املهدي

،  21باب ]إنجيل لوقا  لبشارات يف العهد اجلديد، ففي  وهكذا نجد أمثال هذه ا

مم ضيق  : )تكون يف الشمس والقمر والنجوم آيات، ويظهر عىل األرض لأل[  277ـ  25

ومن ترّقب    ، وحرية بسبب اضطراب أمواج البحر، وتضعف قلوب الناس من اخلوف

عندها ُيرى إبن    ، وتتزلزل قوة السامء  ، تلك الوقائع التي تظهر عىل ربع األرض املسكونة

 يأِت بقّوة وجالل عظيم(  ، اإلنسان ِمتطيًا غاممة

أنفسهم   املسيحية  املقّدس(وقد ذكر علامء  الكتاب  )قاموس  بابن بأن    يف  املراد 

هنا   املسيح  ليس  اإلنسان  السالم السيد  إن  ،  عليه  يف  بل  تكّررت  اإلنسان  ابن  عبارة 
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، وأّما  عليه السالم فقطتطبيق ثالثني منها مع عيسى املسيح    يمكن   ، األناجيل ثامنني مّرة 

 البقّية فإهّنا تتحّدت عن املنجي الذي يظهر يف آخر الزمان. 

  2و 1الفقرات :  12باب  ]يوحنّا الالهوِت  ومثل ذلك نجد هذه البشارة يف رؤيا  

ُع بالشا  ، )ظهرت عالمة عظيمة يف السامء[، فقد ورد فيها:  14و  5و مس وحتت  مرأة تتلفَّ

وكانت املرأة ُحبىل وترصخ من شّدة    ،قدميها القمر وعىل رأسها تاج فيه إثنا عرش كوكباً 

وألجل حفظ ذلك    ،أمل الطلق، ثم ولدت طفاًل ذكرًا سيحكم مجيع األُمم بعصا حديدية

 فقد اختفى عن أنظار الشياطني لعرص وعرصين ونصف عرص(  ، املولود بشكل تام

البشارات يف الكتب املقدسة لغري أهل الكتاب من اليهود  بل إننا نجد أمثال هذه  

نجد هذا النص الذي  وهو أحد الكتب املعتربة عند اهلنود  [،  أوبانيشادوالنصارى، ففي ]

: )عند هناية العامل أو عند انتهاء العرص احلديدي يظهر )مظهر  ال ينطبق إال عىل املخلص

  ، يده سيف مصلت يلمع كالنجم املذّنب ويشنو املظهر العارش( ِمتطيًا حصانًا أبيض ويف

الطهارة وُيعيد  اخللق  وجيّدد  األرشار  مجيع  عىل  عند    ،يقيض  يظهر  هذا  العارش  املظهر 

 انتهاء العامل( 

من الكتب املقّدسة عن اهلنود: )ُُتتم الدنيا بملك عادل  [، وهو  باسكونجد يف ]

ن احلّق معه، ويستحوذ عىل  يف آخر الزمان ؛ يكون إمامًا للمالئكة واإلنس واجلّن يكو

وخيرب عاّم يف الساموات واألرض وال يأِت    ، كل ما هو خمفي يف اجلبال والبحار واألرايض

 إىل الدنيا أعظم منه( 

)عند انتهاء العامل تتجّدد   من الكتب املقّدسة عن اهلنود:[، وهو أيضا  باتيكلويف ]

القديمة  اجل  ،وتعود حّية   ،الدنيا  امُلـلك  أوالد سيـّدي    ، ديـد ويظهر صـاحب  وهـو من 

أي وصّيه    ،العامل العظيميـن أحدمهـا ) ناموس آخر الزمان ( واآلخر ) الصّديق األكرب ( 
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يصري ملكًا باحلّق   .واسم صاحب هذا املُلك اجلديد ) هادي (  ، األكرب املسّمى بـ ) بشن (

د ) الناموس  ويعّمر أكثر من أوال  ، يطول عمر دولته   .وخليفة )رام( وله معاجز كثرية

الدنيا   . األكرب ( املحيط وجزائر رسانديب وقرب    ، وبه ُتتم  البحر  ويسيطر عىل ساحل 

البحر واملحيطات الزهرة وسيف  القمر وشامل هيكل  آدم وجبال  بيت    ، األب  وُّيّدم 

فيكرسه   الرتاب  يف  عىل وجهه  )جغرانات( وُيكّب  ينطق  وبأمره   ) ) سومنات  أصنام 

 ويكرسِّ مجيع األصنام يف كّل مكان(ويلقيه يف البحر األعظم 

هو    ، يظهر ويشنو بني الناس  [ وهو من األسفار اهلندية املقدسة: )ريغ وداويف ]

يف يد ويشنو )املنجي( سيف مثل كوكب مذّنب، ويف يده    ،أقوى وأقدر من كل شخص 

 ( وعند ظهوره تظلم الشمس والقمر وهتتز األرض  ،األخرى خاتم يسطع نوره 

املختلفة   الديانات  أتباع  نرى  نزال  ال  والتي  الكثرية،  النصوص  من  وغريها 

  يؤمنون هبا، ويعتقدون أن هناك خملصا تتخلص البرشية عىل يديه من كل جور وظالم 

 وانحراف، ليصحح مسارها إىل الرصاط املستقيم بعد فرتة الضالل الطويلة. 

وال ُّيم األسامء التي يسمون هبا ذلك املخلص، ألن العربة باحلقائق، ال باألسامء،  

وباملعان ال بالصور.. ولذلك ال معنى العتبار ما  اتفقت عليه األمم مجيعا خرافة، أو  

 ا يؤيدها. ضاللة خاصة إذا ورد يف كتابنا م

بل إننا نجد لفكرة املخلص تأثريها النهضوي الكبري يف سائر األمم، حتى لو كان  

تأثريا سلبيا، لكن له دوره الفاعل.. فاملسيحيون املتصهينون، واحلركة الصهيونية نفسها  

مل تقم، وُتلص اليهود من ذلك الذل الذي كانوا يعانونه إال بنرشها لفكرة املخلص،  

 يف بناء اهليكل له، متهيدا لظهوره.  وهلذا جيتهدون

 الشبهة الرابعة: أن اإلمام املهدي كان سببا للدعاوى والفتن: 
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]سد   الفقهاء  يسميه  ما  تستعمل  أهنا  ذلك  جدا،  الغريبة  الدعاوى  من  وهي 

لسد   أن  مع  والفقهية،  العملية  املوضوعات  يف  ال  األخبار،  موضوعات  يف  الذرائع[ 

ب القبول  ـ يف حال  والتي يشكل عدم  الذرائع  الفقه واألصول،  الكثرية يف  ـ رشوطه  ه 

 التعارض مع النص أوىل أولوياهتا.

عىل األمة، حتى نكتم أو نكذب أحاديثه    فهل نحن أكثر حرصا من رسول اهلل  

الصحيحة الرصحية، التي نقبل ما هو دوهنا بكثري، بحجة أن تلك األحاديث قد تستعمل  

 استعامال خاطئا؟

ه طبقنا  عقائدها،  ولو  مجيع  ألغينا  بل  الرشيعة،  أحكام  مجيع  أللغينا  املعيار  ذا 

فاإلرهابيون اآلن يستندون إىل ما ورد يف النصوص املقدسة من نعيم اجلنة، ليستقطبوا  

املزيد من األتباع، وينرشوا إرهاهبم، فهل يأِت أحد من الناس، ويزعم أنه ال توجد جنة،  

 هابيني؟حتى يسلب هذه الورقة من أيدي اإلر

فهل   عليها؛  وحيرصون  الرشيعة،  معان  من  كثري  عن  يتحدثون  واإلرهابيون 

 نخالف الرشيعة طلبا ملخالفتهم؟

القطري،   النجدي  حممود  ابن  الشيخ  عنه  عرب  الذي  البعد  هذا  فإن  ولذلك؛ 

مجيع العلامء والعوام، يف كل زمان  وجعله من مربرات إنكاره لإلمام املهدي؛ فقال: )

تلون كل من يدعي أنه اإلمام املهدي، العتقادهم أنه دجال كذاب، يريد أن  ومكان، يقا 

يفسد الدين، ويفرق مجاعة املسلمني، ويمأل ما استوىل عليه جورا وفجورا، كام جرى  

يقاتلون كل من يدعي ذلك حتى تقوم   الناس  لكثري من املدعني للمهدية، وسيستمر 

 اهلل، واجتهاد مع النص، وإدخال للعقل  ( تأل عىل الساعة، فأين املهدي واحلالة هذه؟

 فيام ال جمال له فيه. 
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بل إننا لوتأملنا التاريخ لوجدنا أن ادعاء املهدوية أكرب دليل عليها، مثلام حصل  

 . مع أدعياء النبوة، وخاصة قبل الفرتة التي بعث فيها رسول اهلل 

بل إننا لو طبقنا هذا املعيار، وهو االدعاء واعتباره داعية إلنكار تلك النصوص  

املقدسة الكثرية، فإننا ـ وحتى ال نقع يف التطفيف يف امليزان، أو يف املكاييل املزدوجة ـ  

علينا أن نرتك تعلم العلوم الدينية، ألن هناك من العلامء بالدين من راح يفسد الدين،  

 ويضلل الناس..  

التاريخ   يف  الرصاع  أن  ذلك  التجديد،  عىل  الدالة  األحاديث  كذلك  نرتك  بل 

حصل بني املجتهدين، وكل منهم يزعم أنه املجدد، وال زال اآلن الرصاع موجودا؛ فكل  

 جهة تتصور أن زمام التجديد بيدها.

وهكذا، كانت هذه الشبهة جمرد هوى، ذلك أن احلقيقة ال يرضها من خالفها،  

عها من وافقها، واهلروب منها بأمثال تلك احلجج كتامن للعلم، وقد قال تعاىل  كام ال ينف

اهلل   برسول  للبشارت  وكتامهنم  الكتاب  أهل  وصف  اْلكَِتاَب  }:  يف  آَتْينَاُهُم  ِذيَن  الَّ

َوُهمْ  احْلَقَّ  َلَيْكُتُموَن  ِمنُْهْم  َفِريًقا  َوإِنَّ  َأْبنَاَءُهْم  َيْعِرُفوَن  َكاَم  َيْعَلُمونَ َيْعِرُفوَنُه  ]البقرة:    { 

146 ] 

ولو تأملنا حجج أهل الكتاب يف ذلك الكتامن لوجدناها نفس حجج هؤالء،  

ذلك أهنم يتصورون أن مصلحة الدين يف بقاء النبوة يف بني إرسائيل؛ فإذا ما خرجت  

منهم كان يف ذلك الضالل.. وهو نفس ما يتذرع به هؤالء الذين يتصورون أن التجديد  

ولذلك ال يصح أن يسلموه لغريهم كائنا من كان حتى لو كان الذي برش   حكر عليهم، 

 بل برش به كل األنبياء.  به رسول اهلل 

لتلك   كبرية  قيمة  يعطون  الذين  للشيعة  خمالفة  خصوصا  ذلك  يفعلون  وهم 
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البشارات النبوية، بل يتحركون يف التاريخ عىل أساسها؛ فيخالفوهنم، وال يعلمون أهنم  

 نفسه.  ل اهلل خيالفون رسو

العظيم   اإلثم  مع  فهو  الكتامن؛  جمرد  يف  ليس  كله  ذلك  بعد  الكربى  واملشكلة 

املرتبط به ال يساوي شيئا أمام التكذيب.. ال تكذيب الرواة واملحدثني، وإنام تكذيب  

 نفسه.  رسول اهلل 

وال تتعجبوا من هذا؛ فقد رأيت املنكرين ألحاديث اإلمام املهدي، يقبلون نفس  

رق واألسانيد التي رويت هبا أحاديث أخرى، ويعتربوهنا من السنة الصحيحة، بل  الط

 يشنعون عىل املخالف إن أنكرها، متهمني إياه بإنكار السنة. 

روت   إن  السلسلة،  نفس  بل  الرواة،  نفس  يكذبون  الوقت  نفس  يف  لكنهم 

كذ كان  فإن  هلا؛  تكذيبهم  معيار  هو  ما  أدري  ولست  املهدي،  اإلمام  هبا،  أحاديث 

فلتكذب يف سائر األحاديث، وإن كان غري ذلك، فليس إال اهلوى، ذلك أنه ال اجتهاد  

 مع النص. 
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 عذاب القرب . و . التنويريون 

من القضايا العقدية التي خاض العقل التنويري فيها من غري أن تكون له أثارة  

اب  من علم، أو بصرية من هدى، أو دليل من وحي مقدس ما يطلق عليه اصطالحا ]عذ

 القرب[ 

ذلك العذاب الذي وردت به النصوص املقدسة املتواترة، من الكتاب والسنة  

املطهرة، ودل عليه معهام العقل املمتلئ باحلكمة واإليامن، وقال به كل احلكامء والعلامء  

الذين مل يستطع أحد منهم وعىل مدى القرون الطويلة أن يتجرأ؛ فيكذب ما دلت عليه  

 ه فيام ال طاقة لعقله املحدود يف التعرف عليه، أو اإلحاطة به. النصوص، أو حيرش أنف

لكن التفكري الرغبوي واملزاجي للتنويريني راح خيوض فيه كام خاض يف غريه،  

وال دليل له إال اهلوى املجرد.. ذلك أنه من الناحية العقلية يمكن خلالق هذا الكون أن  

ني العدالة التي يضعها، وال حيجر  يعذب من شاء، متى شاء، كيف شاء، ويف إطار قوان

 عليه أحد يف ملكه أو تدبريه أو ترصيفه. 

ومن الناحية الرشعية، والتي هي املخول الوحيد باحلديث يف هذا اجلانب، نرى  

النصوص الكثرية التي حتذر من عذاب القرب، وتبني الرذائل التي يمكن أن تكون سببا  

ات ما جيعل منه قضية حارضة يف أذهاننا،  يف حصوله، بل تعلمنا من األدعية والترضع

العمل   إىل  ندفعها  كام  الرهبة،  بسياط  اهلوى  نزغات  فنقاوم  خالهلا؛  من  أنفسنا  لنريب 

 الصالح بجوائز الرغبة. 

لكن التنويريني، وبسبب ما رأوه من بعض املشايخ والوعاظ من استعامل هذا  

احوا ال يكتفون باإلغارة عليهم أو  النوع من القضايا العقدية يف حمله أو يف غري حمله، ر
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 نقدهم، وإنام اإلغارة عىل النصوص املقدسة نفسها، ونقدها. 

القضايا،   يفكك  مراهقا؛ فهو ال  التنويري عقال  العقل  يدل عىل كون  ما  وهذا 

عىل   يغري  وإنام  هلا،  اخلاطئ  واالستعامل  احلقيقة  وبني  واملرفوض،  املقبول  بني  ويميز 

صالية ال عالقة هلا بالعلم، وال باحلكمة، وال بالتؤدة، وإنام هي  اجلميع، وبطريقة استئ

 جتسيم للهوى املجرد، والتفكري الرغبوي، والعقل املزاجي. 

عذاب القرب أم عذاب  ومن األمثلة عىل ذلك قول بعضهم: يف مقال حتت عنوان ]

باألزهـــر الذين يدافعون  حد املنتفعــني من جتار الدين  أبالطبع ال خيفي عىل  : )  (1)[الفقر 

عن مصاحلهم الشخصية باسم الدين والتدين ودفاعهم املستميت عن موضوع عذاب  

حقيقة َشء خمزي أن تكرس حياتك    ،ندعو اهلل أن يقربهم يف جهنم إن شاء اهلل  ، القرب

فال    ،هو جزء من عامل الغيب، هو عامل األموات   ، ئا للدفاع عن عامل أنت ال تعلم عنه شي

ال أنا وال أي شخص وال أي علم يف املايض واحلارض استطاع أن خيرتق هذا العامل  أنت و

ولكن املنتفــعني من جتار الدين    ، عامل املوت ويعلم ما الذي حيدث ألي إنسان بعد املوت 

ما نفس اإلنسان وهو حي  أ  ، باألزهـــر ركزوا جّل اهتاممهم عىل اإلنسان بعد موته فقط

مثل ماليني البؤساء الذين يعيشون يف فقر وبؤس    ا أم حزين  ا وكيف سيعيش سعيد  ، يرزق

 ( وسط هؤالء املجرمني من جتار الدين

وبعد كل هذه املصادرات عىل املطلوب، واخللط بني القضايا، وردة الفعل التي  

أليس من العار أن تدافع ال تدل عىل احلكمة واألناة، راح صاحب املقال خيطب قائال: )

فيا أستاذ يا إنسان    .. األحياء يزدادون بؤسا باسم متثيلية عذاب القربعن األموات وترتك  

تؤمن   من  كرّمكأيا  اهلل  أحياء  ا  .. ن  وهم  هبم  اشعـر  البرش  من  حولك  بمن  شعــر 

 
 .2014اكتوبر  16ميس عذاب القرب أم عذاب الفقر، رمضان عبد الرْحن يف اخل(  1) 
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اشعر هبم وقف معهم وبجانبهم ضد الفاسدين ال  .  .يشرتكون معك يف املكان والزمان

يخ ال جتامل وال ترتِش أعـد  جل مصلحتك الشخصية، فمزبلة التارأتقف ضدهم من  

فال يطلق الفقر والفقراء إال    ،حساباتك، فعذاب الفـقـر أهم مليار مرة من عذاب القبـر

عىل األحياء والعقل يقول أن الذي ال ُّيتم ويشعر بمعاناة الناس وهم أمامه أحياء، فمن  

وافرتاء   موات يعترب حمض كذبأاملؤكد أن ما يقوله مدعيا خوفه عىل نفس الناس وهم  

 ( وضحك عىل نفس الناس حتى ينشغلوا عن حقوقهم الطبيعية وهم احياء

ولست أدري ما عالقة عذاب القرب بكل ذلك، وهل يف إمكان العامل أو رجل  

ينقذ الناس من الفقر، وهل هذا دوره، أم دوره أن يبني أحكام   الدين أو اخلطيب أن 

بإغن تكليفه  أما  ويوجههم،  الناس  ويعظ  من  الرشيعة،  ليس  فهذا  الفقر،  من  ائهم 

مسؤوليته، والسبب فيام ذكره من الرسقات الكربى ليس رجال الدين الذين يؤمنون  

بعذاب القرب، ولكن رجال الدنيا الذين ينكرونه، ألهنم لو كانوا يؤمنون به، ملا جترأوا  

 عىل رسقة دينار واحد. 

فقر، وإنام يريد أن يضم  وهلذا فإن هذا التنويري يف حقيقته ال يعطي حال لعالج ال

الدنيا   عذاب  بني  الفقراء  ليجمع  وزندقة،  وضالال  كفرا  الفقراء  يعانيه  الذي  للفقر 

أشد   وروحية،  نفسية  أخرى  معاناة  املادية  معاناهتم  إىل  ليضموا  أو  اآلخرة،  وعذاب 

 وأخطر.  

[ بعنوان  مقال  يف  يقول  آخر  كتب  ذلك  احلقيقة  ومثل  بني  القرب  عذاب 

القر ن جتد يف هذه األ أمن املؤسف جدا  )   :(1)[واخليال الكريم عىل  آيام وبعد نزول  ن 

سالمية ما زال  مة اإلبناء هذه األأمن    ا كبري  ا سنة عدد  1200كثر من  أخاتم النبني منذ  

 
 . 2016سبتمرب  04  عذاب القرب بني احلقيقة واخليال، فتحى اْحد ماىض، (  1) 
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اآل بكل  هذه  بمقولته  ضاربا  القرب  عذاب  بمقولة  القر يؤمن  احلائطآيات  عرض    ، نية 

فيه نفيا قطعيا ال مرية  تنفي هذا االدعاء    ،حادحاديث اآل أويتمسكون ببعض    ، والتي 

ثم عليه وال جيوز  إوتاركها ال    ، حاديث ظنية الثبوتأهنا  أمة ب والتي جيمع معظم علامء األ 

 ( حاديثسس الدين من هذه األأاستنباط او استخراج 

آليات التي تنص عىل  وهكذا راح هو وأمثاله ينتقون من القرآن الكريم بعض ا 

العذاب األكرب يف القيامة، متجاهلني آيات أخرى، تتحدث عن العذاب الذي قبلها،  

 وبدل أن حيكموا مجيع اآليات والنصوص، راحوا يستعملون بعضها لرضب بعض. 

عليها،   والرد  ذكر شبهاهتم،  وباختصار،  املقال،  هذا  يف  نحاول  هذا  وبناء عىل 

امل  للنصوص  خمالفتها  للمقاصد  وبيان  ومناقضتها  واحلكمة،  للعقل  وخمالفتها  قدسة، 

 الرشعية من ذكر هذه القضية واستعامهلا وسيلة للرتبية واإلصالح.  

 الشبهة األوىل  ـ أن عذاب القرب أطروحة مستمدة من الديانات األخرى: 

يرص التنويريون يف كل قضية اتفق فيها اإلسالم مع سائر األديان عىل تكذيبها،  

املسلمني أخذوها من أهل تلك األديان، وليس من مصادرهم املقدسة، أو    بحجة أن 

ربام يتصورون من حيث ال يشعرون أن املصادر املقدسة للمسلمني استفادهتا من أهل  

تلك األديان، ومل يوح هبا من اهلل تعاىل.. وهم يف هذا يطلبون من اهلل تعاىل بأن خيتار 

 زاْحهم فيها غريهم. للمسلمني عقائد ينفردون هبا، وال ي 

مصدر ُخرافة عذاب  ومن األمثلة عىل هذه الشبهة ما كتبه بعضهم حتت عنوان ] 

بام أن اليهود هم  ، والذي أعاد فيه هذه العقيدة ملصادر خمتلفة عرب عنها بقوله: )(1) [القرب

 
املتمدن،  (   1)  احلوار  عسكر،  سامح  القرب،  عذاب  ُخرافة  مراعاة 2013فرباير    23مصدر  الترصف  ببعض   ،

 لالختصار. 
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املسلمني عند  العقيدة  هذه  اثنني:  ؛أصل  أمرين  من  واحد  حدوث  يعني  أن    فهذا  إما 

  ، ـ حينهاـ  كانوا يؤمنون باحلياة يف الربزخ،وأن البعث يكون مرتني األوىل يف القرب    اليهود 

وهذه العقيدة هي  ،  والثانية يوم القيامة، وبالتايل فهم يؤمنون بثالثة أنواع من احليوات 

املسلمني من  القرب  بعذاب  يؤمن  من  عقيدة  يؤمنون  ..  نفسها  يكونوا  مل  اليهود  أن  أو 

األخروي   احلساب  وأن  القرب،  يف  بالبعث  يؤمنون  أصاًل..ولكن  القيامة  يوم  بالبعث 

 ( لدُّيم موجود بداخله، وهذا يعني أن عذاب القرب لدُّيم هو نفسه عذاب اآلخرة

ثم راح يرجح االحتامل الثان، ليبني عليه أن مصدر هذه العقيدة هم املرصيون  

فقال:  القدا الثانيةمى،  أرجح  ألن  .وأنا  املرصيون  .  اعتقاد  بعينه  هو  االعتقاد  هذا 

النتيجة هذه  حول  اخلالف  مع  حتى  مرصية  كانت  باألصل  اليهود  فنشأة    ، الُقدماء، 

ولكنها كانت رؤية دينية عامة منترشة يف الرشق القديم، فاملعبود املرصي ُيقابله املعبود  

أن   البابيل..حتى  أو  الطرح..وعقيدة  الفينيقي  هذا  من  َُتُل  مل  القدماء  اليونان  عقائد 

. وألن  احلساب واجلزاء لدُّيم كانت يف القبور وهذا ما ْحلهم عىل دفن متاع امليت معه. 

ُكتب وأسفار اليهود الُكربى خلت من أي إشارة للبعث يوم القيامة، وأن اإليامن بيوم  

يأِت إال متأخرًا وبالتح اليهود مل  بِشقيه.. القيامة لدى  التلمود  ال  وألنه    ديد بعد كتابة 

يوجد أحد من اليهود اآلن يقول بعذاب القرب.. بمعنى أهنم يعتقدون يف أن البعث يكون  

ثم   اليهود  لدى  منشأها  كان  العقيدة  هذه  وأن  كيف  التساؤل  ُيثري  وهذا  القيامة،  يوم 

يق كانوا  بأهنم  الثان  الوجه  كتابة  ُينكروهنا اآلن..واإلجابة جاءت يف  قبل  بذلك  ولون 

باإلنجيل...حينها   فيه  متأثرًا  القيامة  يوم  البعث  التلمود بعقيدة  التلمود، وبعدما جاء 

 ( آمن اليهود بأن البعث واحد يوم القيامة وأن احلياة اثنني يف الدنيا واآلخرة

فقال:   القدامي،  املرصيني  من  املستورد  املفهوم  هذا  تطور  كيف  يبني  أخذ  ثم 
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ُبعدًا  ) أخذت  دينية  فكرة  كانت  املسلمني  عند  القرب  عذاب  فكرة  بأن  اإلشارة  يكفينا 

اجتامعيا نتيجة لتطورها عىل أيدي املتصوفة..أيضًا ومن أثر ُعمقها الضارب يف أذهان  

الُقدماء الرشقيني، وهي تعني أن عذاب القرب لدُّيم كان هو العذاب األخري ألهنم كانوا  

القي بيوم  يعتقدون  كان  ال  فمن  أعامهلم  عىل  وحُياسبهم  العباد  فيه  اهلل  يبعث  الذي  امة 

والعراقية   املرصية  األساطري  وأن  النار،  دخل  طاحلًا  كان  ومن  اجلنة  دخل  صاحلًا 

قضية   اآلخر..ويف  البعض  يف  ومتطابقة  البعض  يف  متشاهبة  كانت  القديمة  واليهودية 

هود والفراعنة وبالد العراق ـ خاصة  عذاب القرب نكاد نرى تطابقًا عجيبًا بني عقائد الي

السومريني والبابليني ـ  قبيل ظهور التلمود وتأثر اليهود باألناجيل التي أفصحت عن  

شكل احلياة بعد املوت وبأن هناك يومًا سرُتد فيه احلياة لألجساد وهو اليوم األخري للعامل  

 (  وبعدها يأِت احلساب

أكذوبة عذاب القرب وأكاذيب شيوخ  ومثل ذلك كتب آخر يف كتاب له بعنوان ]

ىف الوقت الذى يستعد فيه العامل الرتياد  يقول يف مقدمة الكتاب: )  (1)[الثعبان األقرع

العلوم تقدمًا يقرتب من اخليال، حيرص   التقدم ىف  القرن احلادى والعرشين بمزيد من 

دى والعرشين  املسلمون اهتامماهتم حول قضايا ترجع إىل خرافات تنتمى إىل القرن احلا 

املرصيون   أجدادنا  اخرتعها  التى  األقرع  والثعبان  القرب  عذاب  نوع  من  امليالد.  قبل 

ونحن مشغوفون هبذه اخلرافة ونعتربها    ، القدماء ثم عادت إلينا منسوبة زورًا إىل النبى

وهكذا ينفصل املسلمون عن  ،  من املعلوم من الدين بالرضورة من أنكرها يكون كافراً 

ر من أربع آالف سنة مع أن اإلسالم حني نزل ىف القرن السابع امليالدى  عرصهم بأكث

القرآن   ىف  جتريبيًا  علميًا  منهجًا  ووضع  واخلرافات  األساطري  من  حازمًا  موقفًا  وقف 

 
 صور. أكذوبة عذاب القرب وأكاذيب شيوخ الثعبان األقرع، أْحد صبحي من(  1) 
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للبحث واالكتشاف.. لكن األسالف ركنوا إىل اخلرافة وأمهلوا ما جاء ىف القرآن الكريم  

ت الصحوة ىف العرص احلديث فوجئنا بخرافات  من منهج علمى جتريبى.. وعندما بدأ

العصور الوسطى التى يرفضها القرآن الكريم وقد عادت إىل الظهور والتأثري عىل عقول  

 ( الشباب املتدينني ليزدادوا ُتلفًا باسم اإلسالم وهو دين العلم ودين التعقل والتبرص

بنا أن نكون رقيق  هل يراد  .  . مرة أخرى.. ماذا يراد بنا ؟!ثم قال بكل ْحاسة: )

.. هل يراد  .القرن احلادى والعرشين نعيش ىف زوايا النسيان بينام يتقدم العامل من حولنا 

 ( بديننا احلنيف أن يكون عنوانًا لإلرهاب والعجز والتخلف واخلرافة؟!

وهكذا راح يتصور أنه بمجرد تكذيبه لعذاب القرب يكون قد خلص املسلمني  

يعلم أن  من اخلرافة، وأنه بذلك سيؤ  الواحد والعرشين، وهو ال  القرن  هلهم الرتياد 

توصف   قد  الدين،  من  أخرى  عقائد  إلنكار  مرصاعيه  عىل  الباب  سيفتح  هذا  قوله 

بسالح   مسلحون  ـ ونحن  يزعم  كام  ـ  والعرشين  الواحد  القرن  ندخل  حتى  باخلرافة، 

 العلم املجرد. 

حتاول أن تربط هذه    ونفس الِشء نجده يردد يف كتب ومقاالت تنويرية كثرية، 

العقيدة بعقائد األمم السالفة، لتقوم بنسفها بعد ذلك، وكأن القاعدة الرشعية هي أن  

 اإلسالم ال يقصد سوى خمالفة عقائد األمم. 

ولو أن هؤالء استمروا يف تطبيق هذا املعيار عىل أحكام احلج، أللغوها مجيعا،  

املختلفة  الديانات  يف  موجودا  أيضا  احلج  كان  كانوا  فقد  املرشكني  القرشيني  إن  بل   ،

 يتفقون مع املسلمني يف كثري من أحكام احلج. 

وهكذا نجد أكثر األنبياء املذكورين يف القرآن الكريم هم أنفسهم املذكورون يف  

القرآن   يف  ورد  ما  بني  واالختالفات  موجودة،  قصصهم  نفس  بل  املقدس،  الكتاب 
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نعترب فهل  حمدودة؛  املقدس  والكتاب  الكتاب    الكريم  من  مستمدة  القصص  تلك 

 املقدس، وأهنا إرث من الديانات األخرى تسلل لكتاب املسلمني ودينهم. 

وهكذا األمر يف مسائل كثرية جدا سواء من باب العقائد أم الرشائع، والتي تدل  

 يف األصل عىل وحدة الدين، ال عىل كون املسلمني قد أخذوها من غريهم. 

، وحاولوا أن يتخلصوا من ذلك العقل الرغبوي  ولو أن هؤالء تواضعوا قليال 

واملزاجي، وعادوا إىل نصوص القرآن الكريم نفسها، ومثلها إىل السنة املطهرة التي هي  

بيان للكتاب، ورشح له، لوجدوا األدلة الكثرية جدا، والتي تكفي آحادها لكف املؤمن  

 عن التجرأ عىل خمالفتها. 

مع أهل الكتاب أو غريهم من أهل األديان  ولذلك، فإن جمرد اتفاق املسلمني  

عىل هذه العقيدة ال يعني إلغاءها، بل إنه يعني أن هذه العقيدة من العقائد املقررة يف  

 األديان األخرى، والتي ال زالت حتتفظ هبا. 

 الشبهة الثانية  ـ تعارض عذاب القرب مع القرآن الكريم: 

املكذبون منها  ينطلق  التي  األكرب  الشبهة  يأتون    وهي  ولذلك  القرب،  بعذاب 

ببعض اآليات الكريمة التي تنص عىل أن العذاب احلقيقي يكون بعد املساءلة واحلساب  

 يوم القيامة، ليرضبوا هبا غريها من اآليات الكريمة. 

وهم يستعملون يف هذا كل ما لدُّيم من أدوات القص والكتامن واحلذف التي  

ا يريد، ومن أمثلة ذلك اقتباس بعضهم لقوله  يستعملها عادة العقل الرغبوي لتقرير م

،  [ 28]البقرة:    {َكْيَف َتْكُفُروَن بِاهللَِّ َوُكنُْتْم َأْمَواًتا َفَأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ حُيْيِيُكمْ }  تعاىل:

تقول:   لتتمة اآلية، والتي  ُتْرَجُعونَ }مع حذفه  إَِلْيِه  ثم تعقيبه عىل  [ 28]البقرة:    {ُثمَّ   ،

البداية، ثم احلياة الدنيا التى  لنص الذي اقتبسه بقوله: )إا ذًا يقول احلق، هو موت ىف 
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َذا  . إ.   4=    2+ 2أي :    ،موتتان وحياتان  ..نحياها اآلن، ثم املوت، ثم احلياة ىف اآلخرة 

تصبح هذه املعادلة خاطئة ألننا نضيف حياة أخرى ملشاهدة الفلم    [ حياة القرب]اضفنا  

ا  ، وهذ3+ 3.. أي  ىثم بعد ذلك موتة أخر  [، منكر و نكري و الثعبان األقرع... ] املرعب  

 ( كام قال احلق 4ال يساوى 

  [28]البقرة:    {ُثمَّ إَِلْيِه ُتْرَجُعونَ }لكنه لو قرأ فقط تتمة اآلية، وهي قوله تعاىل:  

نفسه بنفسه، فاهلل تعاىل ذكر رجوعه إليه، أي يوم القيامة بعد احلياتني واملوتتني،    لرد عىل 

 وذلك ما يتطلب وجود حياة برزخية. 

َسَبنَّ اهللََّ َغافاًِل َعامَّ َيْعَمُل الظَّاملُِوَن    }وهكذا نجدهم يقرؤون قوله تعاىل:   َواَل حَتْ

فِيهِ  َتْشَخُص  لَِيْوٍم  ُرُهْم  ُيَؤخِّ وقوله:  [42]إبراهيم:    {اأْلَْبَصاُر    إِنَّاَم  اهللَُّ  }،  ُيَؤاِخُذ  َوَلْو 

ى َفإَِذا َجاَء َأَجُلُهمْ  ُرُهْم إِىَل َأَجٍل ُمَسما ٍة َوَلكِْن ُيَؤخِّ   النَّاَس بُِظْلِمِهْم َما َتَرَك َعَلْيَها ِمْن َدابَّ

َوَلْو ُيَؤاِخُذ اهللَُّ النَّاَس باَِم  }وقوله:  ، [61]النحل:   {اَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل َيْسَتْقِدُموَن 

ى َفإَِذا َجاَء َأَجُلُهْم َفإِنَّ  ُرُهْم إىَِل َأَجٍل ُمَسما ٍة َوَلكِْن ُيَؤخِّ   َكَسُبوا َما َتَرَك َعىَل َظْهِرَها ِمْن َدابَّ

خرة، ألن  ، ويتصورون أن العذاب سيؤخر إىل اآل[ 45]فاطر:    {اهللََّ َكاَن بِِعَباِدِه َبِصرًيا  

 اهلل تعاىل ال يؤاخذ الظاملني قبل ذلك. 

لكنهم لو قرأوا مع تلك اآليات آيات أخرى كثرية جدا، تذكر تعجيل اهلل تعاىل  

العقوبة لعباده يف الدنيا قبل اآلخرة، لفهموا تلك اآليات الكريمة فهام صحيحا؛ فهي 

احلقيقي،   األكرب  العذاب  تنفي  وإنام  املطلق،  العذاب  تنفي  يف  ال  إال  يكون  ال  والذي 

ليس   أنه  يعني  ال  ولكن  اآلخرة،  بعذاب  مقارنة  جدا  هني  فهو  عداه؛  ما  أما  اآلخرة، 

َيْعَلُمونَ }عذابا، كام قال تعاىل:   َأْكَثَرُهْم اَل    {َوإِنَّ لِلَِّذيَن َظَلُموا َعَذاًبا ُدوَن َذلَِك َوَلكِنَّ 
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 ( 1) القرب قبل عذاب يوم القيامة(  : )عذاببقوله   ابن عباسٍ ، والتي فرسها  [47]الطور:  

َب اهللَُّ َمَثاًل َقْرَيًة  }ومن األمثلة التي ذكرها القرآن الكريم لذلك قوله تعاىل:   َورَضَ

َس   لَِبا َكاَنْت آِمنًَة ُمْطَمئِنًَّة َيْأتِيَها ِرْزُقَها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بَِأْنُعِم اهللَِّ َفَأَذاَقَها اهللَُّ

ُبوُه َفَأَخَذُهُم  112اجْلُوِع َواخْلَْوِف باَِم َكاُنوا َيْصنَُعوَن )  ( َوَلَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمنُْهْم َفَكذَّ

َظاملُِوَن   َوُهْم  اآليتني  [ 113،  112]النحل:    {اْلَعَذاُب  هاتني  يف  تعاىل  اهلل  ذكر  فقد   ،

ؤجله هلم، وهو ال يتناىف مع  الكريمتني، كيف أنه عجل العذاب ألهل هذه القرية، ومل ي 

اآليات السابقة، وإنام يفهم منه أن العذاب نوعان: عذاب حقيقي كامل، وهو املؤجل  

إىل اآلخرة، وبعد احلساب، وهناك عذاب ناقص وقارص بالنسبة لعذاب اآلخرة، وهو  

 معجل يف الدنيا أو يف الربزخ. 

( َفَأَخَذُهُم  157ُحوا َناِدِمنَي ) َفَعَقُروَها َفَأْصبَ   }ومثل ذلك قوله تعاىل عن ثمود:  

 [ 158،  157]الشعراء:    {اْلَعَذاُب إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤِمننَِي 

بل إن اهلل تعاىل خصص سورة يف القمر بأنواع العذاب التي أصابت أهل القرى،  

َفَكْيَف َكاَن َعَذايِب  }: بسبب بغيهم وظلمهم، ثم يقول بعد ذكره لكل عذاب يصابون به

 [ 16]القمر:  {َوُنُذرِ 

فيقول:   أصاهبم؛  الذي  العذاب  شدة  يصف  إنه  ِرحًيا  }بل  َعَلْيِهْم  َأْرَسْلنَا  ا  إِنَّ

ا يِف َيْوِم َنْحٍس ُمْسَتِمرٍّ )  رَصً ُْم َأْعَجاُز َنْخٍل ُمنَْقِعٍر ) 19رَصْ ( َفَكْيَف  20( َتنِْزُع النَّاَس َكَأهنَّ

 [ 21  -  19]القمر:   {ايِب َوُنُذرِ َكاَن َعذَ 

العذاب   منه  يراد  العذاب ال  تأجيل  أن  الكريمة عىل  اآليات  تدل هذه  وهكذا 

املطلق، وإنام يراد منه العذاب احلقيقي الذي ال يمكن أن يقارن به عذاب الدنيا، وال  

 
 . 487صـ  22تفسري الطربي جـ (  1) 
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 عذاب الربزخ. 

بالكافرين   املرتبط  العذاب  بأن  خيربنا  نفسه  الكريم  القرآن  نجد  وهكذا 

فقط، بل يصيبهم يف الدنيا أيضا، ويف حال االحتضار   واملنحرفني ال يصيبهم يف اآلخرة

الذي سيفدون   العامل  يعاينون  املحترضين، وكيف  أقسام  تعاىل يف  قال  فقد  خصوصا؛ 

( َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمنُْكْم  84( َوَأْنُتْم ِحينَئٍِذ َتنُْظُروَن ) 83َفَلْواَل إَِذا َبَلَغِت احْلُْلُقوَم )}إليه:  

وَن ) َوَلكِْن اَل  ( َتْرِجُعوهَنَا إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي  86( َفَلْواَل إِْن ُكنُْتْم َغرْيَ َمِديننَِي )85 ُتْبرِصُ

بِنَي )87) ا إِْن َكاَن ِمَن املَُْقرَّ ا إِْن َكاَن ِمْن  89( َفَرْوٌح َوَرحْيَاٌن َوَجنَُّت َنِعيٍم ) 88( َفَأمَّ ( َوَأمَّ

بِنَي  91اَلٌم َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي ) ( َفَس 90َأْصَحاِب اْلَيِمنِي ) ا إِْن َكاَن ِمَن املَُْكذِّ ( َوَأمَّ

نَي ) الِّ  [ 94  -  83]الواقعة:    {( َوَتْصلَِيُة َجِحيمٍ 93( َفُنُزٌل ِمْن َْحِيٍم ) 92الضَّ

إليه   اكتشافه حلقيقة املصري الذي سيصري  وهكذا أخربنا عن فزع اإلنسان عند 

) }مبارشة بعد موته؛ فقال:   اْرِجُعوِن  َقاَل َربِّ  املَْْوُت  َأَحَدُهُم  َجاَء  إَِذا  َلَعيلِّ  99َحتَّى   )

َا َكلَِمٌة ُهَو َقائُِلَها َوِمْن َورَ  ُيْبَعُثوَن  َأْعَمُل َصاحِلًا فِياَم َتَرْكُت َكالَّ إهِنَّ َيْوِم  إِىَل    {ائِِهْم َبْرَزٌخ 

 [ 100،  99]املؤمنون: 

وذكر لنا بعض العذاب الذي يصيبهم يف حال االحتضار بمجرد توفر القابلية  

فقال:   الربزخ؛  لعامل  للخروج  ُبوَن  }هلم  َيرْضِ املاََْلئَِكُة  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َيَتَوىفَّ  إِْذ  َتَرى  َوَلْو 

َمْت َأْيِديُكْم َوَأنَّ اهللََّ َلْيَس  50ْدَباَرُهْم َوُذوُقوا َعَذاَب احْلَِريِق )ُوُجوَهُهْم َوأَ  ( َذلَِك باَِم َقدَّ

لِْلَعبِيدِ  ٍم  وقال:  [ 51،  50]األنفال:    {بَِظالَّ ُبوَن  }،  َيرْضِ املاََْلئَِكُة  ْتُهُم  َتَوفَّ إَِذا  َفَكْيَف 

( َوَأْدَباَرُهْم  ُ 27ُوُجوَهُهْم  بَِأهنَّ َذلَِك  َفَأْحَبَط  (  ِرْضَواَنُه  َوَكِرُهوا  اهللََّ  َأْسَخَط  َما  َبُعوا  اتَّ ُم 

 [ 28،  27]حممد:   {َأْعاَمهَلُْم 

َوَلْو َتَرى إِِذ الظَّاملُِوَن يِف َغَمَراِت املَْْوِت َواملاََْلئَِكُة َباِسُطو َأْيِدُّيِْم َأْخِرُجوا  }وقال:  
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َزْوَن َعَذاَب  جُتْ اْلَيْوَم  آَياتِِه    َأْنُفَسُكُم  َوُكنُْتْم َعْن  احْلَقِّ  َغرْيَ  َتُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ  ُكنُْتْم  باَِم  اهْلُوِن 

ونَ   [ 93]األنعام:   {َتْسَتْكرِبُ

أو عذاب   القرب،  الكريم ال خيربنا فقط عن وجود عذاب  القرآن  فإن  ولذلك، 

 الربزخ، وإنام خيربنا أيضا، بأن العذاب يبدأ من حلظات االحتضار نفسها. 

وهو نفس ما قرره احلكامء والفالسفة والروحانيني بناء عىل تصوراهتم للنفس  

ليست   القرب  عذاب  أن  عىل  يدل  ما  وهو  فيها،  وتأثريها  باحلقائق،  الناطقة، وعالقتها 

قضية نصية فقط، بل يدل عليها العقل املجرد أيضا، ذلك أن القول بعدم الربزخ يعني  

ه أي دليل، فاملوت حالة من حاالت اإلنسان، وليس  العدم املطلق، وهو ما مل يرد علي

]امللك:    {الَِّذي َخَلَق املَْْوَت َواحْلََياَة لَِيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل   }عدما، كام قال تعاىل:  

2 ] 

اعلم أن سوء  وقد قال الغزايل مقررا هذه احلقيقة عند بيانه ملعنى سوء اخلامتة: )

فأما الرتبة العظيمة اهلائلة فأن يغلب    ؛ إحدامها أعظم من األخرى  :اخلامتة عىل رتبتني 

فتقبض الروح    ، عىل القلب عند سكرات املوت وظهور أهواله إما الشك وإما اجلحود

القلب من عقدة اجلحود حجابا   عىل حال غلبة اجلحود أو الشك فيكون ما غلب عىل 

أبدا تعاىل  اهلل  الدائ  ،بينه وبني  البعد  يقتيض  املخلدوذلك  والعذاب  والثانية وهي  .  .م 

فيتمثل    ؛ دوهنا أن يغلب عىل قلبه عند املوت حب أمر من أمور الدنيا وشهوة من شهواهتا 

فيتفق قبض روحه يف    ؛ذلك يف قلبه ويستغرقه حتى ال يبقى يف تلك احلالة متسع لغريه

ومهام  ،  إليها فيكون استغراق قلبه به منكسا رأسه إىل الدنيا وصارفا وجهه    ؛تلك احلال 

إذ    ،ومهام حصل احلجاب نزل العذاب ،  انرصف الوجه عن اهلل تعاىل حصل احلجاب

عنه  املحجوبني  إال  تأخذ  ال  املوقدة  اهلل  الدنيا    ، نار  حب  من  قلبه  السليم  املؤمن  فأما 
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فمهام اتفق    ، جز يا مؤمن فإن نورك أطفأ هلبي  :فتقول له النار  ، املرصوف مهه إىل اهلل تعاىل

  ، فاألمر خمطر ألن املرء يموت عىل ما عاش عليه  ،روح يف حالة غلبة حب الدنيا قبض ال 

عليه الغالبة  الصفة  تضاد  املوت  بعد  للقلب  أخرى  صفة  اكتساب  يمكن  ال    ،وال  إذ 

وقد بطلت اجلوارح باملوت فبطلت األعامل فال    ،ترصف يف القلوب إال بأعامل اجلوارح

  (1)(مطمع يف عمل وال مطمع يف رجوع إىل الدنيا ليتدارك

فإن قلت فام ذكرته يقتيض أن ترسع النار إليه عقيب  )ثم عقب عىل ذلك بقوله:  

فاعلم أن كل من أنكر عذاب    ؛ ويمهل طول هذه املدة  ،موته فام باله يؤخر إىل يوم القيامة

بل الصحيح    ، فهو مبتدع حمجوب عن نور اهلل تعاىل وعن نور القرآن ونور اإليامنالقرب  

عند ذوي األبصار ما صحت به األخبار وهو أن القرب إما حفرة من حفر النار أو روضة  

كام وردت به  ،  وأنه قد يفتح إىل قرب املعذب سبعون بابا من اجلحيم ،  من رياض اجلنة 

إال و روحه  تفارقه  فال  اخلامتةاألخبار  بسوء  قد شقي  كان  إن  البالء  به  نزل  وإنام  ،  قد 

ُتتلف أصناف العذاب باختالف األوقات فيكون سؤال منكر ونكري عند الوضع يف  

بعده،  القرب احلساب ،  والتعذيب  يف  املناقشة  يف  ،  ثم  األشهاد  من  مأل  واالفتضاح عىل 

يف مجيع أحواله بني أصناف  إىل آخر ما وردت به األخبار فال يزال الشقي مرتددا  ،  القيامة

  (2)(العذاب وهو يف مجلة األحوال معذب إال أن يتغمده اهلل برْحته

وهكذا نجد اآليات القرآنية الكثرية ُترب بأن العذاب يبدأ مبارشة بعد املوت،  

وذلك باستعامل الفاء التي تفيد الرتتيب والتعقيب، ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل عن آل  

 آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َكَفُروا بِآَياِت اهللَِّ َفَأَخَذُهُم اهللَُّ بُِذُنوهِبِْم إِنَّ  َكَدْأِب }فرعون:  

 
 ( 173/ 4إحياء علوم الدين )(  1) 

 ( 174/ 4إحياء علوم الدين )(  2) 
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 [ 52]األنفال:   {اهللََّ َقِويٌّ َشِديُد اْلِعَقاِب 

السالم:   قوم نوح عليه  أمثلة ذلك قوله تعاىل عن  ُأْغِرُقوا    }ومن  َخطِيَئاهِتِْم  ِِمَّا 

؛ فقد أخرب اهلل تعاىل أن  [25]نوح:    {َفُأْدِخُلوا َناًرا َفَلْم جَيُِدوا هَلُْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ َأْنَصاًرا  

وعذا بغرقهم،  الدنيا  يف  عذابا  عذابني:  عذبوا  السالم،  عليه  نوح  الربزخ  قوم  يف  با 

 بإدخاهلم النار، وذلك باستعامل الفاء التي تفيد الرتتيب والتعقيب. 

ومل يكتف القرآن الكريم هبذه الشواهد الواضحة، والتي ال تتعارض مع كون  

العذاب احلقيقي هو عذاب اآلخرة، ألن ما دونه ال يساوي شيئا بجانبه، وإنام ذكر هذا  

َفَوَقاُه اهللَُّ  }أن جيادل فيها، فقال عن قوم فرعون:  العذاب بصيغة رصحية ال يمكن ألحد  

 ( اْلَعَذاِب  ُسوُء  فِْرَعْوَن  بِآِل  َوَحاَق  َمَكُروا  َما  ا  45َسيَِّئاِت  ُغُدوا َعَلْيَها  ُيْعَرُضوَن  النَّاُر   )

اَعُة َأْدِخُلوا آَل فِْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب   [ 46، 45 ]غافر:  {َوَعِشياا َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

فقد أخرب أهنم ويف الوقت احلايل يعرضون عىل الناس غدوا وعشيا، وذلك ما  

يعني حياهتم يف الربزخ عىل عكس ما يصور املنكرون لعذاب القرب، وهي أيضا تؤكد ما  

ذكرنا من أن العذاب الشديد يكون يف اآلخرة، ال يف الربزخ، وبذلك جيمع بني اآليات  

 ب إىل اآلخرة، وبني سائر اآليات. التي ُترب عن تأجيل العذا 

ومل يملك صبحي منصور بعد إيراده هلذه اآليات الكريمة إال أن يسلم هبا، لكنه  

راح حيتال عليها بكون عذاب  الربزخ مرتبطا فقط بآل فرعون، ولسنا ندري ما وجه  

  التخصيص، مع أن القرآن الكريم يعتمد األمثال والنامذج ليقرر احلقائق، والعاقل هو 

 الذي يفهم احلقائق بإطالقها، ال ذلك الذي يقرصها عىل شواهدها.

وهكذا نرى القرآن الكريم يرد عىل تلك الشبه التي يتعلق هبا التنويريون، والذين  

بأهنم    بعثهم  بعد  يذكرون  الربزخ  أهل  تتحدث عن كون  التي  اآليات  بعض  يوردون 
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ورِ }كانوا يف مرقد كقوله تعاىل: الصُّ يِف  َينِْسُلوَن    َوُنِفَخ  ِْم  َرهبِّ إِىَل  اأْلَْجَداِث  ِمَن  ُهْم  َفإَِذا 

ْْحَُن َوَصَدَق املُْْرَسُلونَ 51) ]يس:    {( َقاُلوا َياَوْيَلنَا َمْن َبَعَثنَا ِمْن َمْرَقِدَنا َهَذا َما َوَعَد الرَّ

 بآيات كثرية تقرر وجود حياة حقيقية عند الربزخ.  [52،  51

ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ  }عن الشهداء:  ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل   َسَبنَّ الَّ َواَل حَتْ

ِْم ُيْرَزُقوَن )  وَن  169َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ ( َفِرِحنَي باَِم آَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضلِِه َوَيْسَتْبرِشُ

ِذيَن مَلْ َيْلَحُقوا هِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخ  ،  169]آل عمران:    {ْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزُنوَن  بِالَّ

 ، فهاتان اآليتان الكريمتان تقرران بدقة ووضوح حياة الشهداء يف الربزخ. [ 170

وهي ال تتناىف أبدا مع اآليات السابقة، والتي تذكر مقولة اخلالئق بعد البعث،  

لك ال يعني عدم نعيمها، أو  ذلك أن املراد منها هو كون األجساد يف مرقد، وكوهنا كذ

 عدم عذاهبا. 

بل إن النصوص تدل عىل أن كل حياة متدنية تعترب موتا ونوما بالنسبة ملا قبلها،  

  (1)(الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواكام وردت اإلشارة إىل ذلك يف األثر: )

وقد أقر صبحي منصور يف كتابه الذي حاول أن يستدل فيه عىل عدم عذاب القرب  

فرعون  ب بقوم  العذاب  خصص  هبم، كام  خاصا  جعله  لكنه  الربزخ،  يف  الشهداء  حياة 

ونوح، وهذا كله ترصف باهلوى املجرد مع النصوص املقدسة التي من شأهنا أن تذكر  

 احلقائق، ال أن تؤرخ جلهة من اجلهات. 

  الذى يفقد حياته قتاًل مضحيًا هبا ىف سبيل اهلل تعاىل ُّيبه اهلل وقد قال يف ذلك: )

حياة أبدية وقت الربزخ وىف اآلخرة يعيش ىف نعيم دائم.. وىف املقابل فهناك من عاش  

 
( من قول 710( من قول سهل التسرتي، ورواه أبو الفضل الزهري يف حديثه )515البيهقي يف الزهد الكبري )(   1) 

 برش بن احلارث. 
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إليه حتى يفقد حياته ىف   النبى املرسل  الدنيا بأكملها حيارب اهلل تعاىل ويضطهد  حياته 

وذلك ما ينطبق عىل آل فرعون وقوم نوح فقط، ونقول فقط مع كثرة    ، سبيل الشيطان

حاربوا الذين  بالتحديد  ،اهلل ورسله  املكذبني  اخلصوص  هذا  ىف  ذكرهم  القرآن    ، ألن 

القاعدة   إذن  لبثوا غري ساعة،  ما  الساعة يقسمون  تقوم  املجرمني حني  أن  أيضًا  وذكر 

العامة أن املجرمني يستيقظون عند البعث وقد مرت عليهم فرتة الربزخ بدون إحساس  

 (نوح أو شعور أو عذاب.. واالستثناء هو حالة آل فرعون وقوم 

النصوص   تلك  أيضا  فيه  يضع  ال  ومل  االستثناء،  هذا  عىل  دليله  ندري  ولسنا 

البول وغريها من موجبات   التنزه من  التي جتعل ذنوبا أخرى كالنميمة وعدم  النبوية 

 عذاب القرب. 

َقاُلوا َياَوْيَلنَا َمْن َبَعَثنَا ِمْن  }وهلذا فإن التنويريني أنفسهم يقرون بأن قوله تعاىل:  

ْْحَُن َوَصَدَق املُْْرَسُلونَ َمرْ  ، ال يفهم فهام حرفيا، بل يفهم  [ 52]يس:    {َقِدَنا َهَذا َما َوَعَد الرَّ

عىل ضوء سائر القرآن الكريم، من كون املرقد داللة عىل القرب أو عىل احلياة املتدنية، ال  

 عىل كون مرحلة الربزخ تساوي صفرا زمنيا، كام يزعم بعضهم. 

صبحي منصور أن يستعمل كل الوسائل للفرار ِما تقتضيه اآليات  وقد حاول  

( فقال:  القرب[،  ]عذاب  مصطلح  يف  جيادل  فراح  فرعون،  آل  يف  الواردة  إن  الكريمة 

ولكنه عذاب ىف الربزخ ألن اخلصوصية التالية لفرعون    ،عذاب فرعون ليس ىف القرب 

ّجيَك بَِبَدنَِك لَِتُكوَن ملَِْن َخْلَفَك آَيًة ﴾  أن اهلل أنجى جسده وقال له عند املوت ﴿َفاْلَيْوَم ُننَ

(. ولو كان هناك عذاب قرب كام يقول أشياع الثعبان لظل جسد فرعون ىف  92)يونس  

 ( القرب ينهشه الثعبان

ونحن وكل من يؤمن بعذاب القرب يقره عىل هذا؛ فمصطلح ]عذاب القرب[ ليس  
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عذب، وقد ينعم.. ولكن جرى االصطالح  املراد به القرب فقط، فحتى الذي ال يقرب قد ي

عىل هذا، مع أن القرب ليس فقط حمال للعذاب، وإنام هو أيضا حمل للنعيم، لكن جرى  

 االصطالح عىل تسميته بالعذب، وال مشاحة يف االصطالح.

وهكذا لو قرأنا القرآن الكريم، وتدبرناه لوجدنا فيه اآليات الكثرية التي ترصح  

تفاصيله، كاملساءلة يف عامل    بعامل الربزخ بام فيه  أو عذاب، بل ترصح ببعض  من نعيم 

احْلََياِة  }الربزخ، والتي نص عليها قوله تعاىل:   يِف  الثَّابِِت  بِاْلَقْوِل  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ اهللَُّ  ُيَثبُِّت 

ْنَيا َويِف اآْلِخَرِة َوُيِضلُّ اهللَُّ الظَّاملنَِِي َوَيْفَعُل اهللَُّ َما َيَشا   [. 27]إبراهيم:  {ءُ الدُّ

نزلت يف عذاب  ):  فيها   وقد ورد يف احلديث ما يفرسها، فقد قال رسول اهلل  

ُيَثبُِّت  }، فذلك قوله عز وجل:  القرب، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ريب اهلل، ونبيِّي حممٌد  

ْنَيا َويِف  ِذيَن آَمنُوا بِاْلَقْوِل الثَّابِِت يِف احْلََياِة الدُّ   (1) [(27]إبراهيم:   {اآْلِخَرةِ  اهللَُّ الَّ

 الشبهة الثالثة  ـ عذاب القرب والسنة املطهرة: 

يقف التنويريون موقفني من األحاديث النبوية املطهرة، والتي تنص رصاحة عىل  

 حياة الربزخ، بام فيها من نعيم أو عذاب. 

بتلك   ُّيتم  ال  فهو  ]قرآنيني[،  أنفسهم  يسمون  من  يمثل  وهو  أحدمها،  أما 

الكريم   القرآن  يعتربها مصدرا مقدسا؛ فهو يرى أن  يراعيها، ألنه ال  األحاديث، وال 

وحده يمكن أن ُّيديه للحقائق، وال خطاب لنا مع هذا الصنف عند هذه الشبهة، ألنا 

خاطبناه يف الشبهة السابقة، وبينا أن القرآن الكريم ينص رصاحة عىل عذاب القرب، حتى  

 مل يملك إال أن يقر بذلك، لكنه خصه بقوم فرعون، وقوم  أن شيخ القرآنيني املحدثني 

 نوح عليه السالم، وهو نوع من اهلروب من احلقيقة القرآنية التي دلت عليها كل األدلة. 
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أما الثان، وهو الذي يقر بالسنة، ولكنه يتعامل تعامال مزاجيا معها، ذلك أنه  

ال   بحيث  حني،  كل  تتناقض  املقبولة  للسنة  حدودا  يضع  يضع  أن  نفسه  هو  يستطيع 

ضابطا يطبقه عىل اجلميع.. فإن أراد بالسنة املتواترة تواترا لفظيا فقط، فسيلغي الكثري  

من العقائد والرشائع التي يقر هبا، ذلك أن مثل هذا التواتر ال يكاد يوجد.. وإن أراد  

ك النصوص  بالسنة ما تواتر معنويا، فعذاب القرب ِما تواتر معنويا خاصة إن قبلنا بتل

والروايات  الكثرية التي تعتمدها املدرسة الشيعية، والتي نص مجيع أئمتها ابتداء من  

اإلمام عيل نفسه عىل عذاب القرب، وله فيها مواعظ ال تزال تردد يف املجالس الشيعية..  

تتناقض معه.. وإن   القرآن، وال  القرآن، فأحاديث الربزخ تفرس  أراد عدم خمالفة  وإن 

موافقة العقل، فلست أدري أي عقل يقصد، ذلك أن كبار العقالء والفالسفة  أراد عدم  

 يقرون بحياة الربزخ وأنواع النعيم والعذاب فيها كام سنرى. 

احلديثية   املصادر  يف  الواردة  األحاديث  بعض  هنا  سنورد  هذا،  من  انطالقا 

النبو للسنة  أي حمرتم  يستطيع  ال  والتي  املصادر،  أوثق  يف  بل  أن  املختلفة،  املطهرة،  ية 

 يردها هكذا، خاصة مع كثرهتا، وداللتها الواضحة.  

: )اللهم إن أعوذ بك  قائال كان يتعوذ  أن النبي  فمن تلك األحاديث ما روي  

من فتنة النار، ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القرب، وأعوذ بك من عذاب القرب،  

الف فتنة  من  بك  وأعوذ  الغنى،  فتنة  من  بك  املسيح  وأعوذ  فتنة  من  بك  وأعوذ  قر، 

   (1الدجال() 

عىل قربين فقال: )إهنام ليعذبان، وما يعذبان يف كبرٍي، أما    ومنها حديث مروره  
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 ( 1أحدمها فكان ال يسترت من بوله، وأما اآلخر فكان يمِش بالنميمة( ) 

ومنها ذلك احلديث الذي توهم البعض أنه يدل عىل أن هذه العقيدة مأخوذة عن  

فذكرت عذاب القرب، فقالت هلا: أعاذِك اهلل   عىل عائشة؛أن ُّيوديًة دخلت  اليهود، وهو 

عن عذاب القرب، فقال: )نعم، عذاب    من عذاب القرب، فسألت عائشة رسول اهلل  

ن العربة باحلديث، وليس بمورده، فكون عائشة  فال إشكال فيه، ذلك أ  ، (2القرب حق() 

مل تعلم ذلك إال يف ذلك احلني، ال عالقة له باحلديث، وقد يكون حصل ذلك يف أول  

 اهلجرة، حني كان لليهود وجود يف املدينة. 

بعُد صىلَّ صالًة إال تعوذ من عذاب    فام رأيت رسول اهلل  )عائشة:  أما قول  

ـ كام يتوهم  ،  (القرب  يقول ذلك قبل ذلك، فهي أخربت عن  فال يدل  أنه مل يكن  ـ عىل 

رؤيتها، ومل ُترب عن كل األحوال، وهذا متفق عليه عند األصوليني، بل حتى يف الواقع؛  

 فعدم الثبوت ال يعني عدم اإلثبات. 

قوله   )ومنها  )صباًحا( :  بالغداة  مقعده  عليه  عرض  مات  إذا  أحدكم  إن 

جلنة فمن أهل اجلنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل  والعِش )مساًء(، إن كان من أهل ا

 (. (3)هذا مقعدك حتى يبعثك اهلل يوم القيامة()النار، فيقال:  

إذا فرغ أحدكم من التشهد اآلخر، فليتعوذ باهلل من أربٍع: من  ):  ومنها قوله  

 (4)(عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة املحيا واملامت، ومن رش املسيح الدجال 

قوله   حبسونا    ومنها  كام  ناًرا،  وبيوهتم  قبورهم  اهلل  )مأل  األحزاب:  يوم 
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 (1)وشغلونا عن الصالة الوسطى حتى غابت الشمس(

إن هذه األمة تبتىل يف قبورها، فلوال أال تدافنوا، لدعوت اهلل أن  : ) ومنها قوله  

 (2)يسمعكم من عذاب القرب الذي أسمع منه(

هذه األمة باالبتالء يف قبورها ال يعني عدم ابتالء سائر   وُتصيص رسول اهلل 

األمم، وإنام قد يعني أن هناك من ال يبتىل كأهل الفرتة ونحوهم، بدليل ما ذكر يف القرآن  

 الكريم عن قوم نوح وآل فرعون.

  )العبد إذا وضع يف قربه، وتوىل وذهب أصحابه، حتى إنه ليسمع:  ومنها قوله  

قرع نعاهلم )صوهتا عند املِش(، أتاه ملكان، فأقعداه، فيقوالن له: ما كنت تقول يف هذا  

؟ فيقول: أشهد أنه عبد اهلل ورسوله، فيقال: انظر إىل مقعدك من النار،  الرجل حممٍد  

: فريامها مجيًعا، وأما الكافر  ـ  أو املنافق  ـ   أبدلك اهلل به مقعًدا من اجلنة، قال النبي  

قول: ال أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: ال دريت وال تليت، ثم يرضب  في

 ( 3) (بمطرقٍة من حديٍد رضبًة بني أذنيه، فيصيح صيحًة يسمعها من يليه إال الثََّقلني

أن   روي  ما  اهلل  ومنها  صوًتا،  خرج    رسول  فسمع  الشمس،  غربت  بعدما 

ب يف قبورها(   (4) فقال: )ُّيوُد ُتعذَّ

وغريها من األحاديث الكثرية التي ال يستطيع املسلم املسّلم للنبوة أن ينكرها  

مجيعا، بل قد يكتفي بمناقشة بعضها بسبب بعض رواهتا، أو قد يناقش يف كون بعضها  

روي باملعنى، أما أن يرميها مجيعا، خاصة مع عدم خمالفتها للقرآن الكريم، وال للعقل،  
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 فهو حمض هوى. 

األحاديث عن مجع كثري من الصحابة، ال كام يذكر التنويريون  وقد رويت هذه  

عبدالغني املقدس: )اإليامن بعذاب القرب حق  بأهنا مل ترو إال عن َخسة منهم، فقد قال  

النبي   أيوب، وزيد بن  واجب، وفرض الزم، رواه عن  : عيل بن أيب طالب، وأبو 

َبْكرة، وأبو وأبو  وأبو هريرة،  مالك،  بن  العاص،    ثابت، وأنس  أيب  بن  رافع، وعثامن 

النبي   زوج  وعائشة  عبداهلل،  بن  وجابر  عباس،  بن  أسامء،  وعبداهلل  وأختها   ،

 ( 1)(وغريهم 

نصوص السنة يف إثبات عذاب القرب قد بلغت يف ذلك  )قال حافظ حكمي:  و

اده عن اجلم الغفري واجلمع الكثري   مبلغ التواتر؛ إذ رواها أئمة السنة وَْحَلة احلديث ونقَّ

اهلل   رسول  أصحاب  بن  من  والرباء  عباٍس،  بن  وعبداهلل  مالٍك،  بن  أنس  منهم:   ،

ؤمنني، وأسامء بنت أيب بكٍر، وأبو  عازٍب، وعمر بن اخلطاب، وابنه عبداهلل، وعائشة أم امل

جندٍب،   بن  وسمرة  اخلدري،  سعيٍد  وأبو  هريرة،  وأبو  خالٍد،  وأم  األنصاري،  أيوب 

وعثامن، وعيل، وزيد بن ثابٍت، وجابر بن عبداهلل، وسعد بن أيب وقاٍص، وزيد بن أرقم،  

وأم  وأبو بكرة، وعبدالرْحن بن سمرة، وعبداهلل بن عمرو بن العاص، وأبوه عمرو،  

الصديق،   بكر  أيب  بنت  وأسامء  طلحة،  وأبو  مسعوٍد،  بن  وعبداهلل  قتادة،  وأبو  مبرٍش، 

وعبدالرْحن بن حسنة، ومتيم الداري، وحذيفة، وأبو موسى األشعري، والنعامن بن  

    (2)(بشرٍي، وعوف بن مالٍك 

السنية وحدها،   الروايات يف املدرسة  العلامء تواتر هذه  الكثري من  وهلذا حكى 
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الشوكاند  فق احلديثقال  علم  يف  هو  من  وهو  األحاديث  ) :  ،  القرب  بعذاب  تواترت 

  (1) (الصحيحة، ودلت عليه اآليات القرآنية

وِما يقوي ذلك التواتر األحاديث والروايات الكثرية يف املدرسة الشيعية، وهو  

جمرد إمجاع    ما يعطي املسألة قوة كبرية تفوق التواتر، ألنه حينها يصبح إمجاعا لألمة، ال

للطائفة، واإلمجاع أكرب من التواتر، ألن التواتر قد حيصل يف مدرسة واحدة، ويعرب عن  

 وجهة نظرها فقط، بخالف اإلمجاع الذي يدل عىل اجتامع اجلميع. 

الروايات   أن  إىل  التحديث  يف  الشيعة  منهج  يعرف  ال  الذي  ننبه  أن  ونحب 

ال أن هلا حكم الرفع عندهم، ملا روي  عندهم، وإن ظهرت بصيغة الوقف أو االنقطاع إ

أيب، وحديث أيب حديث جدي، وحديث    حديثي حديثعن اإلمام الصادق، قال: ) 

جدي حديث احلسني، وحديث احلسني حديث احلسن، وحديث احلسن حديث أمري  

قول اهلل    ، وحديث رسول اهلل  املؤمنني، وحديث أمري املؤمنني حديث رسول اهلل  

  (2) ل(عز وج 

وأهل السنة يفعلون ذلك أيضا حني حيكمون عىل روايات الصحابة التي ال جمال  

قال   املرفوع، كام  بأن هلا حكم  الشنقيطي: فيها لالجتهاد  فإن كان ِما ال  )  حممد األمني 

املرفوع فيه فهو يف حكم  للرأي  تقرر يف علم احلديث  ، جمال  القياس  ،كام  ُم عىل    ، فيقدَّ

  (3)(ُيْعَرف الصحايب باألخذ من اإلرسائيلياتإن مل   ، وخُيَصُّ به النص

ال  ):  أنه قال  رسول اهلل  بناء عىل هذا، فمن روايات الشيعة يف هذا ما رووه عن  
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يأِت عىل امليت ساعة أشّد من أول ليلة، فارْحوا موتاكم بالصدقة، فإن مل جتدوا فليصلِّ  

الكرس مرة وقل هو اهلل أحد  أحدكم ركعتني، يقرأ يف األوىل بفاحتة الكتاب مّرة وآية  

مرتني، ويف الثانية بفاحتة الكتاب مّرة وأهلاكم التكاثر عرش مرات ويسلم، ويقول: اللهم  

صّل عىل حممد وآل حممد وأبعث ثواهبام إىل قرب ذلك امليت فالن ابن فالن، فيبعث اهلل  

الضيق إىل  من ساعته ألف ملك إىل قربه، مع كّل ملك ثوب وحّلة، ويوسع يف قربه من  

  (1) (يوم ينفخ يف الصور

من صام اثني عرش يومًا من شعبان زاره يف قربه كّل يوم  )قال:  أنه    ورووا عنه 

  (2) (سبعون ألف ملك إىل النفخ يف الصور

يا عباد اهلل، ما  ):  ، وقوله لهملحّمد بن أيب بكر اإلمام عيل يف رسالته  ورووا عن  

له   ُيغفر  ال  ملن  املوت  وظلمته  بعد  وضنكه  ضيقه  فاحذروا  القرب  املوت،  من  أشّد 

   (3) (وغربته

وبادروا املوت يف غمراته، وامهدوا له قبل حلوله، وأعّدوا  )أّنه قال:  ورووا عنه  

له قبل نزوله، فإّن الغاية القيامة، وكفى بذلك واعظًا ملن عقل، ومعتربًا ملن جهل، وقبل  

، وشّدة اإلبالس، وهول املّطلع، وردعات  بلوغ الغاية ما تعلمون من ضيق األرماس

الفزع، واختالف األضالع، واستكاك األسامع، وظلمة اللحد، وضيقة الوعد، وضّم  

  (4) (الرضيح، وردم الصفيح

العابدين:  وروي يف   اللهّم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد،  )الدعاء عن اإلمام زين 

 
 .244، ص6األنوار، جبحار (  1) 

 .. 498، ص10الشيعة، جوسائل(  2) 

 ..218، ص6بحار األنوار، ج(  3) 

 ..244، ص60بحار األنوار، ج(  4) 



135 

 

وعند  ،  اإلسالم ثابتني، ولفرائضك مؤّدينواجعلني ومجيع إخوان بك مؤمنني، وعىل  

معاينة املوت مستبرشين، ويف وحشة القرب فرحني، وبلقاء منكر ونكري مرسورين، وعند  

  (1)(مساءلتهم بالّصواب جميبني

دخلها )أي حفرة القرب( عبٌد مؤمٌن، قال: مرحبًا وأهاًل، أما    فإذا)..  قال:    هعنو

ظهري، فكيف إذا دخلت بطني فسرتى ذلك،    واهلل لقد كنت أحّبك وأنت متِش عىل 

فيفسح له مدى البرص، ويفتح له باب يرى مقعده من اجلنة، وخيرج من ذلك رجٌل مل تر  

عيناه شيئًا قّط أحسن منه، فيقول: يا عبد اهلل، ما رأيت شيئًا قط أحسن منك! فيقول:  

  (2) (أنا رأيك احلسن الذي كنت عليه، وعملك الصالح الذي كنت تعمله

وإذا ُْحل امليت إىل قربه فال يفاجأ به القرب؛ ألن  ):  ، قال عن اإلمام الصادق ورووا  

القرب،   املّطلع، ويضعه قرب شفري  هول  من  باهلل  ويتعّوذ حامله  عظيمة،  أهواالً  للقرب 

مه قلياًل ويصرب عليه هنيهة؛ ليأخذ أهّبته، ثم يقّدمه إىل شفري   ويصرب عليه هنيهًة، ثم يقدِّ

  (3)(القرب 

ء قلبًا، وإّن قلب القرآن يس، من قرأها قبل أن  إّن لكّل َش )قال: أنه   ورووا عنه

ينام أو يف هناره قبل أن ُيميس، كان يف هناره من املحفوظني واملرزوقني حتَّى ُيميس، ومن  

قرأها يف ليله قبل أن ينام وّكل اهلل به مئة ألف ملك حيفظونه من كّل شيطان رجيم ومن  

  (4) (وإن مات يف يومه أدخله اهلل اجلنّةكّل آفة، 

أّيام مؤمن عاد مؤمنًا يف اهلل عّز وجّل يف مرضه، وّكل اهلل به ملكًا من  وعنه قال: )
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  (1) (العّواد يعوده يف قربه، ويستغفر له إىل يوم القيامة

نعوذ باهلل منها، ما أقّل  )سأله أبو بصري: أيفلت من ضغطة القرب أحد؟ فقال:  و

   (2) (من يفلت من ضغظة القرب

هذه جمرد نامذج، وإال فاألحاديث الواردة عنهم يف ذلك كثرية جدا، وهي تفوق  

التواتر بكثري، وهلذا صارت اإليامن بحياة الربزخ من العقائد املقررة األساسية يف كتب  

من أنكر ثالثة  الشيعة كام هي يف كتب السنة، كام عرب عن ذلك اإلمام الصادق بقوله: )

 (3)والشفاعة( ،وامُلساءلة يف القرب  ،فليس من شيعتنا: املعراج ،أشياء

وهكذا نجد علامء املدرسة السنية يقررون هذا يف باب العقائد، من دون خالف،  

أليب عبداهلل أْحد بن حنبل يف عذاب القرب،    قلت )حنبل:  ومن أقول العلامء يف ذلك، قول  

إسناد جيد أقررنا    فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن هبا ونقر هبا، كلام جاء عن النبي  

َوَما  }به، إذا مل نقر بام جاء به الرسول ودفعناه ورددناه، رددنا عىل اهلل أمره؛ قال اهلل تعاىل:  

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاكُ  [، قلت: وعذاب القرب حق؟  7]احلرش:    {ْم َعنُْه َفاْنَتُهواآَتاُكُم الرَّ

 ( 4) (قال: حق يعذبون يف القبور

نؤمن بعذاب القرب ملن كان له أهاًل، وسؤال منكٍر  )أبو جعفر الطحاوي:  وقال  

، وعن  ونكرٍي يف قربه عن ربه ودينه ونبيه، عىل ما جاءت به األخبار عن رسول اهلل  

حفر   من  حفرة  أو  اجلنة،  رياض  من  روضة  والقرب  عليهم،  اهلل  رضوان  الصحابة 

 
 ..120، ص3الكايف، ج(  1) 

 ..236، ص3الكايف، ج(  2) 

 . 464/  370أمايل الصدوق : (  3) 

 . 77الروح البن القيم ص (  4) 
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 ( 1) النريان(

ابن حزم  و فِْرَعْوَن ُسوُء  وَ }تعاىل يف آل فرعون:  تعليقا عىل قوله  قال  بِآِل  َحاَق 

اَعُة َأْدِخُلوا آَل فِْرَعْوَن  45اْلَعَذاِب )  ا َوَعِشياا َوَيْوَم َتُقوُم السَّ ( النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوا

فهذا العرض هو عذاب القرب، وإنام قيل: عذاب  : )[  46،  45]غافر:    {َأَشدَّ اْلَعَذاِب  

ألن املعهود يف أكثر املوتى أهنم يقربون، وقد علمنا أن فيهم  القرب، فأضيف إىل القرب؛  

أكيل السبع، والغريق تأكله دواب البحر، واملحرق، واملصلوب، واملعلق، فلو كان عىل  

ما يقدر من يظن أنه ال عذاب إال يف القرب املعهود ملا كان هؤالء فتنة وال عذاب قرب وال  

فال بد من فتنة وسؤال، وبعد ذلك رسور أو    مسألة، ونعوذ باهلل من هذا، بل كل ميت 

 ( 2) (نكد إىل يوم القيامة، فيوفون حينئٍذ أجورهم، وينقلبون إىل اجلنة أو النار

النووي:  و عليه    مذهب ) قال  تظاهرت  وقد  القرب،  عذاب  إثبات  السنة:  أهل 

النبي   عن  الصحيحة  األحاديث  به  وتظاهرت  والسنة؛  الكتاب  رواية    دالئل  من 

  مجاعٍة  
ٍ
من الصحابة يف مواطن كثرية، وال يمتنع يف العقل أن يعيد اهلل تعاىل احلياة يف جزء

 (3)(من اجلسد ويعذبه، وإذا مل يمنعه العقل وورد الرشع به، وجب قبوله واعتقاده

وغريها من النصوص الكثرية التي نجدها يف كتب العقائد يف املدارس اإلسالمية  

للعاقل حتى ال يتجرأ عىل خمالفة مجيع األمة، بسبب رأي رآه أو  املختلفة، وهي كافية  

 سمعه من غريه، من غري حتقيق وال تثبت. 

 الشبهة الرابعة  ـ تعارض عذاب القرب مع العقل: 

 
 . 157ص  2رشح الطحاوية ج (  1) 

 .56ص   4الفصل يف امللل والنحل البن حزم ج (  2) 

 .223ص  9مسلم برشح النووي ج (  3) 
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وهي الشبهة األساسية التي ينطلق منها التنويريون من أجل إلغاء هذه القضية  

التهوين من شأهنا، وألجل ذلك حياو لون استخدام القرآن الكريم كسند  العقدية، أو 

 لعقوهلم، لعلمهم أن العقل وحده ال يكفي للتدخل يف األمور الغيبية. 

ومن خالل استقراء مقوالهتم املرتبطة باالستدالل العقيل عىل إنكار عذاب القرب  

 يمكن أن نجد ثالث شبهات: 

سهم ليس  ـ خلطهم بني التعقل والتصور؛ وتومههم أن ما ال يدركونه بحوا  أوهلا 

له وجود واقعي، وهذا غري صحيح، ألن عذاب القرب مثله مثل سائر عامل الغيب، ال  

 عالقة للحواس به، فلذلك يكون التعامل معه بالتعقل، ال بالتصور. 

ومن هذا الباب تومههم أن املراد من عذاب القرب ونعيمه، ارتباطه بالقرب احلقيقي  

الت سمية جاءت من باب الغالب، ال من باب  املعروف، وهذا غري صحيح، وإنام هذه 

هي   الكريم  القرآن  يذكر  ما  بحسب  لذلك،  الصحيحة  والتسمية  املطلقة،  احلقيقة 

َا َكلَِمٌة  }الربزخ، وهي املرحلة الفاصلة بني احلياتني الدنيا واآلخرة، كام قال تعاىل:   َكالَّ إِهنَّ

 [ 100]املؤمنون:  {ِم ُيْبَعُثوَن ُهَو َقائُِلَها َوِمْن َوَرائِِهْم َبْرَزٌخ إىَِل َيوْ 

وهلذا نرى العلامء ينبهون كل حني إىل أن املراد بالقرب هي حياة الربزخ، ال القرب  

ال يمنع من سؤال امللكني وعذاب القرب كون امليت  )قال النووي:  يف حد ذاته، كام قال  

بحر أو نحو ذلك،  قد تفرقت أجزاؤه، كام نشاهد يف العادة، أو أكلته السباع أو حيتان ال

فكام أن اهلل تعاىل يعيده للحرش، وهو سبحانه وتعاىل قادر عىل ذلك، فكذا يعيد احلياة  

 وإن أكلته السباع واحليتان، فإن قيل: فنحن نشاهد امليت عىل حاله  
ٍ
 منه أو أجزاء

ٍ
إىل جزء

يف قربه، فكيف يسأل ويقعد ويرضب بمطارق من حديد وال يظهر له أثر؟! فاجلواب  

ذلك غري ِمتنٍع، بل له نظري يف العادة، وهو النائم، فإنه جيد لذًة وآالًما ال نحس نحن   أن
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شيًئا منها، وكذا جيد اليقظان لذًة وآملًا ملا يسمعه أو يفكر فيه وال يشاهد ذلك جليسه  

فيخربه بالوحي الكريم وال يدركه احلارضون،    منه، وكذا كان جربائيل يأِت النبي  

ظاهر   هذا  فيقعد  وكل  قربه  يف  له  يوسع  أن  يمتنع  فال  باملطارق  رضبه  وأما  جيل، 

 ( 1) (ويرضب

واملؤمن الذي يؤمن بالغيب، وبقدرة اهلل املطلقة، ال يتساءل عن الكيفية؛ فذلك  

هلل تعاىل، وعقولنا أقرص من أن تعرف حقيقة عامل الغيب، بل هي أقرص من أن تعرف  

العلام حاول  ذلك  مع  ولكن  الشهادة،  خاصة  عامل  ويقربوه  املعنى،  هذا  يبسطوا  أن  ء 

للعذاب   آثار  أي  يرون  وال  عادية،  بصورة  املوتى  يرون  أهنم  يذكرون  الذين  ألولئك 

 عليهم. 

وقد حاول الغزايل أن يقرب للعقول الكثيفة هذا املعنى، فذكر تعقيبا عىل تلك  

ن هبذا؛  النصوص املقدسة التي تذكر احليات والعقارب وأنواع العذاب درجات اإليام

( صحيحة، فقال:  ظواهر  هلا  األخبار  هذه  خفّية، و  فأمثال  أرباب  و  أرسار  عند  لكنها 

واضحة أقل    ، البصائر  بل  ظواهرها.  ينكر  أن  ينبغي  فال  حقائقها  له  تنكشف  مل  فمن 

  نراقبه، و  فإن قلت: فنحن نشاهد الكافر يف قربه مدة  ،التسليمو  درجات اإليامن التصديق

  (2) (ك، فام وجه التصديق عىل خالف املشاهدة؟ال نشاهد شيئا من ذلو

ثالث مقامات يف التصديق بأمثال  ثم راح جييب عىل هذا السؤال، بأن للمؤمن  

 هذا:

وهي  أوهلا  اهلل،  مع  أدبا  وأكثرها  وأسلمها  وأصحها  وأظهرها  أكملها  وهو   ،

 
 . 224صـ  9النووي جـ مسلم برشح (  1) 

 .6، ص: 16ـ اجلزء 6إحياء علوم الدين، ج(  2) 
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و   ، فعال  موجودةالتصديق   املقدسة،  النصوص  يف  ورد  امليت، كام  تلدغ  نا  لكنو  هي 

كل ما يتعلق باآلخرة  و  هذه العني ال تصلح ملشاهدة األمور امللكوتية،النشاهدها، ألن )

بنزول   يؤمنون  كانوا  كيف  عنهم  اهللّ  ريض  الصحابة  ترى  أما  امللكوت.  عامل  من  فهو 

 (م يشاهده؟يؤمنون بأنه عليه السالو  ما كانوا يشاهدونه، و جربيل، 

فإن كنت ال تؤمن هبذا فتصحيح  ثم خاطب الغزايل من يشكك يف هذا، بقوله: ) 

باملالئكة  اإليامن  أهم عليك.و  أصل  به، و  الوحي  آمنت  أن يشاهد  و   إن كنت  جّوزت 

  كام أن امللك ال يشبه اآلدميني و ما ال تشاهده األمة، فكيف ال جتّوز هذا يف امليت؟ النبي  

العقارب التي تلدغ يف القرب ليست من جنس حيات عاملنا، بل  و  تاحليوانات، فاحليا و

 ( تدرك بحاسة أخرى و  هي جنس آخر،

أن  ، وهو للتقريب، وليس للحقيقة املطلقة، وقد عرب عنه الغزايل بقوله: )ثانيها 

هو يتأمل بذلك، حتى تراه يصبح يف  و  أنه قد يرى يف نومه حية تلدغه،و  تتذكر أمر النائم،

يتأذى به كام  و   قد ينزعج من مكانه. كل ذلك يدركه من نفسه،و   جبينه،يعرق  و  نومه، 

احلية  و  ال ترى حواليه حية، و  أنت ترى ظاهره ساكنا، و  هو يشاهده، و  يتأذى اليقظان، 

إذا كان العذاب يف  و  لكنه يف حقك غري مشاهد.و  العذاب حاصل، و  موجودة يف حقه، 

 ( 1)  (تشاهدأمل اللدغ، فال فرق بني حية تتخيل أو 

وطبعا؛ فإن املراد الغزايل من هذا هو التقريب، ال احلقيقة املطلقة، ألهنا غيب،  

والذي خلق النوم، وأودع فيه تلك القدرات، يمكن أن خيلق غريه، وال عجب يف ذلك  

 عند صاحب القدرة املطلقة. 

بقوله: )..  ثالثها  الغزايل  املراتب، وقد عرب عنه  أدنى  تعلم أن احلية  ، وهو  أنك 

 
 .6، ص: 16ـ اجلزء 6إحياء علوم الدين، ج(  1) 
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ثم السم ليس هو األمل، بل عذابك يف    ، هو السمو  بنفسها ال تؤمل، بل الذي يلقاك منها 

فلو حصل مثل ذلك األثر من غري سم لكان العذاب    ؛األثر الذي حيصل فيك من السم

وع من العذاب إال بأن يضاف إىل السبب الذي  كان ال يمكن تعريف ذلك الن و  قد توفر، 

العادة.  يف  إليه  حاصلة.  يفيض  السبب  ثمرة  تكون  السبب: و   و  صورة  حتصل  مل    إن 

   (1) والسبب يراد لثمرته ال لذاته(

الذي أوصيك به أن  ثم ختم هذه املراتب ـ كعادته ـ بنصيحة غالية قال فيها: )و

معرفته، بل اشتغل بالتدبري يف دفع العذاب  ال تشتغل بو  ال تكثر نظرك يف تفصيل ذلك، 

اشتغلت بالبحث عن ذلك، كنت كمن أخذه  و  العبادةو  كيفام كان، فإن أمهلت العمل

جيدع أنفه، فأخذ طول الليل يتفكر يف أنه هل يقطعه بسكني،  و  حبسه ليقطع يدهو  سلطان

ذا غاية  هو  أمهل طريق احليلة يف دفع أصل العذاب عن نفسه،و  أو بسيف، أو بموسى،

فقد علم عىل القطع أن العبد ال خيلو بعد املوت من عذاب عظيم، أو نعيم مقيم،  ،  اجلهل

العقاب تفصيل  عن  البحث  فأما  له.  االستعداد  يكون  أن  ففضول و  فينبغي    الثواب 

 (2)(تضييع زمانو

ما أشار إليه الغزايل من التسليم ألمور الغيب من    ابن أيب العز احلنفي وقد ذكر  

قد تواترت األخبار  ) :  دون بحث فيها، وال يف كيفيتها، لتجاوزها حدود العقول؛ فقال

يف ثبوت عذاب القرب ونعيمه ملن كان لذلك أهاًل، وسؤال امللكني،    عن رسول اهلل  

إذ ليس للعقل وقوف عىل  فيجب اعتقاد ثبوت ذلك واإليامن به، وال يتكلم يف كيفيته؛  

كيفيته، لكونه ال عهد له به يف هذه الدار، والرشع ال يأِت بام حتيله العقول، ولكنه قد يأِت  

 
 .7، ص: 16ـ اجلزء 6إحياء علوم الدين، ج(  1) 

 .8، ص: 16ـ اجلزء 6إحياء علوم الدين، ج(  2) 



142 

 

بام حتار فيه العقول، فإن َعْوَد الروح إىل اجلسد ليس عىل الوجه املعهود يف الدنيا، بل تعاد  

الدنيا، وسؤال امل إليه إعادة غري اإلعادة املألوفة يف  لكني يف القرب يكون للروح  الروح 

السنة   أهل  باتفاق  مجيًعا  والبدن  للروح  يكون  القرب  عذاب  وكذلك  مجيًعا،  والبدن 

 ( 1) (واجلامعة، تنعم الروح وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به

إن  ثانيها  بل  اهلل، وهذا غري صحيح؛  رْحة  مع  يتناىف  القرب  أن عذاب  تومههم   :

نسان يف قربه هو عمله املتجسد له؛ فلذلك ال يلقى  النصوص تدل عىل أن ما يظهر لإل

:  اإلنسان يف قربه إال ما قدمه من عمل صالح، أو عمل سء، كام أشار إىل ذلك قوله 

)يا عبادي إنام هي أعاملكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خريا فليحمد  

  (2) اهلل، ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه(

َيْوَمئٍِذ َيْصُدُر    }ِما دلت عليه النصوص الكثرية،  كقوله تعاىل:     (3)األعاملوجتسد  

ْوا َأْعاَمهَلُْم )  ا َيَرُه ) 6النَّاُس َأْشَتاًتا لرُِيَ ٍة َخرْيً ( َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل  7( َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ا َيَرُه   ٍة رَشا ا  يَ }، وقوله:  [8  -  6]الزلزلة:    {َذرَّ ْوَم جَتُِد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حُمرَْضً

 َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْينََها َوَبْينَُه َأَمًدا َبِعيًدا
ٍ
 [ 30]آل عمران:   {َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوء

ال ُبدَّ لك من قرين ُيدفن معك وهو  خماطبا بعض أصحابه: )  ومثل ذلك قوله  

فإن كان كرياًم أكرمك، وإن كان لئياًم أسلمك، ثم ال حيرش  حٌي، وتدفن معه وأنت ميٌت،  

 
 .163صـ  2رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي جـ (  1) 

 .. 2577مسلم،  (  2) 

جتسم األعامل يعني: أّن كل عمل يقوم به اإلنسان سواء كان حسنًا أو سيئًا، له صورتان، األوىل دنيوية، والثانية (  3) 

أخروية، وتكمن هاتان الصورتان يف جوف وداخل العمل، ويف يوم احلرش وبعد التحوالت والتطورات التي حتصل فيها،  

العمل يرتك صورته ا الواقعية، وهبا ينعم اإلنسان ويتلذذ، أو فإّن  لدنيوية ويتجىّل ويتمثّل، ويظهر يف صورته األخروية 

 .[.330، ص8خيرس ويتأذى.] السبحان، مفاهيم القرآن، ج
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إال معك، وال تبعث إال معه، وال تسأل إال عنه، فال جتعله إال صاحلًا، فإنه إن أصلح 

 ( 1)(آنست به، وإن فسد ال تستوحش إال منه، وهو فعلك

جعل    وبذلك، فإن العذاب يف القرب وغريه ال يتعارض مع رْحة اهلل، ألن اهلل تعاىل 

أسبابا للنعيم، وأسبابا للعذاب، فمن فعل السبب، البد أن يتحمل النتيجة، مثل الذي  

التيار الكهربائي، فإن سنة اهلل فيه أن يصعق، وكذلك املعايص، فإن هلا   يضع يده عىل 

 آثارها الذاتية التي ال يمكن تفادُّيا. 

يف ذلك، فقال تعليقا    وقد أشار الغزايل إىل هذا املعني، وفرس به الروايات الواردة 

وال ينبغي أن يتعجب من هذا  عىل األحاديث التي تذكر احليات والعقارب يف القرب: )

العقارب بعدد األخالق املذمومة من  و  العدد عىل اخلصوص، فإن أعداد هذه احلّيات 

سائر الصفات، فإن هلا أصوال معدودة، ثم  و  احلقد، و  الغل، و  احلسد،و  الرياء،و  الكرب، 

و تلك الصفات بأعياهنا هي    نها فروع معدودة، ثم تنقسم فروعها إىل أقسام. تتشعب م

عقارب و   املهلكات، تنقلب  بأعياهنا  التنني، و  هي  لدغ  يلدغ  منها  فالقوي    حيات، 

البصائر  و  أرباب القلوب و   ما بينهام يؤذى إيذاء احلية. و  الضعيف يلدغ لدغ العقرب، و

ا ال يوقف  عدده  اب فروعها، إال أن مقدارانشعو  يشاهدون بنور البصرية هذه املهلكات

 (2)عليه إال بنور النبوة(

هذه الصفات املهلكات  ثم بني وجه ارتباط عذاب امليت بعد موته هبذا؛ فقال: )و

مؤملات يف النفس عند املوت، فتكون آالمها كآالم لدغ احلّيات من  و   تنقلب مؤذيات

حّيات.  وجود  موت  و  غري  عند  مؤذيا  العشق  انقالب  يضاهي  مؤذية  الصفة  انقالب 
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املعشوق، فإنه كان لذيذا فطرأت حالة صار اللذيذ بنفسه مؤملا، حتى يرد بالقلب من  

  (1) (الوصالو أنواع العذاب ما يتمنى معه أن مل يكن قد تنعم بالعشق 

بل هذا بعينه  : )راح يطبق هذا املثال، باعتباره احلقيقة، ال جمرد مثال؛ فقال  ثم  

  هو أحد أنواع عذاب امليت، فإنه قد سلط العشق يف الدنيا عىل نفسه، فصار يعشق ماله، 

لو أخذ مجيع ذلك يف حياته من ال يرجو،  و   معارفه، و  أقاربه،و  ولده، و  جاهه، و  عقاره،و

يقول  و  يتمنى و  يشتد عذابه،و   اسرتجاعه منه فام ذا ترى يكون حاله؟ ليس يعظم شقاؤه، 

ال جاه قط، فكنت ال أتأذى بفراقه؟ فاملوت عبارة عن مفارقة  و   يكن يل مال قط، ليته مل

  فام حال من ال يفرح إال بالدنيا، فتؤخذ منه الدنيا ..  املحبوبات الدنيوية كلها دفعه واحدة

اآلخرة، و نعيم  من  فاته  ما  عىل  حترّسه  العذاب  هذا  إىل  ينضاف  ثم  أعدائه،  إىل    تسّلم 

التنعم به، فيتواىل  و  جل، فإن حب غري اهللّ حيجبه عن لقاء اهللّ و  ز احلجاب عن اهللّ عو

  ذل الردو  حرسته عىل ما فاته من نعيم اآلخرة أبد اآلباد، و   عليه أمل فراق مجيع حمبوباته، 

ذلك هو العذاب الذي يعّذب به، إذ ال يتبع نار الفراق إال  و  احلجاب عن اهللّ تعاىل،و

 ( نار جهنم

مل  و  من مل يأنس بالدنيا،ؤمن، فهو ـ كام يصفه الغزايل ـ ) وبخالف ذلك حال امل

مقاسات الشهوات  و  كان مشتاقا إىل لقاء اهللّ، فقد ُتلص من سجن الدنيا و  حيب إال اهللّ،

توفر عليه النعيم مع األمن  و   الصوارف،و  انقطعت عنه العوائق و  قدم عىل حمبوبه، و  فيها،

 ( فليعمل العاملونملثل ذلك و من الزوال أبد اآلباد،

ونحب أن نشري هنا إىل ما ذكرناه بتفصيل يف كتاب ]أرسار األقدار[، من أن هذا  

العذاب الذي يعذب به املؤمن يف قربه نتيجة بعض معاصيه هو يف احلقيقة رْحة به، ألنه  
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َأَشدُّ  }يربيه، ويطهره، حتى يأِت يوم القيامة ساملا طاهرا من ذنوبه، ألن عذاب اآلخرة  

 [ 127]طه:   {ْبَقى َوأَ 

عىل اخلوف، وأنه    تغليب الرجاء تصورهم أن املصلحة الرشعية تقتيض  :  ثالثها 

ال يصح أن يذكر للناس عذاب القرب ونحوه، ألن ذلك قد يؤذُّيم، وخييفهم، ويقنطهم  

 من رْحة اهلل. 

عن  فيه  ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره عدنان إبراهيم يف رشيط متداول له حتدث  

امل تعاىل: أمان  قوله  إىل  استنادا  القيامة  يوم  بُِظْلٍم  }  ؤمن  إِياَمهَنُْم  َيْلبُِسوا  َومَلْ  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ

ُمْهَتُدونَ  واعتباره  ، حيث فرّس الظلم بالرشك،  [82]األنعام:    {ُأوَلئَِك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم 

 قارصا عليه، مع أن القرآن الكريم اعترب كل معصية ظلام. 

ومن عذاب القرب،    ،تهزئ بالذين خيّوفون الناس من عذاب يوم القيامةيس ثم راح  

القرب،   القيامة وأهوال  يوم  الرسائل واألرشطة عن فزع  بتلك  الدنيا  ولست  ويملئون 

 أدري ما املانع من ذلك إن كان الغرض منه الدعوة إىل التقوى والصالح. 

َ }فالقرآن الكريم نفسه مارس هذا، فقد قال تعاىل:   ِذيَن آَمنُوا ُقوا َأْنُفَسُكْم  َياَأُّيُّ ا الَّ

َما   اهللََّ  َيْعُصوَن  اَل  ِشَداٌد  ِغاَلٌظ  َماَلئَِكٌة  َعَلْيَها  َجاَرُة  َواحْلِ النَّاُس  َوُقوُدَها  َناًرا  َوَأْهلِيُكْم 

 [ 6]التحريم:    {َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن 

املقربني منهم، وخشيتهم هلل؛ فقال:    وهو نفسه الذي أخرب عن حال املؤمنني، بل 

ُبوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًرا ) } ُروهَنَا  5نَّ اأْلَْبَراَر َيرْشَ ُب هِبَا ِعَباُد اهللَِّ ُيَفجِّ ( َعْينًا َيرْشَ

ُه ُمْستَطِرًيا ) 6َتْفِجرًيا ) ِعُموَن الطََّعاَم َعىَل  ( َوُيطْ 7( ُيوُفوَن بِالنَّْذِر َوخَيَاُفوَن َيْوًما َكاَن رَشُّ

( إِنَّاَم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللَِّ اَل ُنِريُد ِمنُْكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا  8ُحبِِّه ِمْسكِينًا َوَيتِياًم َوَأِسرًيا ) 

نَا َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا9)    {[ 10  -   5]اإلنسان:    {( إِنَّا َنَخاُف ِمْن َربِّ



146 

 

وًرا  }وله:  ثم عقب عىل ذلك بق  ًة َورُسُ اُهْم َنرْضَ   {َفَوَقاُهُم اهللَُّ رَشَّ َذلَِك اْلَيْوِم َوَلقَّ

 [ 11]اإلنسان:  

ْْحَِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعىَل    }وهكذا عندما ذكر عباد الرْحن، قال عنهم:   َوِعَباُد الرَّ

َقاُلوا   اجْلَاِهُلوَن  َخاَطَبُهُم  َوإَِذا  َهْوًنا  ًدا  63َساَلًما ) اأْلَْرِض  ِْم ُسجَّ لَِرهبِّ َيبِيُتوَن  ِذيَن  َوالَّ  )

ْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إِنَّ َعَذاهَبَا َكاَن َغَراًما )64َوِقَياًما ) نَا ارْصِ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ (  65( َوالَّ

ا َوُمَقاًما  َا َساَءْت ُمْسَتَقرا  [ 66 -  63]الفرقان:  {إِهنَّ

ال القرآن  نرى  املعايص  وهكذا  عىل  الشديد  بالعذاب  املؤمنني  يتوعد  كريم 

 املختلفة، ومل يذكر أبدا أهنم ما داموا مؤمنني، فهم معفون من ذلك. 

قال   كام  الربا،  بآكل  املرتبطة  اخلطرية  اإلهلية  التهديدات  تلك  ذلك  أمثلة  ومن 

ُقوا اهللََّ َوَذُروا َما َبقِ }تعاىل:   ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ َبا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي ) َياَأُّيُّ ( َفإِْن 278َي ِمَن الرِّ

َوَرُسولِهِ  اهللَِّ  ِمَن  بَِحْرٍب  َفْأَذُنوا  َتْفَعُلوا  ، فهل يضمن عدنان [ 279،  278]البقرة:    {مَلْ 

 إبراهيم آلكيل الربا أال يعذبوا يف اآلخرة بسبب عدم كوهنم من املرشكني؟ 

ِذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى  }تيم؛ فقال:  وهكذا توعد اهلل تعاىل آكيل مال الي  إِنَّ الَّ

، فهل يضمن هؤالء  [10]النساء:    {ُظْلاًم إِنَّاَم َيْأُكُلوَن يِف ُبُطوهِنِْم َناًرا َوَسَيْصَلْوَن َسِعرًيا

 أال يعذب آكل مال اليتيم؟ 

ت  حتى  العذاب،  وأنواع  األهوال  تذكر  املؤمنني  عالمات  من  فإن  ردع  وهكذا؛ 

التي يعذب هبا   النفس األمارة وتؤدب، وهلذا ورد يف النصوص املقدسة بيان األعامل 

صاحبها يف القرب، حتى تكون حتذيرا له، وليس من األدب مع اهلل تعاىل، وال مع رسوله  

 .والذي استعمل هذه الوسيلة الرتبوية يف أن نقوم نحن بالتهوين منها وحتقريها ،   

لكثري من املعايص التي ورد يف شأهنا الوعيد بعذاب القرب،  وقد أحىص ابن القيم ا
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النامم، والكذاب، واملغتاب، وشاهد الزور، وقاذف املحصن، والداعي إىل  فذكر منها )

الربا، وآكل أموال    البدعة، والقائل عىل اهلل تعاىل ورسوله   ما ال علم له به، وآكل 

اليتامى، وآكل السحت من الرشوة، وآكل مال أخيه املسلم بغري حق أو مال املعاهد،  

والغادر، واملخادع، واملاكر،   واللوطي، والسارق، واخلائن،  والزان،  وشارب اخلمر، 

فرائض   إسقاط  عىل  واملحتال  وشاهداه،  وكاتبه،  ومعطيه،  الربا،  تعاىل،  وآخذ  اهلل 

وارتكاب حمارمه، ومؤذي املسلمني، ومتتبع عوراهتم، واحلاكم بغري ما أنزل اهلل، واملفتي  

بغري ما رشعه اهلل، واملعني عىل اإلثم والعدوان، وقاتل النفس التي حرم اهلل، واملُعطل  

رسول   سنة  عىل  رأيه  واملقدم  فيها،  امللحد  وصفاته  اهلل  أسامء  والنائحة،  حلقائق   ،

تعاىل ورسوله  و اهلل  حرمه  الذي  الغناء  واملغنون  إليها،  إليهم،  املستمع  واملستمع   ،

واهلامزون،   واملراؤون،  واملتكربون،  واجلبارون،  وامليزان،  الكيل  يف  واملطففون 

افني فيسألوهنم ويصدقوهنم، وأعوان  ،  واللامزون والذين يأتون الكهنة واملنجمني والعرَّ

رته به مل  الظلمة الذين قد باعوا آ خرهتم بدنيا غريهم، والذي إذا خوفته باهلل تعاىل وذكَّ

باملعصية   جياهر  والذي  فيه،  هو  عام  وكفَّ  خاف  مثله  بمخلوق  خوفته  فإذا  ينزجر، 

ويفتخر هبا بني الناس، والذي ال تأمنه عىل مالك وحرمتك، والفاحش اللسان البذيء  

إىل آخر وقتها وينقرها، وال يذكر اهلل  الذي تركه الناس اتقاء رشه، والذي يؤخر الصالة  

فيها إال قلياًل، وال يؤدي زكاة ماله طيبة هبا نفسه، وال حيج مع قدرته عىل احلج، وال  

يؤدي ما عليه من احلقوق مع قدرته عليها، والذي ال يبايل بام حصل من املال، من حالل  

األرملة، وال  املسكني، وال  يرحم  رْحه، وال  يصل  حرام، وال  احليوان    أو  اليتيم، وال 

البهيم، بل يزجر اليتيم، وال حيض عىل طعام املسكني، ويرائي الناس بعمله؛ ليكسب  

مدحهم له، ويمنع املاعون، ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه، وبذنوهبم عن ذنبه  ـ  فكل  
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وصغريها   وقلتها،  كثرهتا  بحسب  اجلرائم،  هبذه  قبورهم  يف  يعذبون  وأمثاهلم  هؤالء 

 (1)(وكبريها 

وبذلك يصبح عذاب القرب وسيلة تربوية، تقمع الناس األمارة بالسوء، وتعيدها  

اإلمام  روي عن إىل جادة الصواب، مثلها مثل ما ذكر يف عذاب اآلخرة، وقد روي عن 

).. واهلل لقد رأيت عقياًل وقد أملق حّتى استامحني من بّركم  عيل قال يف بعض خطبه:  

ا  ،صاعاً  شعث  صبيانه  منورأيت  األلوان  غرب  وجوهم    لشعور  سوّدت  كأّنام  فقرهم 

أبيعه ديني    ،بالعظلم أّن  إليه سمعي فظّن  وعاودن مؤّكدًا وكرر عيّل مرددًا فأصغيت 

مفارقًا طريقي قياده  ليعترب هبا فضّج    ،وأتبع  جسمه  من  أدنيتها  ثّم  حديدة  له  فأْحيت 

له : ثكلتك الثواكل يا    فقلت  ،وكاد أن حيرتق من ميسمها   ،ضجيج ذي دنف من أملها 

أتئن    ، وجترن إىل نار سّجرها جّبارها لغضبه  ، أتئن من حديدة أْحاها إنساهنا للعبه  ، عقيل

لظى  من  أئن  وال  األذى  وعائها ،  من  يف  بملفوفة  طرقنا  طارق  ذلك  من    ، وأعجب 

فقلت : أصلة أم صدقة أم زكاة فذلك    ، ومعجونة شنئتها كأّنام عجنت بريق حّية أو قيئها 

أعن    ،فقلت : هبلتك اهلبول  ،ّرم علينا أهل البيت؟ فقال : ال ذا وال ذاك ولكنها هديةحم

األقاليم   أعطيت  لو  واهلل  هتجر؟!  أم  جنّة  ذو  أم  متخبط  أم  لتخدعني  أتيتني  اهلل  دين 

وإّن    ، السبعة بام حتت أفالكها عىل أن أعيص اهلل يف نملة أسلبها جلب شعرية ما فعلته

  ،ما لعيل ولنعيم يفنى ولّذة ال تبقى   ، من ورقة يف فم جرادة تقضمها   دنياكم عندي ألهون

   (2) نعوذ باهلل من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعني(

بعض   سئل  وقد  الكبري،  الرتبوي  دوره  وتذكره  العذاب،  لذكر  كان  وهكذا 
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واهلل إنك  : )فقال   ؛كيف نصنع نجالس أقواما خيوفونا حتى تكاد قلوبنا تطريالصاحلني:  

خري لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك    ، إن ُتالط أقواما خيوفونك حتى يدركك أمن

  (1)(حتى يدركك اخلوف 

ُْم إىَِل  }وهو نفس ما عرب عنه قوله تعاىل:   ِذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتْوا َوُقُلوهُبُْم َوِجَلٌة َأهنَّ َوالَّ

ِْم َراِجُعوَن )  ُيَساِرُعونَ 60َرهبِّ هَلَا َسابُِقونَ   ( ُأوَلئَِك  اِت َوُهْم  ،  60]املؤمنون:    {يِف اخْلَرْيَ

، فقد اعترب مسارعتهم للخريات، ومسابقتهم هلا بسبب ذلك الوجل الذي حيرك  [61

   قلوهبم، ويمنعهم من الركون إىل أهوائهم.

 
 ( 162/ 4إحياء علوم الدين )(  1) 
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 اجلنة التنويريون.. و

التنويري، والذي يلح دائام   الدنيوية واملادية عىل الفكر  عىل اعتبار نتيجة لغلبة 

عوامل   من  الكثري  حيتقر  فإنه  والنهاية،  البداية  وهي  واملركز،  املحور  هي  الدنيا  احلياة 

فيها،   يعيشون  الذين  أولئك  بنقد  أو  هبا،  االهتامم  وعدم  بتجاهلها،  إما  الغيب، 

ويتصورون أن اإليامن ال يكمل إال باإليامن هبا، بل باختالط املشاعر هبا إىل أن تصبح  

 يا من حياة املؤمن الينفك عنها حلظة. جزءا أساس

عزفت نفيس عن  أو كام ذكر ذلك الصحايب اجلليل الذي عرب عن إيامنه بقوله: ) 

وكأن بأهل اجلنة يف    ،وكأن بعرش ريب بارزاً   ،وأسهرت لييل   ،فأظمأت هناري  ،الدنيا 

  سول اهلل (، والذي أثنى عليه روكأن بأهل النار يف النار يعذبون ،اجلنة يتنعمون فيها 

  (1) (مؤمن نور اهلل قلبه  ..أصبت فالزمبعد قوله هذا بقوله: ) 

التنويريني؛ فهم ال يؤمنون بالزهد،   فهذا احلديث مرفوض مجلة وتفصيال عند 

وال بتلك الرياضات الروحية التي يامرسها املؤمن لريتقي بروحه إىل املأل األعىل.. وهم  

تطلعهم إىل التعرف عىل املجرات والنجوم والثقوب  ال يتطلعون إىل عرش الرْحن بقدر  

السوداء.. واجلنة ال تشكل عندهم شيئا، ألن اجلنة عندهم هي تلك األبراج العالية،  

أما   مهمهم..  منتهى  هي  البالد  فتلك  وأوروبا..  أمريكا  يف  املوجودة  املزينة  واحلدائق 

 لو أحرقوها عن آخرها.   جهنم فهي ليست سوى البالد التي يعيشون فيها، والتي يودون 

وهذا الكالم ليس حتامال عليهم.. بل هو احلقيقة التي تنطق هبا كلامهتم، وتنطق  

الغيب،   عوامل  عن  يتحدث  املؤمن  يسمعون  عندما  وجوههم  مالمح  ذلك  قبل  هبا 

 
 رواه البزار.(  1) 
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ويعطيها قيمة كبرية يف حياته.. ألهنم يريدون منه أن يعيش عامل الشهادة ال عامل الغيب،  

الغيب حيول بينه وبني عامل  الشهادة، وكأن اهلل تعاىل مل يثن عىل املؤمنني الذين  وكأن عامل  

تركوا ألجسادهم أن تعيش يف عامل الشهادة بينام حتلق أرواحهم يف عوامل الغيب اجلميلة،  

َذلَِك اْلكَِتاُب اَل َرْيَب فِيِه ُهًدى  }كام قال تعاىل يف أوائل أوصاف املؤمنني يف سورة البقرة:  

ِذيَن ُيْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب 2لِْلُمتَِّقنَي )  [ 3،  2]البقرة:   {( الَّ

فاإليامن بالغيب هو األساس الذي تنطلق منه حياة املؤمن، بل هو املعيار الذي  

يفرق بني اإلنسان الكامل الذي يعرف حقائق الوجود، ويطبق مستلزماهتا، وبني ذلك  

يعرف  ال  الذي  الكل  الناقص  القارص  البسيط،    اإلنسان  اهلزيل  جانبها  إال  احلياة  من 

 ولذلك تكون مهته بحسب املعارف البسيطة التي يعيشها، ويتصور أهنا البداية والنهاية. 

ومن مسائل الغيب التي نجد للتنويريني احتقارا كبريا هلا، بل حياء عظيام منها  

ت عندما  هلمته  املحرك  أهنا  كام  وعزاءه،  املؤمن  سلوة  هي  التي  نفسه،  ]اجلنة[  ضعف 

إليه قوته   إرادته، حينها يتذكر ما هيأه اهلل للصابرين من عظيم اجلزاء؛ فرتتد  وتتخدر 

 وإرادته، ويصبح كاجلبل األشم الذي ال حتركه أعاصري األهواء. 

وهي فوق ذلك سلوة املريض الذي يعلم أن اجلنة دار الصحة األبدية، وسلوة  

األبدي، وسلوة املحرومني، والذين أرقتهم  الفقري الذي يعلم أن اجلنة هي دار الغنى  

 احلياة الدنيا ألهنم يعلمون أن اجلنة هي دار الراحة األبدية.. 

ولذلك مل تكن اجلنة دار ضيافة إهلية يف اآلخرة فقط، بل هي أيضا ترياق وبلسم  

يداوي كل اجلروح، ويمأل النفس بالطمأنينة واالنرشاح وكل أنواع السعادة.. فيعيش  

 صحوبا بذكريات املستقبل اجلميل الذي ينتظره عند اهلل. املؤمن م

رقيهم   ويف  للمؤمنني  النفسية  الطمأنينة  يف  سامهت  التي  املعان  هذه  كل  لكن 
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األخالقي عىل الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشوهنا، مل يالحظها التنويريون، بل  

ينعم فيه الغرب،    تومهوا أهنا حجاب دون العمل عىل احلصول عىل ذلك الرفاه الذي

 والذي ال يساوي يف نظر املؤمن قطرة من بحار نعيم اجلنة. 

لقد تصور التنويريون ـ بسبب نظرهتم الدنيوية العوراء القارصة ـ أن اجلنة مثلها  

مثل كل عوامل الغيب هي سبب ُتلفنا عن الغرب، وعن كوكب اليابان، وعن الكواكب  

 وحيدة املطلقة. الكثرية التي يتصورون أهنا احلقيقة ال

األرشطة   تلك  منها  السخرية  بل  للجنة،  واالحتقار  اجلحود  ذلك  أمثلة  ومن 

]أ  احلديث  العرص  يف  التنوير  زعامء  أحد  فيها  يتحدث  والتي  بكثرة،  ْحد  املنترشة 

[، ذلك الذي يرتدي كذبا وزورا عاممة علامء الشيعة، مع كونه ال ينتسب ال  القبانجي

 معول حلرب كليهام، بل حرب اإلسالم نفسه. للشيعة، وال للسنة، بل هو 

وقد أوهم ذلك بعض املغفلني بأن موقفه من اجلنة وعامل اآلخرة هو نفس موقف  

علامء الشيعة، دون أن يكلف نفسه بالبحث يف الرتاث الشيعي، ليعرف حقيقة موقفهم  

 من هذا.. ولكن األحقاد تعمي وتصم. 

القبانجي بعض أفكاره يف هذه   حاول فيه أن يبني    (1)املجال يف مقالوقد نرش 

 عدم رضورة اجلنة، وأهنا ال تشكل أي دافع للعمل الصاح، بل إنه ال حاجة إليها أصال. 

ولست أدري من الذي فوضه بأن يقول هذا الكالم، وهو الذي يسيل لعابه ملتاع  

ي ينعم به  الدنيا القليل.. لكن العقل التنويري املستكرب الذي حرم من ذلك اإليامن الذ

من   ابتداء  كل َشء،  يف  يتحكم  ولذلك  كل َشء،  بيده  أن  يتصور  والطيبون  البسطاء 

 حتكمه يف وظائف اإلله نفسها. 

 
 . 12:19 - 12/   2/   2014 - 4363العدد: -انظر: اجلنة والنار، أْحد القبانجي، احلوار املتمدن(  1) 
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)أ بقوله:  للجنة  اجلنة وقد عرب عن ذلك االحتقار    عشبا إفليس فيها سوى    ،ما 

من   احليوانية  ونكاحأللغرائز  ورشب  فيها    ،كل  االنسانية  إي  أ وليس  للغرائز  شباع 

واإلكاإل الرئاسة  بداع  وحب  العلم  وتعليم  املظلوم  ونرصة  والشجاعة  والكرم  يثار 

 ( ووو.. 

ولست أدري كيف عرف ذلك، وهل زار اجلنة حتى حيكم عليها، وهل أحاط  

بالنصوص املقدسة التي تتحدث عن اجلنة، وكوهنا دار الضيافة اإلهلية التي تتحقق فيها  

أ كل  معها  ويتحقق  املرشوعة،  الرغبات  حيث  كل  واألخالقي،  الروحي  السمو  نواع 

يعيش أهل اجلنة احلضارة الراقية والذوق الرفيع واألدب اجلم، حيث ال لغو هناك وال  

 تأثيم. 

ـ مل يعرف اجلنة إال من خالل ذلك   ـ بسبب العشى الذي أحاط ببصريته  لكنه 

ي وردت  الوعظ البارد الذي يستعمله بعض عوام الوعاظ والدعاة بعيدا عن احلقائق الت

 يف النصوص املقدسة، ولذلك توهم أن اجلنة جمرد دار للمتع اجلسدية وحدها. 

ثم راح ـ مثل سائر التنويريني ـ يتحدث عن ذلك الكوكب الذي يسمونه كوكب  

)أ  فيقول:  عمليا اليابان؛  باجلنة    ، ما  يعتقدون  ال  وهم  مثال  اليابان  نرى  فنحن 

التاوية والب  السائدة هناك  قل كذبا  أخالقا وأحسن من املسلمني  أ وذية(  والنار)الديانة 

معروفة للبرشية  تعاملهم وخدماهتم  يف  مع  ،  ورسقة وغشا  املسلمني  نجد  املقابل  ويف 

اعتقادهم باجلنة والنار وكثرة منابر الوعظ واالرشاد والكتب الدينية وخطب اجلمعة  

 ( خالقا أ سوأ املجتمعات البرشية أصبحوا أ

املشكلة من   التنويري، فهو ال ينظر إىل  العقل  التحليل يدل عىل سطحية  وهذا 

زاويتها احلقيقية، وإنام ينظر إليها من الزاوية التي يرغب فيها؛ فاملشكلة يف املسلمني ليس  
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كوهنم يعتقدون بعامل الغيب، وال باجلنة والنار، وإنام املشكلة يف ضعف إيامهنم بذلك..  

ن بالغيب واجلنة والنار قائام، لكان املسلمون قمة يف الرقي األخالقي  وإال لو كان اإليام

 واحلضاري.

فهم يف احلقيقة مثل ذلك املريض الذي يملك الدواء، ولكن ال يستعمله؛ فيتوهم  

املريض   كون  يف  يبحث  أن  غري  من  مرضه،  مع  جيد  ومل  ينفعه،  مل  الدواء  بأن  يراه  من 

استعمله بالطريقة الصحيحة، أم استعمله بطريقة    استعمل الدواء أو مل يستعمله، وهل

 خاطئة. 

حديث   من  جعلوا  الذين  مجيعا  وللتنويريني  للقابنجي  يتوجه  الِشء  ونفس 

بقوله:   ذلك  عن  القابنجي  عرب  كام  واحتقارها،  إللغائها  سببا  اجلنة  عن  اإلرهابيني 

ذيلة واجلريمة ال  ي سببا للر أ  .. ن رهاب اآلصبح االعتقاد باجلنة وحور العني سببا لإل)أ

 األبرياء( فلوال اجلنة وحور العني ملا قام التكفرييون بقتل انفسهم وقتل  ،ملنعها 

الشواذ   بعض  أن  بسبب  النافعة  األدوية  حيرمون  الذين  أولئك  يشبه  وهذا 

استعملها بطريقة خاطئة، فقتل نفسه هبا.. أو يشبه أولئك الذين يمنعون من بناء اجلسور  

 لة لالنتحار.حتى ال تستعمل وسي

ومل يكتف القبانجي بكل ذلك، بل راح إىل ذلك الرهان الذي يستعمله املؤمنون  

 بالغيب يف حواراهتم مع اجلاحدين واملالحدة، والذي عرب عنه أبو العالء املعري بقوله:  

والطبيب   املنجم  زعم 

 كالمها  

 

قلت:    األجساد  تبعث  ال 

 إليكام 

 

فلست   قولكام  صح  إن 

 بخارس 

 

فاخلسار  أو    قويل  صح 

 عليكام

 

قال امللحد للمؤمن: ما موقفك اذا مت ومل جتد  أو ما عرب عنه بعضهم، بقوله: )

 ( لن يكون اسوأ من موقفك اذا مت ووجدت النار! : ! فرد املؤمناجلنة
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أو ما عرب عنه مصطفى حممود يف حواره مع صديقه امللحد، والذي ذكر أنه قال  

وانتهيت بعد عمر طويل إىل موت   ،احلال لو اخطأت حساباتكماذا يكون له ساخرا: )

.  .لن أكون قد خرست شيئا ء؟(، فأجابه مصطفى حممود بقوله: )وتراب ليس بعده َش

توقعاِت وصدقت  حساباِت  أصابت  لو  كثريا  ُترسون  سوف  أنتم  وإهنا  . ولكنكم   .

  (1) (سوف تكون مفاجئة هائلة يا صاحبي .. لصادقة 

مع بعض املالحدة، حيث قال    اإلمام الصادققبل ذلك كله ـ  أو ما عرب عنه ـ   

، فقد  املؤمنني إن يكن األمر عىل ما يقول هؤالء وهو عىل ما يقولون، يعني  خماطبا له: )

(،  سلموا وعطبتم وإن يكن األمر عىل ما تقولون وليس كام تقولون فقد استويتم وهم

وكيف  : )فقال  قويل وقوهلم إال واحد؟ء يقولون ما  ء نقول وأي َش وأي َش فقيل له:  

وهم يقولون إن هلم معادا وثوابا وعقابا ويدينون بأن يف    ،يكون قولك وقوهلم واحدا

   (1)وأنتم تزعمون أن السامء خراب ليس فيها أحد...( ، السامء إهلا وأهنا عمران

[ بعنوان  له  بمقال  القوي،  السالح  يرد عىل هذا  راح  القبانجي  القامر مع  لكن 

)(3)[اهلل! ساخرا:  فيه  قال  متساويني  ،  غري  نحن  الدنيا  نفسه  أيف  يتعب  فاملتدين  يضا، 

بالتكاليف الشاقة كالصالة والصوم واحلج والزيارات واخلمس وغريها ويرتك امللذات  

تباع الديانات  أ كالغناء والرقص واملالهي والصداقة مع اجلنس اآلخر، بل الزواج مع  

و  أو تفجري نفسه  أالثنني، بل قد يطلب منه الدين اجلهاد  خرى مع وجود حب بني ا األ

 ( الكراهية ألتباع املذاهب األخرى، وليس عىل الوجدانيني َشء من ذلك

 
 (1)

 حوار مع صديقي امللحد.   

         
(2)

 ..74ص 1الكايف، ج  

 . .11:47  - 5/   5/  2013 - 4083العدد: -انظر: القامر مع اهلل، أْحد القبانجي، احلوار املتمدن(  3) 
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وهذا كله كذب وهبتان، فكل تلك الشعائر التي يقوم هبا  املؤمن ليس هلا عالقة  

يف ترقية أخالقه،    بالتعب، ألن املؤمن يامرسها براحة نفسية كبرية، بل إنه يشعر بتأثريها 

بالطمأنينة والسعادة، فوق ما هلا من دور يف حفظ من أهواء   وسمو روحه، وشعوره 

 نفسه األمارة بالسوء. 

صحته   تدمر  التي  الفواحش  يف  يقع  لن  ـ  اآلخر  باليوم  إيامنه  نتيجة  ـ  فاملؤمن 

وصحة املجتمع، ولن يدمن عىل املخدرات وال عىل أي َشء يرضه.. وفوق ذلك كله  

تلك دوافع أخالقية عالية بخالف ذلك الذي ال يؤمن باهلل، وال باليوم اآلخر، فهو  يم

 ال يملك شيئا يسليه، كام ال يملك شيئا يدفعه ألي عمل صالح.

ومل يكتف القبانجي بذلك التزوير للحقائق، وإنام راح يفرض عىل اهلل ـ خالف  

ما دام االنسان يسري يف  فيقول: )ما ورد يف كتابه ـ من يدخله اجلنة أو من يدخله النار،  

الرذائل فهو من   بالفضائل ويرتك  الدنيا بوحي وجدانه ويتحىل  اجلنة ألن  أحياته  هل 

سليم من احلقد واحلسد  أي    [89]الشعراء:    {إِالَّ َمْن َأَتى اهللََّ بَِقْلٍب َسلِيمٍ }القرآن يقول:  

لتدين ال ُّيتم لنقاء القلب بقدر  مثال ذلك. ومعلوم ان اأواالنانية والتكالب عىل الدنيا و

الدنيا واآلخرة ونكون قد ربحنا   النتيجة أن خرس  بالقشور والطقوس فتكون  اهتاممه 

 الدنيا واآلخرة( 

أول سالمة   بل  ما ذكره،  القلب ال تقترص عىل  مغالطات، فسالمة  وهذه كلها 

التي جاءت  للقلب هي عدم االعرتاض عىل اهلل والتسليم له واإلذعان لرشيعته والقيم  

هبا.. أما ادعاؤه أن التدين ُّيتم بالقشور، فهو ناتج عن نظرته السلبية للدين مثله مثل  

سائر التنويريني، وإال فإن الدين هو جممع الفضائل، بل ال يمكن أن تتحقق الفضائل  

من دونه.. ذلك أنه يستحيل أن جيد البرش معايري لألخالق، أو دوافع حترك إليها من  
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 دون الدين. 

ن هذه الفرضية كلها  وخيتم القبانجي حديثه عن ذلك الذي تومهه قامرا بقوله: )إ

بمثابة لعب القامر مع اهلل، ألهنا تنزل بمستوى العالقة مع اهلل اىل احلضيض وجتعل من  

هذه العالقة جتارة او قامرا، فاملتدين يصيل ويصوم.. بدافع احتامل وجود جنة ونار ال  

لو مل يكن هذا االحتامل موجودا ال  بدافع االيامن باهلل و لنعامئه، اي  له والشكر  احلب 

صىل وال صام وال ترك الرذائل. أما الوجدان فهو يعمل بالفضائل ويرتك الرذائل لذاهتا  

ويرتبط مع اهلل بدافع احلب له ال بدافع اخلوف من النار والطمع يف اجلنة ألنه ال يؤمن  

 (هبام أساسا 

ه أن الطمع يف جنة اهلل، يتناىف مع حب املؤمن له..  ولست أدري من الذي أخرب

فاملؤمن حيب اهلل لذاته، وحيبه لصفاته، وحيبه لكرمه وجوده، والذي جتىل يف الدنيا فيام  

 وفر خللقه من أصناف الرعاية.. وفيام سيوفر هلم يف املستقبل من أضعافها.

تكرم  لكونه  كريام  أحببنا  إذ  أننا  يدعي  أن  لعاقل  يمكن  بأصناف    وهل  علينا 

العطاء، ووعدنا بأضعافها أننا ال نحبه إال ألجل ما يعطينا.. هذا كذب وهبتان عظيم  

 ألن حمبة املحسن ذاتية حتى لو مل حيصل إحسانه إىل املحب..   

عقوهلم   بحسب  اجلنة  يتصورون  معه  والتنويريني  القبانجي  أن  إىل  باإلضافة 

اعترب كل ما نراه يف الدنيا من أصناف اجلامل جمرد متاع  البسيطة، وإال فإن اهلل تعاىل الذي  

قليل، واعترب احلياة التي نعيشها حياة دنيا ال تساوي شيئا، يف نفس الوقت اعترب احلياة  

األخرى هي احلياة احلقيقية جيعلنا نقف أمامها مبهوتني منبهرين ال ندري منها شيئا، أو  

  (1)(شبه ما يف الدنيا إال األسامءليس يف اجلنة َشٌء ي كام قال ابن عباس: ) 

 
 (2/  21رواه أبو ُنَعيْم يف صفة اجلنة )(  1) 
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ولذلك فإن كل أحاديث التنويريني عن اجلنة وعامل الغيب أحاديث منطلقة من  

معلومات خاطئة، ألهنم تصوروا أهنم قد أحاطوا بتلك العوامل بينام هم مل يعرفوا منها  

الرشاب، و استقذروا  ولذلك  واحدة،  قطرة  اللذيذ  يذوقوا من رشاهبا  مل  بل  لو  شيئا، 

ما لدُّيم من جاه ومال وسلطان بلحظة واحدة   أنفسهم، وباعوا كل  لفنوا عن  ذاقوه 

 يعيشها املؤمن يف صحبة عامل الغيب. 
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 ونظرية التطور .  . التنويريون 

من األدلة الكربى عىل تناقض العقل التنويري، وكونه يتعامل بمزاجية ورغبوية  

نظرية   من  موقفه  املختلفة  احلقائق  وخصوصا  مع  املقدسة،  باملصادر  وربطها  التطور، 

 القرآن الكريم؛ فهو متناقض يف ذلك غاية التناقض. 

الكريم،   والقرآن  العلمية  احلقائق  يربطون بني  الذين  يشنعون عىل  نراهم  فبينام 

ويعتربوهنم دجالني وخمرفني ومعقدين، نجدهم يفعلون ما ينهون عنه مع هذه املسألة  

ثبت علميا، بل ثبت عكسها، ومل تثبت قرآنيا، بل ثبت عكسها  خصوصا، مع كوهنا مل ت

أيضا.. ولكنهم، وملزاجية تفكريهم يقطعون بكال األمرين خالفا لكل علامء الطبيعة،  

 ولكل علامء اللغة والتفسري. 

وال ينطبق هذا عىل نظرية التطور فقط، بل ينطبق عىل نظريات أخرى مل تثبت  

يا، ومع ذلك نراهم جيتهدون يف ربطها بمصادر الدين يف  علميا، بل يستحيل إثباهتا علم

نفس الوقت الذي يشنعون عىل من يربطون احلقائق القرآنية القطعية باحلقائق العلمية  

 الثابتة. 

ومن أمثلة ذلك حماولة عدنان إبراهيم للربط بني نظرية األوتار الفائقة واملصادر  

بل يستحيل إثباهتا علميا، ألن القصد    ،(1)املقدسة، مع أن هذه النظرية مل تثبت علميا 

منها ليس علميا، وإنام الفرار من اخلالق، والبحث عن نامذج فيزيائية ترفض وجوده، أو  

عنها   قال  وقد  عنه،  بعيدا  الكون  وجود  تربر  أن  ]راسل  حتاول  الشهري  الفيزيائي 

 
كالم الفيزيائيني أنفسهم يف كتاب ]الكون بني التوحيد ذكرنا األدلة العلمية الكثرية عىل بطالن هذه النظرية من (  1) 

 من سلسلة ]اإلحلاد والدجل[ واإلحلاد[ 
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ذا غري ِمكن..  )إهنا نظرية حتتاج ملصادم هيدرون بحجم جمرة الختبارها وه:  ستانارد[

حسنا لو قلنا ـ طبقا للنظرية ـ إن الكون خلق نفسه، فمن أوجد النظرية؟ ومن أوجد  

القوانني الفيزيائية اخلاصة هبا؟.. ورغم ذلك فال توجد هلا معادلة فيزيائية حتى اآلن..  

 أطلب منهم أن يكتبوا معادلة فيزيائية.. لن يفعلوا الهنم ببساطة اليمتلكوهنا( 

فه من نظرية األكوان املتعددة، مع كوهنا مل تثبت علميا، بل يستحيل  وهكذا موق

وذلك   املقدسة،  الدين  بمصادر  ربطها  يف  كغريه  جيتهد  راح  ذلك  ومع  علميا،  إثباهتا 

 لتمريرها رغم أنفها للعقل املسلم. 

الفيزيائيني اإلشهار هلا ُتتلف متاما عن   التي حياول مالحدة  املتعددة  فاألكوان 

وات أو خلق اهلل الواسع، ألن األكوان املتعددة ليست سوى احتامالت كثرية  تعدد السم 

للخلق ِمتلئة بالعبث بينام اخللق املتعدد كله متناسق وليس فيه أدنى عبث، وال خيضع  

 ملبادئ االحتامالت. 

تلك النامذج، فقال: )اعتقد علامء الكون أّن  لوقد ذكر بعضهم الدوافع النفسية  

راء املشكلة.. لقد حاولوا عىل مّر السنوات املاضية إثبات عدة نامذج  عليهم االلتفاف و

خمتلفة للكون تتفادى احلاجة إىل بداية، مع االستمرار يف اشرتاط انفجار عظيم.. يبدو  

 اآلن من املؤّكد أّن الكون كانت له بداية( 

  وهكذا راحوا يفعلون مع نظرية التطور التي مل تثبت علميا، ولن تثبت علميا،

 بل إن العلم اآلن يسري يف مواجهتها والرد عليها، واعتبار القائلني هبا جمرد خرافيني. 

، كان األحرى هبؤالء  (1) بل إن بدائل علمية كثرية ظهرت كـ ]التصميم الذكي[

ومع   الكريم،  القرآن  مع  متاما  تتناسب  لكوهنا  هبا،  والتعريف  هلا  اإلشهار  التنويريون 

 
 من سلسلة ]اإلحلاد والدجل[رشحنا هذا البديل وأطروحاته بتفصيل يف كتاب ]احلياة تصميم ال صدفة[ (  1) 
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 العقل، والفطرة السليمة. 

لكنا لألسف ال نزال نرى هؤالء التنويريون يشيدون إىل اآلن بدارون، مع كون  

 معارفه التي جاء هبا ال تساوي يف موازين العلم اآلن شيئا..  

يف ذلك مغالطات كثرية نحاول مناقشتها هنا، ويمكن تقسيمها إىل قسمني:    وهلم

ومغالطات مرتبطة بتفسريهم لبداية اخللق يف    ، مغالطات مرتبطة بعلمية نظرية التطور

 القرآن الكريم. 

 املغالطات املرتبطة بعلمية نظرية التطور: 

العلمي، وخاصة  من األدلة التي تدل عىل افتقار التنويريني لكل أدوات البحث  

املعلومات   بتلك  احتفاظهم  حوله،  كتب  ما  كل  عىل  واالطالع  فيه،  اجلديد  متابعة 

البحث فيمن كتب يف   التطور دون  الغربيني لنظرية  انترص من  التي كتبها من  القديمة 

ردها من علامء الغرب أنفسهم، بل من املتخصصني الذين وضعوا بدائل هلذه النظرية  

 ها وبطالهنا. بعد اكتشافهم هلشاشت

وبام أنا قد ذكرنا ذلك بتفصيل يف كتاب ]احلياة تصميم ال صدفة[، وكتاب ]كيف  

فسأكتفي هنا باإلشارة إىل بعض املغالطات الكربى، التي مترر مثل هذه    ، تناظر ملحدا؟[

النظرية عىل املتنورين وأتباعهم املفتقرين ألدوات البحث العلمي، والذين يكتفون فقط  

امل  جيعلون  بمخالفة  ولذلك  ومتزمتني،  وحمافظني  تقليديني  يعتربوهنم  الذين  شايخ 

 هدفهم من تبني احلقائق هو املخالفة، ال البحث عن احلقيقة نفسها. 

 أوال ـ املفاهيم املتعددة لنظرية التطور: 

أول املغالطات التي يمرر هبا التنويريون موقفهم من هذه النظرية عىل أتباعهم  

تداولني هلذه النظرية، أحدمها هو املفهوم احلقيقي، وهو الذي  خلطهم بني مفهومني م
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تطلق عليه النظرية عند اإلطالق، والثان مفهوم مزيف، وأِت به بقصد متريرها، وحماولة  

 إثبات أهنا يمكن أن ُتضع للتجربة. 

يعني التغرّي يف  ف، وهو املعروف عند اإلطالق،  [التطور الكبري]األول، وهو  أما  

امل  آخرالصفات  نوع  إىل  نوع  من  االنتقال  يف  يتسبب  ِما  واجلينية  وهو  ورفولوجية   ،

هذه   تبنوا  الذين  القدماء  من  وغريه  داورن  عند  التطور  نظرية  من  األصيل  املقصود 

وبني   وغريهم،  املسلمني  من  املتدينني  بني  اجلدل  فيه  وقع  الذي  وهو  النظرية، 

 الداروينيني. 

يشري إىل مقدار التغري يف تكرار املورث يف  ف  [؛ التطور الصغري]هو  و   ،الثان أما  و

التغري فيه عىل مستوى النوع الواحد نفسه، كتطوير كائن حي ملقاومته   العشرية، ويتم 

نحو جسم غريب، أو تغيري لون جللد، أو تغيري يف حجم عضو معني من اجلسم، أو نحو  

 ذلك. 

ة التطور، فاألنواع ال  ألنه يف أصله ال عالقة له بنظريوهذا النوع ال إشكال فيه،  

ذلك  تنتقل فيه إىل أنواع جديد، وإنام تكتسب صفات جديدة بسبب التزاوج، ومن أمثلة  

إىل   أدت  األصيل،  األسرتايل  بالشعب  واختالطهم  أسرتاليا  إىل  األوروبيني  هجرة  أن 

بني   متزج  أشكاهلم  أصبحت  بحيث  أوالدهم،  عىل  ذلك  أثر  وقد  العرقني،  اختالط 

البيولوجي لألسرتاليني.. ومن أمثلته أيضا    األصلني.. وهم يعربون عن هذا بالتطور 

 ظهور فريوس األنفلونزا كل مرة بصورة جديدة، بحيث ال تؤثر فيه اللقاحات السابقة.

وقد ورد يف النصوص املقدسة ما يدل عىل أن هذا النوع عادي، ففي احلديث أن  

فقال    نفيه عنه ـ وهو يريد  ـ ما أسود  فقال: إن امرأِت ولدت غال،  النبي   جاء إىل  رجال

قال: ُْحْر، فقال له: )هل فيها من    ،قال: نعم، قال: )ما ألواهنا؟(  ،له: )هل لك من إبل؟(
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قال: ) فلعل ابنك    ،قال: أراه عرٌق نزعه   ، قال: نعم، قال: ) فأنى كان ذلك ؟(  ، أورق؟(

  (1) هذا نزعه عرق(

التي يامرسها   يف هذا اجلانب هي أهنم إذا طولبوا بدليل    الداروينيونواملغالطة 

 ويف ذلك تغرير وخداع كبري. عىل التطور الكبري يذكرون أدلة التطور الصغري، 

وقد عرب عن هذا اخللط ]مايكل بيهي[ بقوله: )الدارونية احلديثة فرست التطور  

 الدقيق بشكل رائع، لكن عند احلديث عن التطور الكبري فعىل التطوريون أن يصمتوا(  

كتابه   يف  كنساس،  ـ  ميزوري  بجامعة  األستاذ  كومنينلس[،  ]نيكوالس  وذكر 

[Darwin's Demise  أنه من األخطاء الشائعة ،]  يف االستدالل العلمي استخدام التكيُّفات

امللحوظة يف التطور الصغري الفرتاض صحة التطور الكبري، واالنتقال من نوع إىل نوع  

 . آخر 

 : كذب التنبؤات العلمية لنظرية التطورثانيا ـ  
من أهم أدلة مصداقية النظرية العلمية صدق تنبؤاهتا يف حال عدم إمكانية إثباهتا  

ة عىل ذلك يف تاريخ العلوم كثرية، ومن أشهرها وأقرهبا ما ذكرته وسائل  عمليا، واألمثل

اإلعالم من أن العلامء رصدوا للمرة األوىل موجات جاذبية، وهي متوجات يف املكان  

الكون   ناجم عن احلدث  بالتزامن مع رصد ضوء  أينشتاين،  ألربت  تنبأ هبا  والزمان، 

أمريكي  فاز ثالثة علامء  ذلك  نوبل يف  نفسه، وألجل  املوجات بجائزة  تلك  اكتشفوا  ني 

نظرية   تأكيد  يف  تساهم  اكتشفوها  التي  النتائج  أن  الباحثني  هؤالء  وأثبت  الفيزياء، 

 
حاربني، باب ما جاء يف التعريض،  يف الطالق، باب إذا عرض بنفي الولد، ويف امل  390و    389/    9رواه البخاري  (   1) 

 (1500ومسلم رقم )
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 .(1) أينشتاين 

نظرية  ها تالعلمية التي طرح والنبوءات لكن األمر خمتلف متاما مع كل الدعاوى 

أهنا  ،  التطور نرى  أثبت  حيث  كلها  بل  ُتلفت،  كان  كلها  فقد  متاما،  عكسها  الزمن 

السجل   يف  الالحقة  االكتشافات  تثبت  أن  يف  يطمع  ـ  لنظريته  طرحه  بعد  ـ  داروين 

االحفوري نظريتة، وبناء عىل ذلك فإن التنبؤ الدقيق لنظرية التطور هو اكتشاف كميات  

 كبرية من األشكال االنتقالية. 

عبئا عىل الداروينية وكام   لكن صار املستقبل الذي كان حيلم به داروين بحد ذاته

هنري جي املحرر العلمي يف جملة الطبيعة:ـ )إّن عملية أخذ جمموعة من احلفريات  يقول  

يمكن   علمية  فرضية  ليست  الواقع  يف  هي  قرابة  سلسلة  وجود  تعكس  بأهنا  والقول 

إخضاعها لالختبار، وكل ما يف االمر اهنا جمرد حكاية أو حدوته من احاجي منتصف  

َهًة أو ُمْرِشَدًة لإلنسان يف كثري من األحيان إال أهنا ومع  الليل ا ملسلية التي قد تكون ُمَوجِّ

   (1)ذلك ال تستند ألّي أساس علمي(

[ مؤخرا بقوهلا: )ميضء ولكن متقطع،  National Geographicكام اعرتفت جملة ]

 صورة(  1000من اصل    999يبدو السجل األحفوري كفيلم للتطور فقد منه  

أن  وهك التطوريون  يعرتف  ذلك    99.9ذا  ومع  مفقود،  الدليل  من  باملائة 

 حياولون دائام خداعنا بنامذج مزيفة حللقات انتقالية ليربروا هبا نظريتهم. 

 
 (1)

انظر مقاال بعنوان: نبوءة أينشتاين تتأكد.. رصد متزامن ملوجات اجلاذبية بني أمريكا وأوروبا تنبأ هبا قبل أكثر     

 . عىل الرابط:  2017/ 10/ 17 10:44عام، هاف بوست عريب، رويرتز، تم النرش:  100من 

html.18291660story_n_/17/10/2017/com.huffpostarabi.www://http  

 (2)
 . 34عن الّداروينية يف الّزمن القديم، هارون حيي، دط، دت، من موقعه االلكرتون، ص نقال   



165 

 

إن االكتشافات   بل  املفقود،  احللقات  اكتشاف  األمر قارصا عىل عدم  ومل يكن 

ينية، ومن األمثلة عىل  األحفورية كل حني تثبت عكس كل التوقعات التي تبنتها الدارو

، عىل يد ثالثة علامء  1995ذلك تلك احلفرية البرشية التي عثر عليها يف أسبانيا يف سنة 

أسبان من جامعة مدريد متخصصني يف األنثروبولوجيا القديمة، وقد كشفت احلفرية  

العرصي متاما، عىل    نسانعن وجه صبي يف احلادية عرشة من عمره كان يبدو مثل اإل

 سنة عىل وفاته.   800.000من مرور  الرغم 

وقد هزت هذه احلفرية قناعات املكتشفني هلا، فقد قال ]أرساجا فريراس[، وهو  

أحد املكتشفني: )لقد توقعنا أن نجد شيئا كبريا، شيئا ضخام، شيئا منتفخا... كام تعلم،  

نا.  سنة مشاهبا لطفل توركا   800.000شيئا بدائيا. لقد توقعنا أن يكون غالم عمره  

ولكن ما عثرنا عليه كان وجها عرصيا متاما... بالنسبة يل كان األمر مثريا للغاية... إن  

 كهذا غرِي متوقع عىل اإلطالق هلَُو من األشياء التي هتز كيانك. فعدم  
ٍ
العثور عىل َشء

العثور عليها، ولكن ال بأس. إال أن أروع    العثور عىل حفريات أمر غري متوقع، متاما مثل

األمر هو أن جتد شيئا يف املايض كنت تعتقد أنه ينتمي إىل احلارض. إن األمر أشبه    ما يف 

بالعثور عىل َشء مثل جهاز تسجيل يف كهف جران دولينا. سيكون ذلك مدهشا للغاية،  

البلستوسيني   العرص  يف  تسجيل  وأجهزة  كاسيت  أرشطة  عىل  العثور  نتوقع  ال  ألننا 

لقد    800.000تشاف وجه عرصي عمره  األدنى. وينطبق ذات الِشء عىل اك سنة. 

   (1)اندهشنا جدا عندما رأينا هذا الوجه(

 :  ِمارسة الداروينيني للخداع العلمي ـ    ثالثا 

 
 (1)

 .65املرجع السابق، ص  
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بعد يأس العلامء املؤمنني بنظرية التطور من إجياد احللقات املفقودة التي تنبأ هبا  

بالكثري من   النظرية  أتباع هذه  التاريخ  داورن، راحوا يموهون عىل  أثبت  التي  النامذج 

بطالهنا بعد ذلك، ولألسف ال زال التنويريون يؤمنون هبا عىل الرغم من أن أصحاب  

 النظرية أنفسهم ُتلوا عنها. 

استعملها   والتي  األمثلة عىل ذلك،  زال    الداروينيون ومن  بل ال  لفرتة طويلة، 

عل يطلق  ما  أو  بلتداون[..  ]إنسان  يسمونه  ما  يستعملها،  ]خدعة  بعضهم  بـ  اآلن  يها 

عام  (1)بلتداون[ ففي  هاٍو  1912،  بريطان  حفريات  عامل  بقيادة  بحثي  فريق  ادعى   ،

ُيدعى ]تشارلز داوسون[ اكتشاف حفرية.. وقد كان األمر حينها عجيبا ومثريا.. ذلك  

أن عظام فك تلك احلفرية التي تم عرضها تشبه عظام فك القرد، بينام اجلمجمة كانت  

 مججمة اإلنسان.متتلك صفات 

  إنسانوقد اهتمت اهليئات الكثرية بذلك االكتشاف اخلادع، وتم إطالق اسم ]

عاًما    40بلتداون[ عىل تلك احلفرية، والتي ُعرضت يف أهم متاحف العامل ألكثر من  

 متتالية عىل أهنا دليل قاطع عىل صحة نظرية التطور. 

أن حتى  األكاديمي،  املستوى  عىل  هائاًل  صداها  من    وكان  يقرب    500ما 

توصف بكوهنا    كانتعاًما، بل    40أطروحة للدكتوراه متت كتابتها عن هذا األمر ملدة  

،  الربيطان  املتحف  يف  واملشاهدة  للعرض  ُوضعت ،  املزعومة   التطور  نظرية   النتصار  رمًزا

 . العامل يف  املؤسسات  أشهر من واحًدا  يعترب والذي

وقد تم فحصها ودراستها يف تلك الفرتة الطويلة من قبل أشهر العلامء من مجيع  

 
 (1)

 انظر: مقاال بعنوان: خدعة إنسان بلتداون، هارون حيي.  
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 أنحاء العامل، بل حتى من قبل أعداد ال حُتىص من الزائرين. 

ويف األخري، وبعد كل ذلك االنتصار الكاذب الذي لبس لباس العلم اكتشف  

 أن األمر كله ال يعدو أن يكون جمرد خدعة. 

عام   ] 1949ففي  استطاع  املتحف  ،  يف  احلفريات  قسم  من  أوكيل[  كينيث 

الربيطان أن يطور طريقة جديدة لتحديد أعامر احلفريات.. وبدأ باستخدام هذه التقنية  

 فريات املوجودة داخل املتحف. احل  عىل  الفلوريد اختبار عليها  ُأطلق التي

[ مججمة  عىل  يطبقها  راح  إن  فقد    إنسانوما  للمفاجأة،  ذهل  حتى  بلتداون[ 

نسبة  اكت عىل  اجلمجمة  احتوت  بينام  الفلوريد،  مادة  من  خالية  الفك  عظام  أن  شف 

صغرية منه.. وهذا يعني أن عظام الفك ال يتجاوز عمرها بضع سنوات، واجلمجمة ال  

 يتجاوز عمرها بضع املئات من السنني عىل أقىص تقدير. 

أ  تصويرها عىل  تم  التي  احلفرية  تلك  أن  اكتشف  التحقيقات،  تكثيف  هنا  ومع 

أفضل دليل تم التوصل إليه إلثبات نظرية التطور كانت يف احلقيقة حمض كذب.. فعظام  

إىل   تنتمي  إىل    إنسانالفك  تنتمي  متوفٍّ منذ    إنسانالغاب املتوىف حديًثا.. واجلمجمة 

 عام..   500فرتة قاربت  

ومن خالل الفحص عن قرب عرف أن األسنان تم إرفاقها بعظام الفك يف وقٍت  

كرومات  الحق،   ثنائي  سائل  يف  غمرها  تم  ثم  لكشطها..  صلبة  أداة  استخدام  وتم 

 البوتاسيوم، وذلك إلعطائها مظهًرا قدياًم. 

وقد أثبتت التحاليل املفصلة التي أجراها ]جوزيف وينر[ بام ال يدع جمااًل للشك  

 أن هذه احلفرية كانت جمرد خدعة. 

كالرك[ جروس  ]لو  الربوفيسور    أوكسفورد   بجامعة  الترشيح  أستاذ  وكان 
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.. ويف هناية التحقيقات التي  واالحتيال  الغش   هذا   كشفوا   الذين   العلامء   هؤالء   من   واحًدا

قام هبا، قال: )بالفعل فإنه يبدو جلًيا افتعال هذه اخلدوش، ويبدو أنه من اجليد طرح  

  يبحثوا   مل   إهنم ..  قبل؟  من  مالحظتها   يتم   مل  اخلدوش  هذه  أن  كيف السؤال األهم، وهو:  

  بلتداون  فك  عظام   فحصوا  ِمن  السابق  يف   شخص   أي  يقم   مل ..  قبل   من  األمر  هذا  عن

 إنه تلفيق متعمد(  عينيه،  ُنصب حمتمل تزييف  وجود فكرة بوضع

هاول[ ]كالرك  األنثروبولوجيا   أما  اخلدعة  أستاذ  هذه  عىل  معلقا  قال  فقد   ،

ى عظام فك لقرد تم إدخاهلا عىل  ومل تكن سو  1953اخلطرية: )اكُتشفت بلتداون عام  

مججمة إنسان، فهي خدعة قد تم وضعها عن عمد، فهم مل يقروا بشكل واضح عام إذا  

كان هذا الفك ينتمي لقرد أو إذا كانت اجلمجمة تنتمي إلنسان، وبداًل من ذلك فقد  

.  أعلنوا أن كل جزء من اجلزئني السابقني هو َشء يف املنتصف ما بني القرد واإلنسان.

ألف عام مضت، وأطلقوا عليه اسم ]اإلنسان الفجرى    500وقد أرجعوا تارخيه حلوايل  

كتاب عن هذا األمر خدع هذا    500الدوسون أو إنسان داون[، وُكتب ما يقرب من  

 عاًما(  45االكتشاف علامء احلفريات ملدة 

يوم نسمع كذبة جدي إننا يف كل  بل  مثال.. واألمثلة كثرية جدا..  دة  هذا جمرد 

ذلك   يف  تصب  لكوهنا  ولكن  علمية،  لكوهنا  ال  الكثري،  ويصدقها  جديدة،  وخدعة 

الذي   املزاجي  الرغبوي  أو  ينترصون    الداروينيني جعل  التفكري  بالصدق  النظرية  هلذه 

 بالكذب.

نرباسكا[.. وتبدأ قصة    إنسانخدعة أخرى اسمها ]ومن األمثلة عىل ذلك أيضا  

عام   اخلدعة  الوقت  1922هذه  وهو  هبدف  ،  فيه  تبذل  املكثفة  اجلهود  كانت  الذي 

 الوصول لربهان عىل نظرية التطور.  
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إىل   بالوصول  أو  اإلثبات..  ذلك  إىل  بالوصل  مهووسون  اجلميع  كان  حينها 

 بالقرد أو بغريه من احليوانات..   نساناحللقة املفقودة التي تصل اإل

احلفريات باملتحف األمريكي  حينها أعلن ]هنري فريفيلد أوزبورن[ رئيس قسم  

للتاريخ الطبيعي عن اكتشافه حفرية لرضس يعود تارخيه إىل احلقبة البليوسينية بالقرب  

 من وادي األفاعي غرب نرباسكا.

  يسمى  ما إىل  ينتمي أنهب فقط واحد رضس  عىل  بناءً وقد حدث توافق بشكل تام 

ال القرد   بالرجل العلمية  النقاشات  من  العديد  دارت  ثم  الدليل  ..  هذا  حول  عميقة 

 املزعوم، والذي مل يكن يف احلقيقة أكثر من جمرد خيال. 

[..  نرباسكا   إنسان]  اسم واسًعاـ     جداًل   سببت   والتيُأطلق عىل هذه احلفريةـ     وقد

بل رسعان ما تم إعطاء اسم علمي عليها، وهو ]هسبريوبايثيكوس هارولدكوكي[..  

 م واالهتامم. ورسعان ما لقي مكتشفها الكثري من الدع

، وتسلطه عليهم، أهنم  الداروينينيوِما يدل عىل فداحة التفكري الرغبوي لدى  

نرباسكا اعتامًدا    إنسانالعديد من الرسومات إلعادة بناء مججمة وجسد  راحوا جيرون  

عىل رضس واحد فقط.. بل ذهبوا إىل ما هو أبعد من ذلك، حيث ُنرشت العديد من  

 نرباسكا مع أوالده وزوجته يف بيئتهم الطبيعية التخيلية.  ننسا الرسومات اإليضاحية إل

هذا   أجل  من  هلم  املتاحة  الوسائل  مجيع  بحشد  أخرى  مرة  التطوريون  بدأ  بل 

 السيناريو الومهي.. 

  إنسانبأن األدلة املتعلقة بخصوص ]ومع أن بعض العقالء يف ذلك احلني أقر  

  هؤالء  عىل   وأن  َشء،   أي  عىل   يربهن  ال  املتاح  الدليل  وأن  متاًما،ة  مالئم  غري[  نرباسكا 

.. إال أن التطوريني، وحلرصهم عىل نظريتهم، وخوفهم من  الوقت  من  مزيًدا  االنتظار
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  املعتادة  التطورية   الدعاية  تضمنت فقدان هذا الدليل الكاذب راحوا يشنون ْحلة مضادة  

 عقليا. ضد من خيالفهم، باعتبارهم غري علامء وال متخصصني وال متطورين 

لكن بعد كل ذلك بفرتة من اخلداع والوهم اكتشف أن هذا الرضس ال ينتمي ال  

 للبرش وال للقردة، وإنام لفصيلة منقرضة من اخلنازير الربية. 

 رابعا ـ التكتم عىل االنتقادات الكثرية املوجهة لنظرية التطور: 

أن    وهو ذلك  العلمي،  للمنهج  متاما  خمالف  منفأمر  العلمية  عىل  احلقيقة  تحة 

أو   سلطة  أي  عليه  تفرض  وال  هادئة،  علمية  مناقشة  وتناقشه  اآلخر،  وتتقبل  النقد، 

 وصاية. 

ذلك   تدل عىل  التي  األمثلة  يعانيه  ومن  الذي  الفكري  الداروينيون،  االنغالق 

،  1985كتاب ]التطور: نظرية يف أزمة[ الذي أصدره ]مايكل دنتون[ عام  موقفهم من  

الكثري من اجل أثار  التطوريني، لسبب  والذي  العنف واملواجهة من طرف  دل، بل من 

قد ذكر فيه أن  ف ؛ بسيط، وهو أنه أقر فيه باحلقيقة، ورصح فيه بام جبن غريه أن يرصح به

 نظرية التطور باالصطفاء الطبيعي نظرية يف أزمة علمية حقيقية. 

ور  وهلذا ُوصف من قبل العديد من البيولوجيني بأنه نقض ألركان نظرية التط

من   كبرية  ْحلة  إىل  ومؤلفه  الكتاب  تعرض  هذا  وبسبب  علمية..  بأسس  وهدمها 

ناقض   لكونه  ولكن  املنطق..  لكونه غري علمي، وال غري منسجم مع  ال  التشوُّيات، 

اخلط العام املرسوم مسبقا، والقائل بقبول نظرية التطور حتى وإن كانت تناقض يف كثري  

 من نقاطها احلقائق العلمية الواضحة. 

وهكذا نرى يف الوقت احلارض أنه ال يوجد سبب يدعو إىل ربط العلم بنظرية  

فرضية   عن  التطور  نظرية  تعرب  بينام  والتجريب،  املالحظة  عىل  يقوم  فالعلم  التطور، 
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 متصلة بامض ال يمكن إخضاعه للمالحظة. 

التجريبية،   املنطقية  املبني عىل األسس  العلمي  يرتكون االحتجاج  نراهم  وهلذا 

جؤون إىل أساليب ال عالقة هلا بالعلم من أمثال ادعائهم أن النظرية مقبولة بشكل  ويل

 واسع يف املجتمع العلمي.  

يدل   ما  عىل  ال  ألتباعها،  املفرتضة  األغلبية  تعتمد عىل  نظرية  أي  صحة  وكأن 

اللغة   من  اخلالية  والدعاية  النفيس  الضغط  من  نوعا  يامرسون  وهلذا  أدلة..  من  عليها 

 العلمية. 

لنظرية   ومساند  الفلسفة،  يف  برفيسور  وهو  دينكل[،  ]أدرا  الدكتور  أقر  لقد 

التطور، بالطبيعة اخلاطئة هلذا األسلوب، فقال: )هل احلقيقة التي يؤمن هبا العديد من  

األناس البارزين أو املنظامت أو اهليئات يثبت صحة نظرية التطور؟.. هل يمكن اثبات  

هل   املحكمة؟..  بقرار  السلطة  النظرية  أصحاب  الشخصيات  هبا  يؤمن  التي  احلقيقة 

  (1) جيعلها صحيحة؟(

ثم راح جييب عىل هذه التساؤالت بقوله: )أريد أن أسرتجع حقيقة تارخيية.. أمل  

الوقت،   ذاك  يف  العلامء  وخصوًصا  واملحامني،  اهلامة  الشخصيات  ضد  جاليلو  يقف 

أي   من  دعم  أي  وبدون  لوحده،  احلقيقة  عن  حماكم  وتكلم  تكشف  أمل  شخص؟.. 

 اإلستقصاء حاالت أخرى مشاهبة؟( 

ختم كلمته بقوله: )إن كسب دعم الدوائر البارزة واملؤثرة يف صنع القرار ال    ثم 

 يصنع احلقيقة، وليس له عالقة باحلقيقة العلمية( 

 
 (1)

الرتكية،      اليومية  العلوم والتكنولوجيا الصادر عن الكومهوريِت  ِدنكِل، ملحق  فرباير    شباط/  27انظر: أردا 

1999 .. 
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إذا تأملنا الواقع العلمي جيدا،  ، فإننا  الدكتور ]أدرا دينكل[   إضافة إىل ما ذكره 

حيادية، نجد نظرية التطور غري مقبولة من املجمتع العلمي كله، كام يشيع أنصار  وبنظرة  

نظرية التطور.. بل إنه خالل العرشين سنة ماضية، نرى أعدادا حمرتمة من العلامء ترفض  

فقد  الداروينية بشكل متصاعد بعد  ؛  الداروينية  الدوغامتية يف  ترك معظمهم عقيدهتم 

 لكون ويف الكائنات احلية.  رؤية تصميم ال عيب فيه يف ا

جامعات   من  أعضاء  هم  النظرية  عن  ُتلوا  الذين  أن  كله  ذلك  من  واألهم 

مشهورة، ومن مجيع أنحاء العامل، خاصة يف الواليات املتحدة، فهم خرباء وأكاديميون  

يف مناصب علمية مثل البيولوجيا والبيوكيامء وامليكروبيولوجي وعلم الترشيح وعلم  

يمة وغريها من احلقول العلمية.. فلذلك، فإنه اخلطأ الكبري القول بأن الدراسات القد

 األغلبية من املجتمع العلمي تؤمن بالداروينية.  

إىل  و االحتكام  فهل  النظرية،  هذه  قبول  عىل  إمجاعا  هناك  أن  فرضنا  لو  حتى 

من   معصوم  العلمي  اإلمجاع  وهل  صحيح؟..  احتكام  العلمية  الناحية  من  اإلمجاع 

 اخلطأ؟

يمكن   اإلمجاع  أن  ذكر  حني  كريتشتون[  ]مايكل  املعنى  هذا  عن  عرب  لقد 

استخدامه يف جماالت الدين أو السياسة، ولكن ال مكان له يف العلم، ذلك أنه يعتمد  

 فقط عىل األدلة املكتشفة من التجارب العلمية، وال يعتمد عىل أعداد العلامء..  

لقد عرب عن ذلك بقوله: )دعنا نكن واضحني: األسلوب العلمي ليس له أي  

عالقة باإلمجاع، اإلمجاع هو عمل السياسة.. العلم يف الوجه املقابل، حيتاج إىل حمققني  

يصادف أهنم عىل صواب، وهذا يعني أن لديه معلومات قابلة لإلثبات باملراجع يف العامل  

العلمي   اإلمجاع  أما  القابلة  الواقعي..  النتائج  هي  عالقة  له  فالذي  عالقة،  له  فليس 
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لإلنتاج.. أعظم العلامء يف التاريخ كانوا عظامء بالفعل ألهنم كرسوا اإلمجاع.. ال يوجد  

َشء اسمه إمجاع علمي.. إذا كان هناك إمجاع فهو ليس علام.. وإذا كان هناك علم فهو  

   نقطة عىل السطر( .. ليس إمجاعا 

وقف آخر بقوله: )اإلمجاع يستخدم عندما ال يكون العلم  وعرب عن ذلك يف م

صلًبا بام فيه الكفاية.. ال أحد يقول إن إمجاع العلامء يتفق عىل أّن بعد الشمس عنا هو  

 مليون ميل.. مل حيدث أبًدا أن تكلم أحد هبذه الطريقة(  93

التي  والفكرة  اإلمجاع،  فكرة  عن  وأتكلم  ملهلة  هنا  أتوقف  أن  )أريد    وقال: 

انترشت بكثرة وهي اإلمجاع العلمي.. أنا اعترب اإلمجاع العلمي تطورا خبيثا جيب إيقافه  

إهنا طريقة لتجنب املناظرة    ..بدون رْحة.. فتارخيًيا، ادعاء اإلمجاع كان مأوى األوغاد

. كلام سمعت عن إمجاع العلامء يف املوافقة عىل َشء ما  .بإدعاء أن القضية صارت حملولة

 بحث عن حمفظتك، ألنه يتم رشاؤك..أو تفقد خمك، ألنه يتم غسيله( أو آخر، فا 

عرب جاليلو عن موقفه من قضية اإلمجاع العلمي، فقال: )يف األسئلة    وقبله بقرون 

العلمية، سلطة اآلالف ال تستحق التفكري املتواضع لشخص واحد(، هذا هو القانون  

الذي يتصور أنه كلام كرب العدد    الصحيح الذي حيتكم إليه يف العلم، ال تفكري القطيع 

 كانت احلقيقة. 

لنظرية   احلقيقي  البديل  هي  التي  الذكي  التصميم  نظرية  نذكر  املقام  هذا  ويف 

نظرية  التطور، والتي متنينا لو أن التنويريني اهتموا هبا بدل اهتاممهم بنطرية التطور، وهي  

تفسريا علميا بعيدا    نواع احليةنشأة األ  ، وحتاول تفسري(1)نشأت يف مواجهة نظرية التطور 

 
 (1)

 انظر مقاال مهام بعنوان: اجتاهات يف تفسري التنوع احليوي، منى زيتون.  
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أنو كل  ت عن  وهي  الغريض،  والتفكري  األيديولوجيا  للدور  اع  مناهضًا  توجهًا  تبنى 

 ..  أداة فاعلة يف اخللق ، باعتبارها العشوائي الالغائي الذي تعطيه نظرية التطور للطبيعة

دعاوى التطوريني عن وجود عيوب يف تصميم األنواع  وهي ألجل ذلك تواجه  

وإعادة  احلي السمكرة  نتيجة  العيوب  فنشأت  بعض،  من  بعضها  تطورت  لكوهنا  ة؛ 

غرّيت وظيفتها  أعضاء  أو    ، عرتف بوجود أعضاء بال وظيفةتال  لذلك    يهالتخليق، و 

 عرب املشوار التطوري. 

وتعقيدات غري قابلة    ، األنظمة احليوية تعقيدات وظيفية متخصصة وهي ترى يف  

 لالختزال، ومن ثم تعجز الرؤية التطورية التدرجية الرتاكمية عن تفسريها. 

هي حترص دورها يف وصف حقيقة احلياة كام هي، وتزيل عنها الرؤية التطورية  و

اخلرافية.. وترى كل نوع من األنواع عاملا قائام بذاته، مل يتطور من غريه، ومل ينشأ عنه..  

وال تسمي اسم  من ِقبل مصمم ذكي،    تمتبكوهنا  خلق األنواع احلية رس وهي لذلك تف 

النظر عن   بوجود مصمم ذكي بغض  املؤمنة  األديان  فيها مجيع  ليجتمع  املصمم  ذلك 

 .نظريات الدينية اسمه وصفاته وحقيقته، وهذا ما يفرقها عن ال

  منذف  ؛ من طرف التطورينيكثرية  أصحاب هذه النظرية ملضايقات  وقد تعرض  

مع  ،  [َخْلَقِويُّون ] بدأت حركة التصميم الذكي، والتطوريون يشيعون عن أصحاهبا أهنم  

إىل   املنضمني  احل أن  فركة  هذه  مجيعا..  كذلك  ليسوا  هلا  التابعة  بعضهم  واملؤسسات 

 .. بل إن بعضهم مالحدة. وبعضهم ال أدريون  ..دينيون مع اختالف دياناهتم

[، وهو من أوائل املؤسسني  دين كينيون]الربوفيسور    ومن أقطاب هذه النظرية

أحد املشاركني يف وضع نموذج شهري لتفسري نشأة الربوتني يف بدء اخللق  هلذه احلركة، و

واعرتف   نموذجه  عن  تراجع  أن  بعد  األمينية،  الكيميائية لألْحاض  األُلفة  خالل  من 
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 . بعدم وجود قيمة تفسريية له

فلو]الربوفيسور  ومنهم   قَض[أنتون  الذي  عنه    ،  عاد  ثم  اإلحلاد،  يف  عمره 

أعلن فيه تراجعه عن إحلاده، وانضم إىل حركة التصميم  [ الذي  هناك إله]وصنّف كتاب  

 . الذكي.

،  املُحرر بمجلة نيترش التطورية الشهرية   [ هنري جي]الدكتور البيولوجي  منهم  و

ام ال  عىل االستشهاد ببضعة عظ[، والذي علق  البحث يف أعامق الزمن]يف كتابه   وذلك

أو غريه    ا متأل صندوق اإلنسان  تطور  ـ: )صغري عىل  التطوريني  أخذ  ـ مع كونه من  إن 

ساللة من األحافري وادعاء أهنا متثل خطًا تكاثريًا ال يعترب فرضية علمية قابلة لالختبار،  

وإنام هو تأكيد عىل قصة حتمل نفس قيمة القصص التي تروى قبل النوم ـ ربام مفيدة..  

 ( علمية ولكن ليست 

بروفيسور الفلسفة وعلم اإلدراك بجامعة والية  فودور[، وهو    ]جريي ومنهم  

عي  الطبي  االنتخاب   خرافة  وجود  حقيقة   يف   التشكيك، والذي كتبت كتابه يف  نيوجريس

 [ ملاذا ال متلك اخلنازير أجنحة؟ ه ]وذلك يف كتابمع كونه كان حينها ملحدا، 

 التطور بالقرآن الكريم: املغالطات املرتبطة بربط نظرية  

اكتفوا   أهنم  لو  التطور  بنظرية  املرتبطة  التنويريني  ألطروحات  لنهتم  نكن  مل 

سبيل   يف  أعناقها  ويلووا  املقدسة،  باملصادر  يربطوها  أن  دون  إليها،  والدعوة  بتبنيها، 

ذلك، فنحن نعلم عشقهم لكل غريب ثبت أو مل يثبت، كام نعلم حبهم ملخالفة ما عليه  

 لعلامء، واعتبارهم ذلك حتررا ووعيا وتعقال. سائر ا

والتناقض األكرب الذي يقع فيه هؤالء هو اهتاممهم بمثل هذه القضايا، التي لو  

املسلمني العتربوهم متخلفني، ذلك   النظرية  طرحها علامء  التسليم  يف حال  ـ  أن هذه 
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ب الواقعيةـ  ثبوهتا  جدال  العلمية  املجاالت  بأي جمال من  إن  ال عالقة هلا  قلنا:  ، فسواء 

من   يغري  لن  ذلك  فإن  جديدا..  خلقا  خلقت  أو  سابق،  حيوان  عن  تطورت  الزرافة 

الزرافة، وال من فوائدها أو مضارها شيئا.. وبذلك فإن البحث يف هذا نوع من الرتف  

 العقيل مثله مثل البحث يف أُّيام السابق البيضة أم الدجاجة. 

كلف.. فاهلل تعاىل ما أشهدنا خلق كونه،  هذا الكثري من التيف  أن  باإلضافة إىل  

وال َشء منه، واالستشهاد باحلارض عىل الغائب قياس فاسد.. مع أنه مل يثبت يف املخابر  

أي دليل عىل التطور.. كل ما فيه بضاعة كالمية مزجاة خالية من كل دليل.. ال ُّيدف  

ذلك النشوء، ابتداء أو    أصحاهبا إال إىل تفسري كيفية نشوء احلياة، وحماولة عزل اهلل عن

 استمرارا. 

وبناء عىل رسيان الشبهات التي طرحوها عىل الكثري من الناس، حتى أصبحوا  

هبدم   وإنام  بتفاصيلها،  ال  أدلتهم،  هنا  سنناقش  فإننا  نفسه؛  دارون  من  أكثر  تطوريني 

 األسس التي تقوم عليها، وبيان خمالفتها للمصادر املقدسة. 

ص املقدسة يف هذا اجلانب نجد ناحيتني اثنتني ركز  ومن خالل استقراء النصو 

عليهام القرآن الكريم، وفيهام أحسن الردود عىل من يتبنى هذه النظرية، أو حياول ربطها  

باملقدس، أوهلام يرتبط بسنة اهلل تعاىل يف خلقه، وثانيهام يرتبط بخلق آدم عليه السالم،  

 وكيف تم ذلك. 

 املبارش: أوال ـ املصادر املقدسة واخللق  

كام   احلياة،  يف  احلاصل  التنوع  تفسري  الفلسفي  أساسها  يف  التطور  نظرية  حتاول 

حتاول تفسري نشأهتا األوىل، بعيدا عن احلاجة لإلله إما كليا بعدم احلاجة مطلقا، وهو  

األوىل   الرشارة  أعطى  باعتباره  الربوبيني،  مذهب  عىل  جزئيا  أو  املالحدة،  مذهب 
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 بحسب ما متليه العشوائية أو التوجيه اإلهلي. للخلق، ثم تركه يتنوع 

وهلذا نجد الكثري من املؤمنني باهلل من مجلة أتباع هذه النظرية، باعتبارها ال تلغي  

اهلل مطلقا، وإنام تعتربه ـ وخاصة عىل مذهب الربوبيني ـ مشعل الرشارة األوىل، لتبقى  

 نار احلياة بعدها ترسي من غري إدارة تتحكم فيها. 

لكن املشكلة التي تواجه هذه النظرية هي مصادمتها للمصادر املقدسة لألديان  

 الثالثة خصوصا اإلسالم واملسيحية واليهودية.. وهلذا انربى رجاهلا مجيعا للرد عليها. 

فهي تتفق مجيعا يف قدرة اهلل املطلقة عىل اخللق املبارش ألي نوع، متى شاء وكيف  

لطويل من التطور، وال تلك األحقاب الطويلة من  شاء من غري حاجة لذلك السلم ا

 الزمان. 

أنواع   املرتبط بجميع  العموم  إما عىل  الكريم بصيغ كثرية  القرآن  أثبته  ما  وهذا 

 اخللق، أو عىل اخلصوص بخلق احلياة نفسها. 

وقد كان يف إمكان التنويريني أن يفرسوا تنوع احلياة عىل هذا األساس من غري  

العلمية، وال باملصادر املقدسة.. ذلك أن اهلل تعاىل يف إمكانه وهو    أن يصدموا باحلقائق

 القادر عىل كل َشء أن خيلق ما شاء متى شاء كيف شاء. 

يفرسوا   أال  هو  ـ  للمالحدة  خالفا  ـ  هلم  بالنسبة  األسهل  التفسري  فإن  ولذلك 

بتها بالصورة  التنوع بالطفرة، وإنام باخللق اجلديد، فالطفرة عشوائية، والعلم اآلن ال يث

 التي تبناها الداروينيون األوائل، أو الداروينيون األواخر. 

اجلديد  و اخللق  الكريم  نظرية  القرآن  يذكرها  بني  التي  تقارب  وجود  تلغي  ال 

املخلوقات.. وإنام تعني أن اهلل تعاىل باعتباره خالقا، ال يطور اخللق السابق ليتحول إىل  

 صور ذلك بدقة عند ذكره خللق آدم عليه السالم،  خلق جديد، وإنام خيلقه ابتداء، كام 
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 والذي ورد يف النصوص القرآنية والنبوية أنه خلق من طني، ومن ْحأ مسنون..  

ِل َبْل  ﴿ قوله:  بل أشار إليها القرآن الكريم عند ذكره للبعث، ب َأَفَعيِينَا بِاخْلَْلِق اأْلَوَّ

فاهلل تعاىل يرد عىل املرشكني الذين تعجبوا من    ،[15]ق:    ﴾ُهْم يِف َلبٍْس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد  

البعث، والذي هو خلق جديد، ال عالقة له بالتطور، بأن ذلك يسري جدا بالنسبة لقدرة  

 اهلل املطلقة.  

صور من  ذلك    كام  أخرجها  والتي  السالم،  عليه  صالح  لناقة  ذكره  عند  بدقة 

إىَِل َثُموَد َأَخاُهْم َصاحِلًا َقاَل َياَقْوِم اْعُبُدوا  وَ ﴿الصخر آية من آيات اهلل.. كام قال تعاىل:  

ُه َقْد َجاَءْتُكْم َبيِّنٌَة ِمْن َربُِّكْم َهِذِه َناَقُة اهللَِّ َلُكْم آَيًة َفَذُرو َها َتْأُكْل يِف  اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

 َفَيْأُخَذُكمْ 
ٍ
وَها بُِسوء  [ 73]األعراف:   ﴾ َعَذاٌب َألِيٌم َأْرِض اهللَِّ َواَل مَتَسُّ

قد كان هلذه الناقة املخلوقة خلقا جديدا من الصفات واملميزات ما مل يكن لسائر  ف

َقاَل َهِذِه َناَقٌة هَلَا  ﴿النوق، فقد كانت تعطيهم لبنا كثريا، كام أهنا تستقي كثريا، قال تعاىل:

ُب َيْوٍم َمْعُلومٍ  ٌب َوَلُكْم رِشْ  [ 155]الشعراء:  ﴾رِشْ

هكذا فإن من مقتضيات اإليامن بالبعث اإليامن باخللق اجلديد، فاإلنسان عند  و

بعثه لن يتطور من كائن آخر، وإنام سيخلق من جديد من تراب األرض، وبخصائص  

 جديدة ُتالف اخلصائص التي ولد هبا يف هذه النشأة. 

يفع  يفعل، وكيف  ماذا  عليه  يفرضون  الذين  تعاىل عىل  اهلل  رد  بقوله:  وهلذا  ل، 

ِل َبْل ُهْم يِف َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد ﴿ ومعناها ـ كام يذكر  ، [ 15]ق:  ﴾ َأَفَعيِينَا بِاخْلَْلِق اأْلَوَّ

املفرسون ـ: )أعجزنا عن اخللق األول حتى نعجز عن اخللق اجلديد؟ أي مل نعجز عن  

 اخللق األول وهو إبداؤه فال نعجز عن اخللق اجلديد وهو إعادته( 

راد باخللق اجلديد )تبديل نشأهتم الدنيا من نشأة أخرى ذات نظام آخر وراء  وامل
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النظام الطبيعي احلاكم يف الدنيا فإن يف النشأة األخرى وهي اخللق اجلديد بقاء من غري  

 فناء وحياة من غري موت( 

القدرات العظيمة التي آتاها  من  ورد يف القرآن الكريم  وقد أشار إىل هذا أيضا ما  

إحياء املوتى، وإبراء األكمة واألبرص.. والتي  ، ومنها  لمسيح عيسى عليه السالمل  اهلل

وصلت إىل حد القدرة عىل اخللق بإذن اهلل.. والتي وردت يف مواضع من القرآن الكريم،  

َوَرُسواًل  ﴿وبصيغ متعددة، منها قوله تعاىل عىل لسان املسيح معربا عن فضل اهلل عليه:

ائِي  َل َأنِّ َقْد ِجْئُتُكْم بِآَيٍة ِمْن َربُِّكْم َأنِّ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّرْيِ َفَأْنُفُخ إىل َبنِي إرِْسَ

ا بِإِْذِن اهللَِّ  [ 49]آل عمران:   ﴾ فِيِه َفَيُكوُن َطرْيً

َهْيَئِة  َوإِْذ َُتُْلُق ِمَن الطِّنِي كَ   ﴿ومنها منة اهلل عليه بالقدرة عىل ذلك، قال تعاىل:  

ا بِإِْذِن  رْيِ بِإِْذِن َفَتنُْفُخ فِيَها َفَتُكوُن َطرْيً  [ 110]املائدة:  ﴾ الطَّ

وهذه اآليات فيها رد شديد عىل أولئك الذين حييلون عىل اهلل أن خيلق أي أمة  

خلق   منه  ليحصل  سابقا،  خلقا  يطور  أن  إىل  يفتقر  أنه  ويتصورون  ابتداء،  األمم  من 

يف مصنع، أو خمرتع يف خمرب، وليس قادرا عىل كل َشء.. خيلق ما  جديد، وكأنه عامل  

 يشاء.. متى يشاء.. كيف يشاء. 

ولو أن هؤالء نظروا فيام خيرتعونه من خمرتعات يزهون هبا، لكان ذلك وحده  

ابتداء من غري حاجة   اخللق  املطلقة عىل  بقدرته  بتسليمهم خلالقهم، واعرتافهم  كفيال 

 ألي وسائط. 

جهاز الكمبيوتر صناعة جديدة، أم أن املخرتعني راحوا  من  يل الثان  فهل كان اجل

إىل نفس اجلهاز القديم ينقصون منه ويضيفون، حتى حتول إىل جيل جديد.. الشك أن  

الواقع مل يدل عىل هذا.. بل إن كل جيل من األجيال يقتيض أن يصنع صناعة خاصة  
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 لسابقة. تتناسب معه، مهام كان القرب بينه وبني األجيال ا

 ثانيا ـ املصادر املقدسة وخلق آدم عليه السالم: 

املطلقة،   اهلل  قدرة  الدالة عىل  النصوص  تلك  بالرصاع مع  التنويريون  يكتف  مل 

َفَيُكوُن  }وكونه   ُكْن  َلُه  َيُقوُل  َفإِنَّاَم  َأْمًرا  َقََض  ـ بكل  [117]البقرة:    {إَِذا  وإنام راحوا   ،

لرصحية التي تنص عىل أن آدم عليه السالم خلق  يصادمون النصوص اوقاحة وجرأة ـ  

كائن سابق، وأن تلك التسوية التي   ن من تراب، ومن طني، ليحولوه إىل كائن متطور ع

 ذكرها القرآن الكريم ليست سوى ألفاظا عبثية اعتباطية ال داللة حقيقية هلا. 

واملشكلة أن هؤالء يف تكلفاهتم يربطون ذلك بالقرآن الكريم، فيستدلون بقوله  

]آل    ﴾إِنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَْد اهللَِّ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن  ﴿ تعاىل:  

م غافلني عن  [، ويلبسون عىل أنفسهم وعىل الناس، بأن اهلل شبه املسيح بآد59عمران:  

أن املشبه به ال يساوي املشبه يف كل الوجوه.. وغافلني عن أن اهلل تعاىل ما ذكر ذلك إال  

ليبني أن له اإلرادة املطلقة، ولذلك ـ كام خلق آدم عليه السالم ـ من غري أبوين، فهو قادر  

 عىل خلق املسيح من غري والد. 

  وا تدبرويلغة القرآن الكريم،    ن حيرتموولو أن هؤالء ُتلوا عن كربيائهم، وراحوا  

ا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َْحَإٍ َمْسُنوٍن ) ﴿ قوله تعاىل:   (  28َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إِنِّ َخالٌِق َبرَشً

ْيُتُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدينَ  [ والذي ورد  29،  28]احلجر:    ﴾ َفإَِذا َسوَّ

فضلوا أي فرضية  ملا وقعوا فيام وقعوا فيه.. وملا عددة من القرآن الكريم.. يف مواضع مت

 مهام كانت عىل هذه احلقائق املقدسة.

وبناء عىل تلك اجلرأة نشأت نظريات تأويلية خمتلفة للقرآن الكريم يمجها الذوق  

 السليم، ومتجها قبل ذلك اللغة القرآنية الراقية. 
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مدى  لنرى  بعضها  إىل  هنا  ذلك    وسنشري  فمن  فيه..  وقعت  الذي  التهافت 

، وكوهنا ـ حسب تفسريهم  [14]نوح:   {َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَواًرا  }استدالهلم بقوله تعاىل:  

ـ تشري إىل نظرية التطور، وهذا ال يصطدم فقط مع موقفهم السلبي من اإلعجاز العلمي  

 بطة هبذا اجلانب. يف القرآن الكريم، وإنام يصطدم أيضا باحلقائق القرآنية املرت 

فاآلية الكريمة، والتي وردت يف خطاب نوح عليه السالم لقومه، ال تشري إىل  

عرب  ات من نوع إىل نوع كائنالحتول تطور األنواع، كام تنص نظرية التطور، والتي تعني 

 .  طويلالعديد من الطفرات واالنتخاب الطبيعي خالل زمن 

الكائنات  ل كائن حي.. حيث متر آحاد  التي يمر هبا كلق  اخلمراحل  وإنام تعني  

كام أشارت إىل ذلك  كائن كامل،    إىلتحول من نطفة  ت  ى احلية خلقا من بعد خلق حت

ْنَساَن ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن طنٍِي  }آيات كثرية من القرآن الكريم، كقوله تعاىل:   َوَلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

( ُثمَّ َخَلْقنَا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقنَا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة  13نٍي ) ( ُثمَّ َجَعْلنَاُه ُنْطَفًة يِف َقَراٍر َمكِ 12)

َأْحَسنُ  اهللَُّ  َفَتَباَرَك  آَخَر  َخْلًقا  َأْنَشْأَناُه  ُثمَّ  حَلاًْم  اْلِعَظاَم  َفَكَسْوَنا  ِعَظاًما  املُْْضَغَة    َفَخَلْقنَا 

 [ 14 -  12]املؤمنون:  {اخْلَالِِقنَي 

بقوله تعاىل:   َما  }ومن ذلك استدالهلم  َبْعِدُكْم  ِمْن  َوَيْسَتْخلِْف  ُيْذِهْبُكْم  َيَشْأ  إِْن 

ِة َقْوٍم آَخِرينَ  يَّ [  القوم اآلخرين، فقد فرسوا ][133]األنعام:    {َيَشاُء َكاَم َأْنَشَأُكْم ِمْن ُذرِّ

 . البرش خلقا آخر غري   يف اآلية الكريمة بكوهنم 

للقرآن الكريم نفسه لوجدوا تأويلها واضحا جليا، فاهلل تعاىل  مع أهنم لو رجعوا  

بني   مع  فعل  مثلام  األقوام،  من  بغريهم  العهود  ينقض  من  كل  استبدال  يف  سنته  ذكر 

حال   يف  أهنم  أنفسهم  العرب  هدد  ثم  بالعرب،  فأبدهلم  العهد،  نقضوا  حني  إرسائيل 

ْبُكْم َعَذاًبا َألِياًم َوَيْسَتْبِدْل  إِالَّ تَ   }استبداهلم سيعوضهم بغريهم، كام قال تعاىل:   نِْفُروا ُيَعذِّ
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َقِديرٌ   
ٍ
ء ََشْ ُكلِّ  َعىَل  َواهللَُّ  َشْيًئا  وُه  َترُضُّ َواَل  ُكْم  َغرْيَ وقال:  [39]التوبة:    {َقْوًما  َوإِْن    }، 

ُكْم ُثمَّ اَل َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكْم  ْوا َيْسَتْبِدْل َقْوًما َغرْيَ  [ 38]حممد:   {َتَتَولَّ

فهل تعني هذه اآلية الكريمة ـ عىل حسب تصور التنويريني ـ هو تطور اإلنسان  

ُثمَّ اَل َيُكوُنوا    }إىل خلق آخر، ألن اآلية الكريمة ذكرت عدم شبههم بالقوم السابقني:  

 ؟ {َأْمَثاَلُكمْ 

قال:   تعاىل  فاهلل  املعنى،  آيات أخرى هبذا  َا    }وقد رصحت  َأُّيُّ ُيْذِهْبُكْم  َيَشْأ  إِْن 

َأمَلْ َتَر َأنَّ اهللََّ  }، وقال:  [133]النساء:    {النَّاُس َوَيْأِت بِآَخِريَن َوَكاَن اهللَُّ َعىَل َذلَِك َقِديًرا

اَمَواِت َواأْلَْرَض بِاحْلَقِّ إِْن َيَشأْ  ،  [19]إبراهيم:    {ُيْذِهْبُكْم َوَيْأِت بَِخْلٍق َجِديدٍ   َخَلَق السَّ

بَِخْلٍق َجِديٍد )   }وقال:   َوَيْأِت  ُيْذِهْبُكْم  َيَشْأ  بَِعِزيٍز  16إِْن  َذلَِك َعىَل اهللَِّ  َوَما  ]فاطر:    {( 

16  ،17 ] 

اِهيَم َوآَل  إِنَّ اهللََّ اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل إِْبرَ }ومن ذلك استدالهلم بقوله تعاىل:  

اْلَعاملَنِيَ  َعىَل  آدم عليه  [33]آل عمران:    {ِعْمَراَن  تعاىل اصطفى  اهلل  أن  فقد تصوروا   ،

 السالم عرب طفرة جعلته خمالفا للجنس السابق الذي كان عليه أجداده. 

وغفلوا عن أن اهلل تعاىل ذكر اصطفاء نوح وآل عمران، فهل كان اصطفاؤمها  

 وبني آبائهم وأجدادهم؟  ميزت بينهمأيضا عرب طفرة 

ُقِل احْلَْمُد هللَِِّ َوَساَلٌم َعىَل  }بل إن القرآن الكريم ذكر سنته يف االصطفاء؛ فقال:   

ُكونَ  ا ُيرْشِ ِذيَن اْصَطَفى آهللَُّ َخرْيٌ َأمَّ ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكَِتاَب    }، وقال:  [ 59]النمل:    {ِعَباِدِه الَّ

ِذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن عِ  اِت بِإِْذِن  الَّ َباِدَنا َفِمنُْهْم َظامِلٌ لِنَْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقتَِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاخْلَرْيَ

 [ 32]فاطر:   {اهللَِّ َذلَِك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبرُِي 

َوإِْذ  }وذكر نامذج عن ذلك االصطفاء، ومنهم مريم عليها السالم، قال تعاىل:  
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َيا  املاََْلئَِكُة  اْلَعاملَنَِي  َقاَلِت   
ِ
نَِساء َعىَل  َواْصَطَفاِك  َرِك  َوَطهَّ اْصَطَفاِك  اهللََّ  إِنَّ  ]آل    {َمْرَيُم 

 [ 42عمران: 

َوَقاَل هَلُْم َنبِيُُّهْم إِنَّ اهللََّ َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َملًِكا  }ومنهم طالوت، كام قال تعاىل:  

ا َوَنْحُن َأَحقُّ بِاملُْْلِك ِمنُْه َومَلْ ُيْؤَت َسَعًة ِمَن املَْاِل َقاَل إِنَّ اهللََّ  َقاُلوا َأنَّى َيُكوُن َلُه املُْْلُك َعَلْينَ

ْسمِ   [247]البقرة:   {اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة يِف اْلِعْلِم َواجْلِ

هل هؤالء مجيعا حتولت جيناهتم عرب طفرة وراثية من نوع إىل نوع، أم أن املراد  ف

صطفاء املرتبط بالقيم واألخالق واإليامن، ال بالنواحي البيولوجية التي يشرتك  منه اال

 فيها البرش مجيعا. 

،  [17]نوح:  {َواهللَُّ َأْنَبَتُكْم ِمَن اأْلَْرِض َنَباًتا  }ومن ذلك استدالهلم بقوله تعاىل: 

[ اخللق  ملبدأ  املادية  التفسريات  بتلك  فرسوها  البدائى فقد  مل احلساء  والذي  يثبت  [،   

علميا، ويستحيل أن يثبت علميا، وقد ذكرنا الردود عىل ذلك بتفصيل يف كتاب ]احلياة:  

 تصميم ال صدفة[ 

عليها السالم:  عن مريم  واملراد من اآلية الكريمة هي نفس املراد من قوله تعاىل  

َحَسنًا   } َنَباًتا  َوَأْنَبَتَها  َحَسٍن  بَِقُبوٍل  ا  َ َرهبُّ ع  {َفَتَقبََّلَها  الفخر  [ 37مران:  ]آل  نقل  وقد   ،

نباتا حسنا يف تفسريها قوله: )  ابن األنباريالرازي عن   أنبتها فنبتت هي  ثم    ،التقدير 

منهم من رصف هذا النبات احلسن إىل ما يتعلق بالدنيا، ومنهم من رصفه إىل ما يتعلق  

لود يف عام  بالدين، أما األول فقالوا: املعنى أهنا كانت تنبت يف اليوم مثل ما ينبت املو

  (1) (واحد، وأما يف الدين فألهنا نبتت يف الصالح والسداد والعفة والطاعة

تعاىل:   بقوله  استدالهلم  ذلك  َخْلَق  }ومن  َوَبَدَأ  َخَلَقُه   
ٍ
ء ََشْ ُكلَّ  َأْحَسَن  الَِّذي 

 
 (.206/ 8تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري )(  1) 
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ْنَساِن ِمْن طنٍِي )   7اإْلِ
ٍ
اُه َوَنَفَخ فِيِه ِمْن  8َمِهنٍي ) ( ُثمَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن َماء ( ُثمَّ َسوَّ

ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِدَة َقلِياًل َما َتْشُكُرونَ  ،  [9  -  7]السجدة:    {ُروِحِه َوَجَعَل َلُكُم السَّ

 وقد ْحلوا هذه اآلية حمامل عجيبة، ال عالقة هلا باللغة، وال بسائر اآليات القرآنية. 

أي من    أن اهلل تعاىل بدأ َخْلق اإلنسان من طني  راد منها فقد فرسوها عىل أن امل

؛ ثم  ]احلساء البدائي[ كام يقول الداروينيون، والذي اختلفوا يف الطاقة التي وهبته احلياة

ومن عفن الطني املنتن نشأت أبسط  عرب املراحل املختلفة..  جعله يتناسل باملاء املهني،  

اع البكترييا، وبعض الكائنات وحيدة اخللية التى  وأصغر أنواع احلياة ِمثلة يف بعض أنو

مل تتميز بعد عىل أهنا نبات أو حيوان.. ومن هذا األصل املشرتك جلميع الكائنات نبت  

. وعرب ماليني  فرعان من اخلاليا املجهرية تولد من أحدمها النبات، ومن اآلخر احليوان.

 .(1)السنة تطورت هذه احليوانات لينشأ منها آدم

نستعملها،    وهذا التي  البدائية  التعابري  أبسط  يف  يصلح  ال  جدا  عجيب  تفسري 

فكيف باللغة القرآنية الدقيقة واملتامسكة، فهل يصح لشخص تسأله عن املادة التي بنى  

هبا بيته أن يذكر لك أنه بناها من إلكرتونات وبروتونات ونرتونات، أو من املواد األولية  

ة، أم أنه يذكر لك آخر َشء تتشكل منه اجلزيئات التي  البسيطة التي تتشكل منها الذر 

 بنى هبا بيته. 

وهكذا نرى هذه اللغة مستعملة يف حياتنا مجيعا، فال نذكر يف تعابرينا إال آخر  

 
ساللة  يقول عمرو رشيف يف بيان داللتها عىل ذلك: )تشري اآلية إىل أن اإلنسان مل خيلق من الطني مبارشة، بل من  (   1) 

إىل   وصلنا  وتسلسل ظهورها حتى  األرض،  مادة  من  التي خلقت  احلية  الكائنات  الساللة هي  من طني، وهذه  خلقت 

مع األخذ يف االعتبار أن حرف العطف )ثم( يفيد التابع   -آيات سورة املؤمنون    -اإلنسان(، ثم يقول: )تأمل هذه اآليات  

إىل االنتقال من نوع من الكائنات إىل نوع آخر، إذ يستغرق ذلك وقتًا طويالً  مع الرتاخي، بالتايل نفهمه عىل أنه عطف يشري  

 ([ 258-257قد يمتد إىل ماليني السنني( ]كيف بدأ اخللق )
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 َشء متشكل، ال أوله، وال مقدماته. 

ولو كان األمر كام ذكروا ألخرب اهلل تعاىل املالئكة عليهم السالم أنه خالق برشا  

الشمبانزي، أو من أي حيوان آخر، وأنه سيقوم بإجراء طفرة يف سبيل ذلك،    من ساللة

ا ِمْن طِنٍي )}ومل يقل هلم:   ْيُتُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا  71إِنِّ َخالٌِق َبرَشً ( َفإَِذا َسوَّ

 ، وهي كلها مرتبطة ببعضها بفاء الرتتيب والتعقيب. [ 72، 71]ص:  {َلُه َساِجِديَن 

ْنَساَن يِف َأْحَسِن َتْقِويمٍ   }ولو كان األمر كام ذكروا ملا قال اهلل تعاىل:     {َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

، وهو يشري إىل أن كل إنسان يف أحسن تقويم، وأن البرش مل يمروا بأي مراحل  [4]التني:  

 تطورية. 

آن يفهم  باإلضافة إىل ذلك، فإن القرآن الكريم ذكر لنا مثاال مقربا لذلك، والقر 

َكَهْيَئِة  }بعضه من بعض، فقد قال تعاىل عن املسيح عليه السالم:   ِمَن الطِّنِي  َُتُْلُق  َوإِْذ 

بِإِْذِن   ا  َطرْيً َفَتُكوُن  فِيَها  َفَتنُْفُخ  بِإِْذِن  رْيِ  عليه   [ 110]املائدة:    {الطَّ املسيح  كان  فهل   ،

يف حل الطري  خلق  بحيث  تعاىل  اهلل  من  قدرة  أكثر  مذهب  السالم  بينام عىل  واحدة،  ظة 

 الداروينيني احتاج اهلل تعاىل إىل مئات املاليني من السنني لتتشكل الطيور؟ 

التي تومهوا أن املراد منها هو ساللة احليوانات السابقة آلدم  معنى الساللة  أما  

عليه السالم، فذلك غري صحيح، وبحسب اللغة القرآنية نفسها، ذلك أن الساللة يف  

إذا انتزعه واستخرجه من غريه، والِشء املسلول    [سلَّ الِشء]قوهلم: قة من اللغة مشت

نصت عىل أن اإلنسان مستل ومستخرج من  الكريمة  اآلية  ، وهو املنتزع من َشء آخر 

 . الطني

الساللة: اخلالصة، ألهنا  ـ اللغوي الكبري ـ معربا عن ذلك: )الزخمرشي وقد قال 

بنا  »فعالة«  و  الكدر،  بني  من  بني  تسّل  ماء  احلسن:  وعن  والقاممة.  كالقالمة  للقلة  ء 
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ظهران الطني. فإن قلت: ما الفرق بني من ومن؟ قلت: األّول لالبتداء، والثان للبيان،  

َجَعْلناُه اإلنسان نطفة؟ قلت:  اأْلَْوثاِن. فإن قلت: ما معنى:  معناه أنه خلق    كقوله ِمَن 

  (1)(ذلك نطفة جوهر اإلنسان أّوال طينا، ثم جعل جوهره بعد 

أن   عىل  تدل  الكريمة  الطنيفاآلية  من  كانت  وابتداءها  آدم  بني  خلقة    أصل 

آية أخرى:   تعاىل مقررا ذلك يف  قال  الَِّذي  }مبارشة، وليس من حيوانات سابقة، كام 

ْنَساِن ِمْن طنٍِي )  َخَلَقُه َوَبَدَأ َخْلَق اإْلِ
ٍ
ء   ( ُثمَّ َجَعَل  7َأْحَسَن ُكلَّ ََشْ

ٍ
َنْسَلُه ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن َماء

ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِدَة َقلِياًل َما  8َمِهنٍي )  اُه َوَنَفَخ فِيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعَل َلُكُم السَّ ( ُثمَّ َسوَّ

 [ 9  -  7]السجدة:    {َتْشُكُروَن 

التي لووا أعناقها ُتالفهم متام  املخالفة،    باإلضافة إىل ذلك، فإن اآلية الكريمة 

فاهلل تعاىل ذكر أن آدم عليه السالم خلق من طني، بينام هم يذكرون أنه خلق ألبوين، أي  

من أب وأم.. وبذلك يمكن أن ننسب خلقة كل شخص إىل الطني مع أن اهلل تعاىل أخرب  

ْن  ُثمَّ َجَعَل َنْسَلُه مِ   }أن ساللة آدم عليه السالم من ساللة من ماء مهني، كام قال تعاىل:  

 َمِهنيٍ 
ٍ
، بينام يرى التنويريون أن آدم نفسه من ساللة من  [8]السجدة:    {ُساَلَلٍة ِمْن َماء

 ماء مهني.. وهو خالف ما ذكره القرآن الكريم. 

باللغة   معرفتهم  عدم  من  نشأ  والذي  فيه،  وقعوا  الذي  األكرب  اإلشكال  أما 

ْمَع    }القرآنية، فهو تصورهم أن قوله تعاىل:   اُه َوَنَفَخ فِيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعَل َلُكُم السَّ ُثمَّ َسوَّ

َتْشُكُروَن   َما  َقلِياًل  َواأْلَْفئَِدَة  بآدم علي  [ 9]السجدة:    {َواأْلَْبَصاَر  بينام  خاص  السالم،  ه 

ُثمَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن ُساَلَلٍة  }األمر ليس كذلك، فهذه اآلية الكريمة جاءت بعد قوله تعاىل:  

 َمِهنٍي  
ٍ
، وهي تشري إىل أن تلك التسوية والنفخ تعبري عن املراحل  [ 8]السجدة:    {ِمْن َماء

 
 (178/ 3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) (  1) 
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استدلوا  أداة »ثم« التي  التي يمر هبا اجلنني، كام ذكر ذلك يف آيات أخرى، وبالتايل فإن  

هبا   يمر  التي  املراحل  منها  املراد  وإنام  الطني،  عن  آدم  خلق  تأخر  منها  املراد  ليس  هبا 

َا النَّاُس إِْن  }اجلنني، والتي ذكرت يف القرآن الكريم بنفس الصيغة، كام قال تعاىل:   َياَأُّيُّ

ْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة  ُكنُْتْم يِف َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفإِنَّا َخَلْقنَاُكْم مِ 

ى ُثمَّ ُنْخرِ  َ َلُكْم َوُنِقرُّ يِف اأْلَْرَحاِم َما َنَشاُء إِىَل َأَجٍل ُمَسما َقٍة لُِنَبنيِّ َقٍة َوَغرْيِ خُمَلَّ ُجُكْم طِْفاًل  خُمَلَّ

ُكمْ   [ 5]احلج:   {ُثمَّ لَِتْبُلُغوا َأُشدَّ

ذلك استدالهلم بالتفريق بني البرش واإلنسان، وهو تكلف عجيب، وعدم    ومن

أمور كثرية إللغاء حقائق   التفريق بني  القرآنية، وهو نفس ما وقعوا فيه من  للغة  فهم 

األشياء، بدعوى عدم الرتادف، مع أن عدم الرتادف ال يعني تغري حقائق األشياء، وإنام  

الغزا يقول  كام  فقط..  أوصافها  ) يعني  املفهوماتيل:  خمتلفة  األسامي  وليست    ، هذه 

واملهند يدل عىل السيف من    ،مرتادفة ألن الصارم يدل عىل السيف من حيث هو قاطع

   (1) (والسيف يدل داللة مطلقة من غري إشارة إىل غري ذلك ،حيث نسبته إىل اهلند 

من املرادة  احلقيقة  حيث  من  مرتافتان  واإلنسان  البرش  لفظتي  فإن  هام،  وهكذا، 

وخمتلفتان من حيث داللة كل منهام عىل األوصاف املرتبطة باإلنسان.. فالبرش له داللته  

اللغوية اخلاصة، واإلنسان له داللته اللغوية اخلاصة، ولو أن كليهام يشرتكان يف الداللة  

 عىل اإلنسان.

  ومثل ذلك مثل أسامء اهلل احلسنى، فهي ال تعني أن لكل اسم إله اخلاص به، وإنام

 تعني أن اهلل تعاىل واحد لكن له أسامء كثرية بحسب االعتبارات املختلفة. 

ومن هذا الباب نجد يف اللغة أسامء كثرية للسيوف وللجامل بل حتى للخمر،  

 
 (. 28املقصد األسنى )ص: (  1) 
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 وذلك ألن لكل اسم داللته عىل وصف من األوصاف، ال عىل حقيقة جديدة. 

يا، بل ثبت عكسها،  هذه أبرز النصوص التي استدلوا هبا عىل قضية مل تثبت علم

وهو دليل عىل مزاجية العقل التنويري، وحبه ملخالفة ما عليه مجاهري العلامء، ال لِشء،  

 وإنام ملجرد املخالفة. 
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 . والصالة . التنويريون 

وحديثهم، هو التهوين من قيمة  من القواسم املشرتكة للتنويريني مجيعا، قديمهم  

 الصالة والشعائر التعبدية، وما يرتبط هبا من معان روحية سامية. 

باحلياة   يبدأ  بحت،  مادي  تصور  للدين  تصورهم  أن  وهو  بسيط،  ذلك  ورس 

والعدالة االجتامعية،   الديمقراطية  احلياة عندهم هي حتقيق  وينتهي هبا، وغاية  الدنيا، 

للمسلمني حضارة مادية راقية كاحلضارة األوروبية، باعتبارها هناية التاريخ،  وأن تكون  

 والنموذج املثايل للرقي اإلنسان. 

ولذلك ينظرون إىل الشعائر التعبدية، يف أحسن األحوال، باعتبارها جمرد أدوات  

أهدافا ووسائل لتحقيق هذه الغايات املادية الدنيوية، ال باعتبارها أهدافا بحد ذاهتا، أو  

 كربى. 

األمة   عليها  اتفقت  التي  املطهرة  النبوية  األحاديث  ينكرون  ذلك  عىل  وبناء 

بمدارسها املختلفة، والتي تعظم تلك الشعائر، وتبني خطر جحودها، أو التقصري فيها،  

 أو التهوين من شأهنا. 

هذه   يف  بحوثهم  ويزدرون  الفقهاء،  عىل  حيملون  نجدهم  أيضا  عليه  وبناء 

صورهم أن هؤالء الفقهاء، قد غاب عنهم جوهر الدين ولبابه، الذي هو  اجلوانب، لت

 الرقي املادي، ال الرقي الروحي. 

التنويريون بعزل احلديث الرشيف املبني للقرآن الكريم،   وبعد أن يقوم هؤالء 

واملؤكد ملعانيه، واملفصل هلا، وبعد أن حيملوا ْحلتهم عىل الفقهاء واملفرسين واملحدثني،  

م اجلو مع القرآن الكريم، ليتالعبوا بألفاظه ومعانيه، وحيولوها إىل املسار الذي  خيلو هل 
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 يريدونه عرب استعامل خدع وحيل كثرية. 

الكريم،   القرآن  يف  الواردة  العبادة  مفهوم  من  الصالة  إخراج  احليل  تلك  ومن 

نَّ }والذي اعتربه اهلل تعاىل غاية الغايات عندما قال:   ْنَس إِالَّ لَِيْعُبُدوِن    َوَما َخَلْقُت اجْلِ َواإْلِ

 [ 56]الذاريات:   {

بحتا،   دنيويا  ماديا  تفسريا  اآلية  هذه  يفرسون  التنويريني  من  والكثري  فشحرور 

، والتي وردت يف  (1)حيث يقرصون العبادة عىل تلك التعاليم التي اتفقت األديان عليها 

.  الوفاء بالعهد.. واليتيم.  القسط يف . وبر الوالدين.آخر سورة األنعام، والتي تشمل:  

الفواحش. من  االقرتاب  النفس. .  وعدم  قتل  باملواصفات. .  وعدم  الغش  .  وعدم 

 وغريها من القيم األخالقية التي ال جيادل أحد يف أمهيتها. 

ولكنه ال يمكن أيضا أن جيادل يف أمهية الصالة، واعتبارها غاية يف حد ذاهتا، ال  

رس القرآن الكريم بمزاجه، يأخذ ببعض الكتاب  جمرد وسيلة.. لكن شحرور الذي يف

إِالَّ َعىَل    }ليرضب بعضه، فيأخذ قوله تعاىل:   َلَكبِرَيٌة  َا  َوإهِنَّ اَلِة  رْبِ َوالصَّ بِالصَّ َواْسَتِعيُنوا 

، ليصور أن الصالة جمرد أداة لالستعانة هبا عىل حتقيق تلك  [45]البقرة:    {اخْلَاِشِعنَي  

القيم   املقصود بذاته وباألصالة، يمكن استعامله  العبادات أو  األخالقية غافال عن أن 

 وسيلة لغريه، وهو ال يعني كونه غري مقصود باألصالة. 

ذلك   يف  يوقعنا  وسيلة  جمرد  الصالة  اعتبار  هو  الذي  الطرح،  هذا  وخطورة 

هي   الغاية  أن  تصوروا  عندما  الصوفية  بعض  فيه  وقع  الذي  الرشيعة  من  االنحالل 

إىل وتكالفيها،  الوصول  الرشيعة  بتطبيق  مطالبا  يعد  مل  اهلل  إىل  املرء  وصل  فإذا  اهلل،   

ويستعملون يف ذلك نفس ما استعمله شحرور من رضب القرآن الكريم بعضه ببعض،  

 
 فرحان املالكي.. اإلسالم عند د. شحرور، الشيخ حسن بن (  انظر مقاال بعنوان: 1) 
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َواْعُبْد َربََّك  }فيجعلون اليقني غاية تنتهي عندها العبادة مستدلني عىل ذلك بقوله تعاىل:  

 ،  [99]احلجر:   {َحتَّى َيْأتَِيَك اْلَيِقنيُ 

وهكذا يفعل شحرور عندما جيعل الصالة التي هي عمود الدين، جمرد وسيلة  

هذه   دامت  ما  هبا:  املتحقق  يقول  وحينها  األخالقية واالجتامعية،  القيم  تلك  لتحقيق 

 القيم هي اهلدف املقصود من الدين، ومن شعائره التعبدية، فام احلاجة يب إىل الصالة؟

ليس الكالم  هذا    وهذا  يف  وغريه  شحرور  كالم  من  استنتجناه  استنتاج  جمرد 

املجال، وإنام هي حقيقة واقعية، ينطقون هبا، ويتباهون هبا، وحيتقرون األحاديث التي  

اعتربت الصالة ركنا من أركان الدين، وعالمة أساسية كربى للمسلم، وفارقا بينه وبني  

 غريه. 

التي حيرص اإلعالم عىل بثها    ومن أمثلة ذلك قول شحرور ـ يف بعض لقاءاته 

أود أن أسأل السادة  ونرشها لتحقري أركان الدين الكربى ـ خياطب الفقهاء حمتقرا هلم: )

الفقهاء: ما حكم جاحد الصالة أو مهملها؟ وما هي عقوبته؟ هل هو كافر أم فاسق أم  

بناًء عىل   الناس  الفقهاء عىل إطالق األحكام عىل  اعتاد  فقد  أم عايص؟  تركهم  منافق 

الصالة أو إقامتها، وقد سئلت أنا شخصيًا إن كنت أقيم الصالة أم ال، ورفضت اإلجابة  

. وأنصح القراء بأن يردوا  . ألنه ال يمكن ألحد أن حيكم عىل عالقتي مع اهلل إال اهلل نفسه 

بجواب عىل هذا السؤال بأنه ال عالقة لكم أُّيا الفقهاء بذلك، وكثريون منهم قالوا أن  

وحكموا عليه بالردة، والردة عقوبتها اإلعدام إذا رفض االستتابة   ، صالة كافرجاحد ال 

علاًم إن الشعائر من صالة وزكاة وحج  . كام يقولون، واملتقاعس عن الصالة يتم جلده.

الزكاة يمكن أن يزكي اإلنسان بالرس، واهلل   وصوم ال حيق ألحد احلكم عليها، حتى 

 (تعاىل سمح باإلنفاق بالرس والعلن
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أما موقفنا فهو: ال حيق ألي إنسان  ثم يبني موقفه مقابل موقف الفقهاء؛ فيقول: )

لنا   أو سلطة أن يكره الناس عىل إقامة الصالة أو يمنعهم من إقامة الصالة، وبالنسبة 

الثواب والعقاب يكمن ضمن كلمة اهلل العليا التي هي حرية االختيار، فحرية االختيار  

أي أن حرية االختيار هي رأس األمر كله، فإن كنا نؤمن باهلل  . . يقابلها طاعة الطاغوت

وليس من مهمة السلطة أو أي مؤسسة سوق الناس  ..  جيب أن نؤمن بحرية االختيار 

 ( بالقوة إىل اجلنة، والحيق هلا إبعادهم بالقوة عن النار

التي هتون من شأن الصالة، وجتعل منها شيئا شخصيا   وهذا كله من الوسائل 

 ال مظهرا اجتامعيا للمسلمني الذين يعظمون الصالة فرادى ومجاعات. بحتا 

وهو يف ذلك يغفل عن تلك اآليات الكريمة الكثرية التي ال تدعو إىل الصالة  

اَلِة  }فقط، وإنام تدعو إىل األمر هبا، واملبالغة يف األمر هبا، كام قال تعاىل:   َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ

، وكام أثنى  [132]طه:    {اَل َنْسَأُلَك ِرْزًقا َنْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتَّْقَوىَواْصَطرِبْ َعَلْيَها  

اْذُكْر يِف اْلكَِتاِب إِْساَمِعيَل إِنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن  }عىل إسامعيل عليه السالم، فقال:  

اَل 54َرُسواًل َنبِياا )  ِه َمْرِضياا ( َوَكاَن َيْأُمُر َأْهَلُه بِالصَّ َكاِة َوَكاَن ِعنَْد َربِّ ،  54]مريم:   {ِة َوالزَّ

55 ] 

ـ يف أول الدعوة اإلسالمية ـ بأن يقيم مع أصحابه    بل إن اهلل تعاىل أمر رسوله  

ذلك   طبقوا  أهنم  وأخرب  الليل،  من  كثرية  أوقات  قيام  وإنام  فقط،  العادية  ال  الصالة، 

ْيِل َونِْصَفُه َوُثُلَثُه َوَطائَِفٌة  إِنَّ َربََّك يَ }أحسن تطبيق، فقال:   ْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمْن ُثُلَثِي اللَّ

مَ  َفاْقَرُءوا  َعَلْيُكْم  َفَتاَب  حُتُْصوُه  َلْن  َأْن  َعلَِم  َوالنََّهاَر  اللَّْيَل  ُر  ُيَقدِّ َواهللَُّ  َمَعَك  ِذيَن  الَّ ا  ِمَن 

َ ِمَن اْلُقْرآِن َعلَِم َأْن َس  ُبوَن يِف اأْلَْرِض َيْبَتُغوَن ِمْن  َتَيرسَّ َيُكوُن ِمنُْكْم َمْرىَض َوآَخُروَن َيرْضِ

اَلَة َوآُتوا ال  َ ِمنُْه َوَأِقيُموا الصَّ َكاَة  َفْضِل اهللَِّ َوآَخُروَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ َفاْقَرُءوا َما َتيرَسَّ زَّ
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ا َوَأْعَظَم  َوَأْقِرُضوا اهللََّ َقْرًضا َحَسنًا َوَما   ُموا أِلَْنُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ جَتُِدوُه ِعنَْد اهللَِّ ُهَو َخرْيً ُتَقدِّ

 [ 20]املزمل:    {َأْجًرا َواْسَتْغِفُروا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

وأصحابه السابقني هبذا اجلهد الكبري من الصالة يف    فهل كان قيام رسول اهلل  

جمرد وسيلة لتحقيق تلك الغايات التي هي موجودة عندهم أصال،    الليل أو أكثر الليل 

 وال حاجة هلم لالستعانة بالصالة ألجل حتقيقها؟

هذه جمرد خدعة من اخلدع التي يستعملها التنويريون للتحقري من شأن  الصالة،  

 وهي مع خطورهتا ال تساوي شيئا أمام ذلك التأويل ملعناها. 

لكاتب تنويري يرشح معنى الصالة،     (1) موقعهنرشه شحرور يف ومن أمثلته ما  

ن  أماذا لو فيقول مقدما لذلك هبذه املقدمة التي توضح تصور التنويريني لغاية الدين: )

يؤت      اسيدنا حممد األأ   ..القرآنمل  باقي معظم  مثل  كان  لو  لوط،  قصد  )مثل  نبياء 

  فاعلني  نحن  ماذا(  بكتب  اهلل  يفضلهم  أنبياء مل   فهؤالء..  لياس، شعيبإدريس،  إ يونس،  

هل   واألبداع  واإلنتاج  املعامالت  حيث  من (  عربية  قومية )   كعرب    واألخرتاعات؟.. 

وتقدمهم    .. رسول   أو   نبي  هلم   يؤت  فلم  ،اليابان  مثل  سنكون حضارهتم  اىل  وانظر 

 (ونضوج عقلهم واخرتاعاهتم! 

للعقل   املادية  البنية  توضح  التي  اخلطرية  املقدمة  هي  فاإلنسان  هذه  التنويري؛ 

الكامل عندهم ليس أولئك األنبياء واألولياء املمتلئني بالروحانية والتواصل مع اهلل،  

 وإنام هو اإلنسان اليابان املنتج واملبدع واملخرتع. 

ثم راح ينطلق من تلك املقدمة، ليوضح املفهوم احلقيقي للصالة، والذي غاب  

الفقهاء واملفرسين والعلامء يف كل العصور، ومن    عن السنة النبوية املطهرة، كام غاب عن

 
 يعقوب العبيدي، موقع شحرور. ،مفهوم الصالة(  1) 
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( فيقول:  اإلسالمية؛  املدارس  كمؤمنني كل  حياتنا  يف  مهم  تعريف  من  هذا  .البد   .

عرفها: هي الديمومة  أن ـ يقصد شحرور ـ أالتعريف خيص الصالة واسمح يل يا دكتور 

لتي توصله اىل املعارف  باحثًا عن احلقيقة والوسيلة ا  ،التي يبقى فيها الفرد متصاًل باهلل

 ( . ومن خالل هذا االتصال والبحث سيكتشف النور واحلقيقة . اإلهليه مادام حياً 

هدف   من  العارفني  مراد  نفسه  هو  الكاتب  مراد  أن  هنا  البال  عىل  خيطر  وقد 

الصالة الذي هو املعرفة باهلل والتواصل معه، لكن األمر ليس كذلك، فهو يقول بعد  

وبعد انتهاء عهد  من اآليات القرآنية، يلوي أعناقها كم يشاء: )  استعراضه لكم الكبري

وعرص النبوات كان والبد عىل االنسان من مواصلة هذا النهج )الصالة( من خالل هذا  

ىل مزيد من العلوم واملعارف التي مل تكتشف حتى يومنا هذا  إاملقام العلمي للتوصل  

منني باهلل وبرسوله وكتبه ومالئكته  )مطلع القرن الواحد والعرشون( وعلينا نحن كمؤ

ن نبقي يف ديمومة التواصل يف البحث عن  أو  ، العودة اىل هذا النهج العلمي )الصالة(

وهبا سنخرج نحن    ، الظواهر املعرفية وباقي العلوم التي ستخرج من الظلامت اىل النور

ومن  .  . مىل الوراء وما قاله السلف وغريه إو  أكذلك دون الرجوع والنظر اىل اخللف  

ليها سيكافئنا اهلل عز وجل. من هنا  إبحاث و االكتشافات التي توصلنا  خالل هذه األ

 ( نصل اىل تعريف مفهوم نظرية الصالة

روحي،   معراج  إىل  ال  علمي،  بحث  إىل  املفهوم  هبذا  الصالة  تتحول  وهكذا 

الذين   البسطاء  أولئك  ال  واملكتشف،  واملخرتع  الباحث  ذلك  حينها  املصيل  ويصبح 

 يركعون ويسجدون. 

ولست أدري ما الداعي خللط األمور ببعضها.. فاملنهج العلمي حمرتم، والعلم  

حمرتم، والعلامء مهام كانت أبحاثهم حمرتمني.. وهم ليسوا مجيعا بحاجة ألن هنون من  
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شأن الصالة من أجلهم، أو نعترب أفعاهلم صالة، مع أن الصالة يف الرشع هلا مفهومها  

ة، واملقرتنة بالتواصل مع اهلل، ألجله، ال ألجل َشء آخر، فاهلل هو الغاية  وداللتها اخلاص

َوَأنَّ إِىَل َربَِّك  }الكربى، وليس هو جمرد وسيلة لتحقيق رفاهنا يف الدنيا، كام قال تعاىل:  

وا إِىَل اهللَِّ إِنِّ َلُكْم ِمنُْه َنِذيٌر ُمبِنيٌ }، وقال:  [42]النجم:    {املُْنَْتَهى   ،  [50]الذاريات:    {َفِفرُّ

 [ 8،  7]الرشح:  {( َوإِىَل َربَِّك َفاْرَغْب 7َفإَِذا َفَرْغَت َفاْنَصْب ) }وقال: 

ومن هذا املنطلق يتالعب شحرور باأللفاظ القرآنية، بل بالرسم القرآن ليعترب  

  بني   جمرد صلة، فاملراد منها  املصحف الرشيف باأللف ]الصالة[   يف  وردتأن كل كلمة  

  باهلل   له   إنسان   كل   يؤدُّيا و  وطقوس،  إقامة  إىل   حتتاج  الو   الدعاء،  قالبها ، و هورب  العبد

 .  اخلاصة طريقته  عىل  صلة

هلا طقوس وحركات  و ربه،  و  العبد  بني  صلة  ]الصلوة[، فهيأما الواردة بالواو  

عىل   أي  إقامة،  إىل  وحتتاج  والقراءة،  والسجود  والركوع  كالقيام  هبا،  خاصة  حمددة 

أن   ليؤدُّيا. اإلنسان  باعتبارها  يقوم  الكريم  القرآن  يف  وردت  أهنا  ويعترب    شعائر   من. 

 . اإليامن

فيه،   حرج  وال  عليه،  غبار  ال  الكالم  هذا  أن  بدء  ذي  بادئ  املرء  يتوهم  وربام 

املعروفة، وقد   تلك احلركات  هبا   يقصد  الركوع والسجود وغريمها قد  مثل  فالصالة 

اهلل، لكن شحرور ال يكتفي هبذا، وال يقف عند هذا  يقصد هبا جمرد الصلة املطلقة مع  

 احلد، وإنام يستعمل حيال كثرية ليصل من خالهلا إىل نتائج خطرية جدا. 

ال يصح    األوىلنوعان:  ـ عندهـ   الصالة  وملخص تلك النتائجـ  باختصارـ  هو أن  

ْحني(  وهو وجود صلة مع اهلل بأبسط صورها، كأن نقول )يا رب ار   ا،دوهنمن  اإلسالم  

  ، ومن يقطع الصلة مع اهلل فهو وفق التنزيل احلكيم جمرم  .وبأي وقت وشكل.   ،بأي لغة
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مسلم عكس  من  .  . وهو  هو  اآلخر  باليوم  ب  وكذَّ متامًا  باهلل  صلته  قطع  إنسان  فكل 

 . املجرمني وهو ليس من املصلني

:  وبناء عىل هذا يفرس كل اآليات التي وردت يف عقوبة تارك الصالة كقوله تعاىل

ِذيَن ُهْم َعْن َصاَلهِتِْم َساُهوَن  4َفَوْيٌل لِْلُمَصلِّنَي ) } ، والتي يعقب  [5، 4]املاعون:   {( الَّ

  ،فهنا الكالم ليس عن ظهر وعرص ومغرب، بل عمن قطع صلته مع اهلل عليها بقوله: )

وهذا ال يمكن أن يكون ملن فقط تقاعس    ، ألن الويل أيضًا للمكذبني باهلل واليوم اآلخر

 ( عن إقامة صالته، فنرى أن هناك عقوبة واضحة للمجرم قاطع الصلة

[، ويرى شحرور أن اهلل تعاىل  الصالة الشعائرية، وهو ما يسميه ]النوع الثانأما  

النوع من الصالة، ذلك أن الصالة األساسية عنده هي   لتارك هذا  مل يذكر أي عقوبة 

العقاب ال   يتعلق هبا  الثانية، فليست هلا تلك األمهية، وال  أما الصالة  الصالة األوىل، 

َأِقِم  وَ }الدنيوي، وال األخروي، وقد أجاب عن رس ذلك عند تعليقه عىل قوله تعاىل:  

 َواملُْنَْكِر َوَلِذْكُر اهللَِّ َأْكرَبُ َواهللَُّ َيْعَلُم َما َتْصنَ
ِ
اَلَة َتنَْهى َعِن اْلَفْحَشاء اَلَة إِنَّ الصَّ   {ُعونَ الصَّ

رب سائل يسأل: اهلل أكرب من ماذا؟ السؤال الصحيح: ذكر  فقال: )  ، [45]العنكبوت: 

ذكر اهلل أكرب من إقامة الصالة ذاهتا، أي أن  اهلل أكرب؟ وذكر اهلل أكرب ِمن ماذا؟ أقول:  

اإلنسان جيب أن يكون من املصلني أوالً، وإذا دخل اإليامن يكون من مقيمي الصالة،  

أي يف بعض البلدان إن وجد مسجد ومل يوجد من يقيم الصالة فعىل األقل نحافظ عىل  

 ( األذان ألنه ذكر اهلل علناً 

وعد اهلل التاركني هلا عنده هي الدعاء، واملصيل  وهبذا فإن الصالة احلقيقية والتي ت 

عنده هو الذي يكتفي بدعاء اهلل، وال ُّيم عىل أي دين كان.. فاملسلم عنده يشمل كل  

 منتسب ألي دين من األديان. 
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يردون عىل   نفسها  الشعائرية  للصالة  راحوا  وإنام  هبذا،  التنويريون  يكتفي  وال 

اإلسالمي املدارس  عليه  اتفقت  ما  ومواقيتها  مجيع  أركاهنا  وشأن  شأهنا،  يف  ة 

 ومستحباهتا.. وحيتقرون كل الفقهاء الذين حتدثوا عن تفاصيلها.

ومن األمثلة عىل ذلك ما نرشه شحرور يف موقعه من تنويري يتحدى كل فقهاء  

، وهو يتعلق بعدد الصلوات، والتي يرى أهنا  (1)املسلمني بأن يردوا عليه إن استطاعوا

،  صالة يف الصباح الباكر ات اخلمسة املعروفة، وإنام هي ثالثة فقط:  ليست تلك الصلو

ويبدأ من بداية    ، مقدارها من الوقت: هو مقدار طرف النهار.. ووقتها يف أول النهارو

الشمس.  قبل طلوع  إىل  الظالم  والنهار عند تالَش  املساء .  آخر  ، وصالة يف  وقتها يف 

والنهار طرف،  مقدار  هو  الوقت:  من  قبل    مقدارها  من  التوقيت  هذا  ويبدأ  النهار، 

..  أي عكس ما يقع يف الصباح متاما   ،غروب الشمس إىل آخر النهار عند بداية الظالم 

مقدارها من الوقت: يبدأ توقيتها من أول الليل  ، و وقتها يف أول الليل، وصالة يف الليل و

 . إىل غسقه أي حتى يشتد الظالم

هلل فرض علينا ثالثة أوقات تقام فيها  وخالصة القول أن اويلخص ذلك بقوله: )

الصالة، صالة يف أول النهار وتسمى الفجر، وصالة يف آخر النهار وتسمى الوسطى،  

وصالة يف أول الليل وتسمى العشاء، ومل ينزل اهلل غري هذا إال ما كان نافلة يف الليل،  

 (به سلطانا  ومن قال غري هذا فقد افرتى عىل اهلل كذبا وقال عىل اهلل ما مل ينزل

وبعد أن يذكر جمموعة آيات كريمة تتحدث عن الصالة وأوقاهتا بعيدا عام ورد 

يف تفسريها من السنة املطهرة املتواترة واملجمع عليها، يقف عىل برجيه العاجي قائال  

التالية: بكل غرور: )   إىل مجيع العلامء، رؤساء األحزاب اإلسالمية، رؤساء األحزاب 

 
 بنور صالح.   –انظر مقاال بعنوان: أنزل اهلل ثالث صلوات وليس َخسا (  1) 
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اإل الشيعة،  الزيدية،  السنة،  الشافعية،  احلنبلية،  احلنفية،  املالكية،  املعتزلة،  باضية، 

العلوية التيجانية،  القادرية،  الشاذلية،  الصوفية،  املهدوية،  اإلمامية،  ..  اجلعفرية، 

لنا  ..  واإلسالمية  العربية  الشعوب   مجيع  إىل ..  الظاهرية  الباطنية،   القرآنيني،  اذكروا 

 ( لتي أنزهلا اهلل يف الصالة إليكمومواقيتها، ومن اآليات العديدة االصالة التي أنزهلا اهلل 

احْلََسنَاِت    }ثم يذكر قوله تعاىل:   إِنَّ  ْيِل  اللَّ ِمَن  َوُزَلًفا  النََّهاِر  اَلَة َطَريَفِ  َوَأِقِم الصَّ

اكِِرينَ  يَِّئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ ف مجيعا  ثم يسأل تلك الطوائ   ،[ 114]هود:    {ُيْذِهْبَن السَّ

وهل جيب أن نعمل  ..  هل هي فاعلة إىل يومنا هذا؟.  .هل هذه اآلية منسوخة؟قائال: ) 

وما هي هذه الصلوات؟ أذكر أوقاهتا،  .  . 5أم    3كم صالة أنزل اهلل فيها؟  .  . هبا أمال؟

.  .هل قرأ النبي هذه اآلية عىل الناس؟.  وأين هي الصالة الوسطى يف هذه الصلوات.

.  .وكم صىل حني عمل هبا؟.  .هل عمل هبا؟..  م هبا بلسانه أم ال؟هل تكل .  .هل بلغها؟

هل صالة  .. إذا مل يكن هو فمن الذي رشعهام؟. .وهل هو الذي رشع الظهر والعرص؟

فرض؟ والعرص  فرضهام؟..  الظهر  وأين  فرضهام؟  فمن  فرض  قلتم  حكم  ..  إذا  وما 

نعم، فمن   قلتم  إذا  ارتكب معصية؟  مل يصليهام، هل  الذي يرشع  ..  عىص؟الذي  من 

 ( إذا رشع آخر مع اهلل هل هذا رشك باهلل أم ال؟. .للعباد؟

بمجرد   وضاال  ومرشكا  مبتدعا  عنده  والعرص  الظهر  صىل  من  يتحول  وهكذا 

أسئلة يسأهلا عن آية مل يفهم معناها، وال معان غريها من اآليات، وكيف يفهمها، وقد  

الذي    حتديد املقصود منها، وهو رسول اهلل  أبعد من أوكله اهلل بتأويلها وتوضيحها و

َ لِلنَّاِس  }ذكر اهلل دوره العظيم املرتبط بالقرآن الكريم، فقال:   ْكَر لُِتَبنيِّ َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ

ُرونَ  َل إَِلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ  [ 44]النحل:  {َما ُنزِّ

الصالة التي تصلوهنا عىل أن  قدموا شهادة عىل  وقد ختم عجرفته تلك بقوله: )
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اهلل هو الذي أنزهلا عليكم، وأي شخص يقول بصالة معينة يقدم شهادة عليها عىل أن  

وعىل   عليها  شهادة  وتقدموا  األسئلة،  هذه  عىل  جتيبوا  مل  وإذا  أنزهلا،  الذي  هو  اهلل 

الذي أحكم    ، صالتكم أنا  أنكم مرشكني، لست  أنفسكم  أنكم حكمتم عىل  فاعلموا 

بل تركتكم لتحكموا عىل أنفسكم، لقد أرشكتم باهلل يف ترشيعه ما مل ينزل به    ، عليكم

ومن فعل ذلك علم أم مل يعلم فهو من املرشكني، فال أحد يكفركم وال أحد    ،سلطانا 

يضللكم بل أنتم الذين ستحكمون عىل أنفسكم هنا يف الدنيا قبل اآلخرة، والذي أنزله  

كشف   كام  رشككم  كشف  الذي  هو  الذي  اهلل  الوحيد  فهو  قبلكم،  من  الذين  رشك 

يكشف ما قبله وما بعده، واآلن أنتم عىل علم بضاللكم ورشككم، وما يزيدكم هذا  

احلق والتبيان إال نفورا وطغيانا، استكبارا يف األرض ومكر اليسء وال حييق املكر اليسء  

 ( إال بأهله

 ( قائال:  الصالة  كيفية  يف  شهادته  يقدم  راح  اثم  أن  صالح  أشهد  بنور  ملسمى 

والنبوة   الرسالة  وختمت  اهلل  من  رسول  نبي  كل  أن  وأشهد  الدعوة،  هذه  صاحب 

ثالث   أنزل  اهلل  أن  العظيم  العيل  باهلل  وأقسم  العباد  وأمام  اهلل  أمام  وأشهد  بمحمد، 

صلوات مفروضة، صالة الفجر والصالة الوسطى وصالة العشاء، وصالة النافلة يف  

ة التي أنزهلا اهلل وختم التنزيل عىل هذه الصالة، وأن اهلل مل  الليل فقط، هذه هي الصال

ينزل صالة الظهر وال صالة العرص، وأن نبينا حممدا كان يصيل الثالث صلوات التي  

ذكرهتا وأنه مات عىل هذه الصلوات الثالث، وليس هو الذي رشع صالة الظهر وصالة  

نبياء كانوا يصلون هذه الصلوات  العرص، بل الناس هم الذين رشعوا ذلك، وأن كل األ

الثالث ويف هذه األوقات، ومل ينزل اهلل بصالة يف الظهرية أبدا عىل اإلطالق يف مجيع  

الكتب املنزلة التي نعرفها والتي ال نعرفها، وأن الصالة مل تتغري منذ أن أنزل اهلل اهلداية  
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بل أنزهلا دائام وأبدا   ،ركعاتعىل البرش إىل يوم الدين، وأن اهلل مل ينزل الصالة مقدرة بال

مقدرة بالوقت، وأن النبي كان يصيل الصالة مقدرة بالوقت وليس بعدد الركعات، وأن  

يصلون   كانوا  كلهم  واألنبياء  النبي  وأن  الشمس،  غروب  قبل  تبدأ  الوسطى  الصالة 

الوسطى قبل غروب الشمس، وأن الركوع ليس االنحناء، وأن اهلل مل ينزل االنحناء ومل  

رشع به يف الصالة، وأن النبي ومجيع األنبياء مل يكونوا يقومون باالنحناء يف الصالة،  ي

وأن اهلل مل ينزل صالة اجلمعة، وال صالة األحد، وال صالة السبت، إال الصالة املذكورة  

سابقا، وأن النبي ومجيع األنبياء مل يكونوا يصلون صالة اجلمعة وال صالة السبت وال  

ن اهلل مل ينزل صالة األعياد، وال صالة يف األعياد أبدا، وأن النبي ومجيع  صالة األحد، وأ

األنبياء مل يكونوا يصلون صالة األعياد، وأن اهلل مل ينزل صالة االستسقاء إال إن أراد  

الناس أن يتقربوا هلل بالصالة النافلة يف الليل، وأن اهلل مل ينزل صالة اجلنازة إال أن يدعو  

كدعاء بعضهم لبعض وهم أحياء، وأن الصالة عىل النبي هي الدعاء له    الناس ملوتاهم 

بالرْحة واالستغفار، وليس هذا الشكل الذي يقال، وأخريا إن كنت كذبت عىل اهلل يف  

الكاذبني الشهادة ولو َشء قليل فلعنة اهلل عىل  هذه شهادِت، فقدموا  ..  َشء من هذه 

ألنكم تعلمون أنكم  ..  اهلل أنكم ال تفعلون  عكسها يف ما ُتالفونني فيه، واعلموا بإذن

 ( تكذبون

كل من قرأ هذا املوضوع أرجو أن ينقله إىل علامئه  )   : يقول فيها   مالحظة ثم ختم ب

. وليعلم الناس أن علامءهم يعلمون  .وشيوخه للرد عليه إن كانوا صادقني يف ما يعبدون 

 ( ، فهم ال ُّيتدونل الذين من قبلهم فهم يفعلون كام فع ،احلق ولكنهم يكتمونه

هذا جمرد نموذج عن التالعب بالصالة واحتقارها واحتقار كل ما ورد يف شأهنا،  

ولو تتبعنا تفاصيل ما ذكره التنويريون اجلدد يف شأهنا لوصلنا إىل نتائج أخطر بكثري من  
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التي ذكرناها، فذلك نكتفي هبذا، لنعرف مدى التطرف الذي وقع فيه التنويريون، وأهنم  

 ا أن يعاجلوا التطرف السلفي، فوقعوا يف تطرف أشد منه. حاولو
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 . والصيام . التنويريون 

العربية   بالدنا  يف  والتنوير  التحرض  دعاة  هبا  تضايق  التي  العبادات  من 

العمل   دون  تقف  أهنا  تومهوا  والتي  الصيام[،  ]عبادة  طويلة  فرتة  ومنذ  واإلسالمية، 

تتطور مثلام تطور العامل الغريب الذي يعترب  واإلنتاج، وتقف بذلك بني بالدنا وبني أن  

 عندهم نموذج احلضارة املثالية.

ومل يقف ذلك املوقف املتضايق من الصيام املفكرون والباحثون من ْحلة األقالم  

أبرزهم   من  وكان  أيضا..  السياسيون  إليهم  انضم  بل  السابق  فقط،  التونيّس  الرئيس 

وقدم خطبة  زيادة اإلنتاج،  ليف رمضان  اإلفطار    دعا العامَل إىل [، الذي  احلبيب بورقيبة]

 طويلة يف ذلك. 

الطاهر بن ]حممد  طلب من العالمة الفقيه  وقد ذكر يف مصادر إخبارية كثرية أنه  

تلك  ترّقب  ذكرت أن اجلمهور التونيس  أن يفتي يف اإلذاعة بام يوافق ذلك، و   [عاشور

رئيسه، وراح يقرأ قوله تعاىل:    أخلف ظنالشيخ  لكن  من خالل البّث اإلذاعّي،  الفتوى  

ِذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ } َياُم َكاَم ُكتَِب َعىَل الَّ ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ َا الَّ   {َياَأُّيُّ

أفتى بحرمة اإلفطار    (، ثم صدق اهلل، وكذب بورقيبة )ثّم قال بعدها:    ، [183]البقرة:  

 تمدها الرئيس التونيس. بحسب الفتوى التي اع

لست أدري مدى دقة هذه املعلومة، والتي وجدهتا يف مصادر كثرية جدا، ولكن  

العلامء املحققني من أمثال الشيخ حممد   الطاهر بن  مهام يكن شأهنا؛ فإهنا تدل عىل أن 

ـ مل يفهم من آيات الصيام إال ما  عاشو ـ مع علمه باللغة العربية، ومقاصد الرشيعة  ر 

 كل مؤمن عادي بسيط. يفهمه 
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فهو مل يتكلف، ومل خيرج عن املألوف، ومل يبحث له عن رأي نشاز يتميز به بني  

الناس، وذلك كله مع علمه الكبري بالقرآن الكريم، وباللغة العربية، وبمقاصد الرشيعة،  

أنفسهم   يسمون  الذين  أولئك  من  وخاصة  التنويريني  من  أحد  يستطيع  ال  والذي 

 وه فيه. قرآنيني، أن يضاه

لكن إذا تركناه، وذهبنا إىل هؤالء التنويريني اجلدد الذين رزقوا جرأة عىل اقتحام  

كل َشء، والبحث عن أي جديد، واخلروج عن كل معروف ومألوف وجممع عليه،  

 وجدنا العجب العجاب. 

التنويريني عىل ما ُّيدم الصيام من أساسه،   وأول ذلك العجب هو اتفاق أكثر 

منه ش جيعل  يف  بحيث  املساكني.. ألن  بإطعام  واستبداهلا  تركها،  األوىل  اختيارية  عرية 

إطعام املساكني ـ بحسب تصوراهتم ـ خدمة اجتامعية حضارية، بخالف الصيام الذي  

 يؤثر عىل اإلنتاج والتطور والرقي. 

املهندس  وِمن أدىل بدلوه يف هذا، وكان لإلعالم دور كبري يف اإلشهار لطروحاته ]

شحرور التي    [حممد  الكثرية  والفيديوهات  املقاالت  نرش  فيهالذي  يف    ا جييز  اإلفطار 

 . بدل ذلك، مع إطعام املساكني رمضان ملن شاء

قواميسه   مستخدما  لذلك  الكريم  القرآن  استعمل  أنه  هي  الكربى  واملشكلة 

املعروفة، والتي جتعله جيادل يف القرآن الكريم كام يشاء، وكيف ال يفعل ذلك، وقد عزل  

الذي كلفه اهلل ببيان القرآن.. وعزل الفقهاء واملفرسين عزال تاما.. ليعترب   ل اهلل رسو

 نفسه صاحب الفهم الصحيح الوحيد للقرآن الكريم. 

تعاىل:   قوله  هي  عليها  اعتمد  التي  َطَعاُم  }واآلية  فِْدَيٌة  ُيطِيُقوَنُه  ِذيَن  الَّ َوَعىَل 

ا َفُهَو َخرْيٌ َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُمونَ  َع َخرْيً ]البقرة:    {ِمْسكِنٍي َفَمْن َتَطوَّ
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184 ] 

ـ وهو العامل اللغوي صاحب السبق يف البحث يف  الراغب األصفهان  وقد قال  

يف أصح الروايتني أن ذلك    وروي عن ابن عباسالكريمـ  يف تفسريها: )  مفردات القرآن

مني واحلامل واملرضع إذا خافتا عىل ولدُّيام، فلفظ )الطاقة( ههنا  ر يف الشيخ والشيخة اهل

وال خيرج عن القدرة والعجز،    ،ينبيء عن ذلك، فإن الطاقة هي التي تبلغ غاية املشقة 

ال هبم  يبلغ  الذين  هؤالء  أن  وقرئ فذكر  والفدية  اإلفطار  هلم  جيوز  املشقة  غاية    صوم 

  (1)(قونه( أي حيملون عىل أن يتطوقواويط ))ُيَطوقونه( أي يتكلفونه بجهد، وقرئ  

، وهو الذي ال جيادل أحد يف معرفته باللغة العربية، وتذوقه  الزخمرشي ومثله قال  

 ( الكريمة:  لآلية  تفسريه  يف  قال  فقد  يتطوقونه،  لبالغتها،  بمعنى  ويطيقونه  ويطيقونه 

وأصلهام يطيوقونه ويتطيوقونه، عىل أهنام من فيعل وتفعيل من الطوق، فأدغمت الياء  

يف الواو بعد قلبها ياء كقوهلم: تدير املكان وما هبا ديار. وفيه وجهان: أحدمها نحو معنى  

لشيوخ والعجائز،  يطيقونه. والثان يكلفونه أو يتكلفونه عىل جهد منهم وعرس وهم ا

  (2)(وحكم هؤالء اإلفطار والفدية 

لكن شحرورا وأصحابه ـ والذي توهم نفسه قد أحاط بالعربية وبالقرآن الكريم  

ـ راح يستعمل تلك الكلمة القرآنية لإلجهاز عىل هذه الشعرية من شعائر اهلل، بحيث  

 يفرغها من حمتواها تفريغا تاما. 

، وبعد أن راح حيرض عىل  (3)ول شهر رمضانحلوقد قال يف مقال له بمناسبة  

 
 (389/ 1تفسري الراغب األصفهان )(  1) 

 (226/ 1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) (  2) 

 . 2015يونيو  22منشور بتاريخ  الصيام وفق االستطاعة، حممد شحرور، (  3) 
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الشعب السوري والدولة السورية، ويعتربمها سبب ما حيصل من فتن، ناسيا أنه لوال  

 تلك العامئم املمتلئة باالستبداد ملا استطاع أن ينرش أفكاره التخريبية للدين والدنيا مجيعا. 

ع احلرجـ  ليقيض عىل  بعد أن قال ذلك راح يستعمل كل احليل املعهودةـ  باسم رف

( بقوله:  التي عرب عنها  النتيجة،  إىل هذه  انتهى  إىل أن  اآلية  الصيام،  فاآلية األوىل هي 

املحكمة املتعلقة بالصوم، وكل ما ورد فيام يتعلق باملوضوع هو تفصيل هلذه اآلية، ويف  

)اآلية   الصيام  يشمله اإلعفاء من  يتحمله )184التفصيل حدد من  ال  (، بداية من ال 

طاقة له به( ومها املريض واملسافر فيمكنهام تأجيل الصيام لوقت آخر، ثم من يتحمله  

  خري  فالصيام  الصيام   تستطيع  كنت  فإن  ، [مسكني  إطعام])يطيقونه( فيمكنه دفع فدية  

 ( لك، وإن كنت ال تريد فعليك بالفدية وهي إطعام مسكني كحٍد أدنى

ثم راح يتهم مجيع املفرسين يف مجيع مراحل التاريخ أهنم مل يفهموا معنى اآلية  

  فيجد   ،[ ]يطيقونه  قبل   []الواملفارقة هنا أن السادة املفرسين وضعوا  الكريمة، فقال: )

وحرموا[بصعوبة  ]يطيقونهأو    ، [يطيقونه  ]ال :  [ ]يطيقونه  تفسري  عن  الباحث   عىل   .. 

  شهرين   صيام   وإال   والسفر،   املرض   عدا  األسباب   كانت  مهام  برمضان  اإلفطار  الناس

 بذلك(  يقل مل  احلكيم  التنزيل أن مع  يغفر،   ال وقد  اهلل  يغفر  وقد متتاليني،

وهذا افرتاء عىل املفرسين وعىل اللغويني قبلهم، ألن نفس كلمة ]يطيقونه[ يف  

اللغة العربية تدل عىل معنى العنت واجلهد الشديد الذي يصيب الصائم، والذي يبيح  

له اإلفطار مع الفدية أو القضاء، بحسب حالته العمرية والصحية.. وقد ذكر ذلك مجيع  

شحرورا فهم هذه الكلمة عىل حسب املتعارف عليه،    علامء اللغة واتفقوا عليه.. لكن

 مع أنه يعلم أن اللغة العربية واسعة، أن اللفظة الواحدة هلا دالالت متعددة..  

ومل يكتف بذلك، بل راح إىل إطعام املسكني نفسه يتساهل فيه، ويلغيه، أي أن  
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مكنه أال يقدمها  الذي يقدر عىل الصيام، ولكنه ال يرغب فيه، ويرغب يف الفدية بدله، ي 

قد يقول البعض، وهل  أيضا إن مل يكن قادرا عىل تقديمها، وقد قال معربا عن ذلك: ) 

العامل قادر عىل دفع الفدية؟ وهل هذا الدين لألغنياء فقط؟ أقول ال، فالصيام وفق  

وكأنه   تعاىل  اهلل  تصوير  وكفانا  عليه،  حرج  ال  يومه  قوت  يملك  ال  ومن  االستطاعة 

ُكمْ }لعباد، فقد قال وجل من قائل  رشطي يرتبص با  وأتبعها بقوله    {َوَأن َتُصوُموْا َخرْيٌ لَّ

 ( {ُيِريُد اهللُّ بُِكُم اْلُيرْسَ َوالَ ُيِريُد بُِكُم اْلُعرْسَ }

ثم راح ـ كسائر التنويريني ـ يصور اآلثار العملية هلذه الفتوى اخلطرية التي تزيل  

خمريا بني الصيام والفدية، بل تضع عنه الفدية  هذه الشعرية عن اإلسالم، وجتعل املسلم  

ولنتخيل حال عاملنا العريب واإلسالمي لو  نفسها، وجتعله يف حل من إخراجها، فقال: )

النقدي عن فدية   البدل  تم مجع  لو  أو  اليوم،  الصيام أطعم مسكينًا يف  يريد  كل من ال 

 (؟صيام من يعيشون يف شامل أوروبا، هل سنجد جائعًا يف بلداننا 

ثم راح يعلل ذلك بتصوره للحرية الدينية، والتي تتيح للمسلم أن يرتك الصالة  

والصيام وكل الشعائر التعبدية ما دام غري راغب فيها، من غري أن خيل ذلك بإسالمه  

وأكرر أن الشعائر يأتيها اإلنسان طواعية، دون إرغام، وهي  وال إيامنه وال دينه، فقال: )

ينِ الَ  }أهم تطبيق لآلية   (، والصيام يفقد معناه إن كان إلزاميًا،  256)البقرة    {إِْكَراَه يِف الدِّ

مشاعر   ومراعاة  مقبول،  غري  أمر  هو  املفطرين  عىل  غرامة  أو  عقوبة  فرض  فإن  لذا 

الصائمني أمر مجيل، لكن ليس أكثر من ذلك. أيضًا ما نراه من حتميل عباد اهلل فضاًل  

 ( األشغال هبذه احلجة، فهذا أبعد ما يكون عن ديننا بحجة الصيام، أو تعطيل األعامل و

ومل يكتف شحرور وسائر الشحارير الذين يظهرون كل يوم هبذا، بل راح إىل  

ميقات شهر رمضان نفسه، والذي حدده القرآن الكريم بدقة،  ليحوله إىل شهر شميس،  
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ف يف  الصيام  مشقة  أتباعه  يزيل عن  هو فصل اخلريف، حتى  بفصل حمدد  صل  مرتبط 

 الصيف. 

يبقى أن نشري إىل أن األشهر القمرية حتتاج لتصحيح،  وقد قال معربا عن ذلك: )

يقوم به املختصون وجيمعون عليه، بحيث توافق األشهر القمرية األشهر الشمسية، أي  

ما يسمى بالنيسء، وأعتقد أن رمضان يوافق الشهر التاسع امليالدي )أيلول، سبتمرب(،  

ًا لليل يف نصفي الكرة األرضية، علاًم أن النيسء املحرم هو ما كان إذ يكون النهار مساوي

يقوم به العرب من تأخري وتقديم لألشهر بحيث يوافق احلج مواسم التجارة، وليس  

 ( تصحيحًا وفق قواعد ثابتة

ويف آخر مقاله مل ينس أن يعيد ما يكرره كل حني من دعوة الشعب السوري إىل  

امللوك واألمراء، وأعظم من  الثورة للحصول عىل احلرية  أموال  أنه يقتات من  ، ناسيا 

 عرفهم التاريخ من أصناف املستبدين. 

مفتي   باعتباره  هبا  يفتي  هو  بل  مقاالته،  يف  أفكاره  بطرح  شحرور  يكتف  ومل 

أشكرك عىل  اإلسالم األكرب، وقد سألته امرأة عن بعض أحكام الصيام؛ فأجاهبا بقوله: )

قرتاب منها وهي من  ل ضمن حدود اهلل التي هنانا عن االوقت الصيام يدخ   ،مشاعرك

الليل  وحتى  يطعم  ..  الفجر  أن  يمكن  الصوم  يرغب  ال  أن من  تعلمي  أن  لك  ولكن 

الناس:  ا..مسكين   –  سفر   عىل   –املرىض    وعليك أن تعلمي أن هناك ثالث فئات من 

  عندهم   الصوم   رغبة   هؤالء   ، سفر   عىل   وال   مرىض   ليسوا   أي   .. الصيام  عىل   القادرين 

ة هو طعام مسكني حسب إمكانياتك  للفدي  األدنى  واحلد  الصوم،   أو  الفدية  عىل   مفتوحة 

[  184]البقرة:    {َوَأْن َتُصوُموا َخرْيٌ َلُكمْ }:  ومستوى البلد الذي تعيشني فيه، وهنا قال

الفدية والصوم، قال الصوم خري لكم من    ، هنا خياطب املستطيع والذي له اخليار بني 
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ا الصوم  باب  يقول  من  إىل  تستمعي  وال  الفدية  فعليك  لذا  الفرض،  وليس  لرتجيح 

حسب مكة أو حسب أقرب بلد إسالمي فهذه إفتاءات ليست أكثر من هراء، وكون  

 ( وانصحي اآلخرين ، مطمئنة بالفدية

ثم راح يقرتح عليها، وعىل املسلمني ـ بحسب الدين اجلديد الذي جاء به ـ قائال:  

سة يف بلدان أوربا الشاملية تسمى )مؤسسة إطعام مسكني( توضع  وأرى إنشاء مؤس)

 ( ويفتح هبا مطاعم إلطعام الفقراء واملحتاجني فهذا أفضل ، فيها أموال فدية رمضان

أي أن هذا أفضل من الصيام.. وبذلك فعل شحرور هبذه األمة نفس ما فعله  

 بولس يف املسيحية عندما حررهم من رشيعتها وأحكامها. 

األمر عنده، بل إننا نجد كل يوم من ينادي بمثل هذه الطروحات، بل    ومل يقف 

 حياول أن يغرب فيها، ألن دين اهلل أصبح سلعة لكل تاجر، وباحث عن الشهرة. 

ْحاسة   تقل عن  إليه بحامسة ال  هذا، ودعت  كتبت يف  التي  الشخصيات  ومن 

اسمه ] أستاذ جامعي  قرنفلشحرور  ]يوسف  بعنوان  مقاال  الذي كتب  الصيام  [  هل 

املؤمن خمري بني الصيام وبني اإلفطار. إن شاء صام وإن  [، وِما جاء فيه قوله: ) ختيار؟ا

. ويفدي عن كل يوم أفطر فيه بإطعام مسكني؛ وإن أطعم أكثر  .شاء أفطر وال ذنب عليه 

 (1) (من مسكني عن كل يوم أفطر فيه فهو خري

[ فراج ومنها  له  فوزى  أن  يدعي  راح  الذي  طرحها  [  التي  الفكرة  عىل  السبق 

له يف ذلك: )ا به االستاذ شحرور ليس  شحرور، فقد قال يف مقال  الذى جاء  لتفسري 

فقد قسم اهلل    ، ية من وجهة نظرى واضحة جداواآل  ،فقد قلت مثله منذ سنوات  ،جديدا

وقد رصح    ، و من عىل سفرأ األول هم املرىض    الناس ىف موضوع الصيام إىل ثالثة أنواع: 

 
 . 2016ماي  29هل الصيام اختيار؟، يوسف قرنفل، (  1) 
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.  م بعدم الصيام أى اإلفطار عىل أن يصوموا ىف أيام أخرى بعد إنتهاء السفر او املرض. هل

  ، سباهبم اخلاصة والتى ال يعرفها إال اهللالذين يستطيعون الصيام ولكنهم أل  الثانى وهم

ولكنه ىف    ، و أكثر من مسكنيأ  ، فأحل هلم اإلفطار مع إطعام مسكني  ، ال يريدون الصيام

الثالث وهم األغلبية من الناس  ..  بأن الصيام خري هلم من ذلكنفس الوقت نصحهم  

  (1)(الذين سوف يصومون الشهر كام كتب اهلل ذلك عليهم 

الباب هو   الذي أضافه يف هذا  ما ذكره شحرور وغريه، واجلديد  يردد  ثم راح 

  تفسريه ملعنى التقوى الواردة يف اآلية الكريمة، والتي اعتربت علة للصوم، لكونه يريب 

 النفس وُّيذهبا، ويرفع عنها القيود التي تقيدها هبا شهواهتا. 

ن  أالصيام ليس من أجل  لكنه نظر إىل املسألة من زاوية جتديدية مادية، فقال: )

الصيام من أجل التقوى    ،و زوجها أو حيرم من معارشة زوجته  أو يعطش الصائم  أجيوع  

التقوى   إىل  يصل  سوف  صائم  كل  ان  املؤكد  من  فليس  ذلك  ورغم  رئيسى  كسبب 

اإلحصائيات تفيد بأن خالل شهر رمضان يقل اإلنتاج ىف العامل اإلسالمى  . وبصيامه.

  ، ومجيعنا من عاش ىف املجتمعات العربية واملرصية يعلم ذلك جيدا ،و أقل أإىل النصف 

و التباطؤ  اإلختالفات  ويعلم  وكثرة  املصالح  تعطيل  إىل  يؤدى  ِما  والتغيب  التكاسل 

الطالق حاالت  وزيادة  الناس  بني  الصيام،  والشجار  بسبب  يدعون  كام  ذلك    ، وكل 

 ( من كل ذلك  ءوالصيام الذى أمر اهلل به بري 

ولذلك؛ فإن احلل بالنسبة له هو اعتبار الصيام عبادة ُتيريية؛ فمن شاء أن يصوم  

صام، ومن شاء أن يفطر أفطر من غري حرج، وليس عليه سوى أن يطعم مسكينا واحدا  

بدل ذلك اليوم.. وإن كان هو املسكني؛ فيمكنه أن يطعم نفسه، ويعترب بذلك صائام..  

 
 . 2014متوز  02شهر رمضان الذى يأتى كل عام، فوزى فراج، (  1) 



211 

 

يرفع   أن  استطاع  إن  أكثر  يؤجر  الغاية  بل  الذي هو  الرفاه االجتامعي  اإلنتاج، وحيقق 

   العظمى التي خلق من أجلها اإلنسان، كام يصور التنويريون. 
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 التنويريون.. ومعركة احلجاب 

التنويريون قديمهم وحديثهم، عىل خوضها، واعتبارها   اتفق  التي  املعارك  من 

أن   يمكن  التي  املعركة  الكربى  املفصلية  األساسية  املعارك  ]معركة  من  عليها  نطلق 

احلجاب[، وهي معركة ال يصح االستهانة هبا، وال التهوين من شأهنا، ألهنا ال تتعلق  

اللباس الذي ترتديه املرأة لتحصن العيون من سهامها املسمومة، وإنام له   فقط بذلك 

 عالقة بكل القيم األخالقية واالجتامعية واحلضارية. 

والتضحي والطهارة  للعفة  رمز  املرأة  فاحلجاب  أن  ذلك  النبيلة،  القيم  ة، ولكل 

تقوم   منها،  ذلك  يظهر  أن  بفطرهتا  حتب  الذي  الوقت  يف  وفتنتها،  حماسنها  تسرت  التي 

الرفيع   السلوك  هبذا  أهنا  ذلك  رفيعا،  وأخالقيا  إنسانيا  واجبا  وتؤدي  كبرية،  بتضحية 

كلفه عنتا بأن يغض  ترحم ما أودع اهلل يف شقيقها اآلخر من تطلع إليها، وفتنة هبا، وال ت

 طرفه عنها، أو يكف نفسه عن التحرش هبا. 

ذلك  وجترد العقل وحتكمه يف صاحبه،  وهو رمز لطهارة القلب، وسمو الروح،  

أن املرأة التي تسرت مفاتن جسدها، إنام تقول للمجتمع، ولكل املتطلعني إليها: أنا لست  

السمو الروحي ما للرجل  جسدا فقط، وإنام أنا روح وعقل وقلب ولدي من األشواق و 

متاما؛ فلذلك ال ينظر إليها باعتبارها فتنة، وإنام باعتبارها أسوة ونموذجا ومثاال إنسانيا 

 رفيعا.

وهكذا نرى احلجاب معنى من املعان التي اتفقت عليها مجيع الديانات، وتوحد  

 عىل الدعوة إليها كل األولياء واألنبياء واملصلحني. 

امى واجلدد مل يالحظوا كل هذه املعان، وإنام تصوروه جمرد  لكن التنويريني القد
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خرقة ولباس ال معنى هلا، بل تصوروه نوعا من التدخل اإلهلي أو الذكوري يف شأن  

لباسها،   املرأة من  تتحرر  لن تتحرض حتى  البرشية  للحضارة، وأن  املرأة، وأنه خمالف 

 لتصبح مرعى خصيبا لكل ذئاب الدنيا وكالهبا. 

 عملوا يف هذه احلرب جمموعة أسلحة، نشري إىل أمهها هنا: وقد است

 :  سالح التحرض والرقي ـ    أوال 

سبب   أن  بعضهم تصور  أن  حتى  واملحدثون،  القدامى  عليه  اتفق  وهو سالح 

بخلع   ينادي  راح  ولذلك  نزعه،  هو  رقيهم  رمز  وأن  احلجاب،  هو  املسلمني  ُتلف 

 احلجاب حتى ترتقى األمة، وترتفع عن ُتلفها. 

يربط و ال  الظروف    التنويريون  لذلك  بتوفر  األورويب  والتقني  العلمي  التطور 

ه بوجود املرأة التي تتخىل عن حجاهبا،  ون، وإنام يربطواإلنتاج العلمياملناسبة للبحث  

 ، وتعمل بنفسها كل ما يريض نزوات الرجل. وعفتها  كام تتخىل عن حيائها 

  املجتمع األوريب ألخالقي يف  وقد رصح بذلك بعضهم، فقالـ  يمدح االنحالل ا

يضم املجتمع األوريب الرجال والنساء دائاًم، فيسهل االتصال بينهم، وتنشأ فيام بينهم  )   ـ:

عالقات آلفة وصداقة وحب، وهذا االختالط بني اجلنسني يف االجتامعات ُيسبغ، عليها  

نفاذ كعطر  عذوبة ورقة، فالسحر الذي تشيعه املرأة يف كل مكان توجد فيه َشء ِمتع و

الزهور. ويف مثل هذه االجتامعات ينعم املرء دائاًم باملرح، وغالبًا ما يتودد للغري، وخيرج  

   (1)  (يف النهاية مفعم القلب بالرضا! 

وبناء عىل هذا تصور أنه ال يمكن أن ترتقى األمة، وال أن تتحرض، وال أن ترفع  

عنها جلباب التخلف إال إذا رفعت عن املرأة اجللباب الذي أمرها اهلل بلباسه، وقد قال  

 
 (258املرصيون، ضمن األعامل الكاملة لقاسم أمني، حتقيق الدكتور حممد عامرة )ص    (1)
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املنـزلة األدبية ما دامت يف  معربا عن ذلك:   املرأة إىل هذه  املمكن أن تصل  )ليس من 

السهل ج  إليها  احلجاب، ولكن من  إليها كام وصلت  إليها باحلرية، تصل  دًا أن تصل 

الغربيات. النساء  من  عندها    . غريها  زاد  الغربية  املرأة  حرية  يف  زيد  كلام  أنه  نرى  فإنا 

   (1)   الشعور باالحرتام لنفسها ولزوجها ولعائلتها(

سلعة   جمرد  إىل  حتوهلا  من  الغربية  املرأة  واقع  يف  نراه  بام  هلذا  يستدل  ال  وهو 

التي توضع فيها بجانب احللويات واملأكوالت وامللبوسات، وكأهنا جمرد   لإلعالنات 

متعة من تلك املتع، وإنام يستدل هلا بام تعود السلفيون أن يستدلوا به، وهو الرجال، فهو  

يرى أن العقل األورويب الذي استطاع أن يتقدم يف الكثري من املجاالت ال يمكن اهتامه  

 يف هذا املجال. 

)هل يظن املرصيون أن رجال أوروبا، مع أهنم بلغو  د عرب عن ذلك بقوله:  وق

من كامل العقل والشعور مبلغًا مكنهم من اكتشاف قوة البخار والكهرباء واستخدامها  

عىل ما نشاهده بأعيننا، وأن تلك النفوس التي ُتاطر يف كل يوم بحياهتا يف طلب العلم  

اة، هل يظنون أن تلك العقول وتلك النفوس التي  واملعايل وتفضل الرشف عىل لذة احلي

نعجب بآثارها يمكن أن يغيب عنها معرفة الوسائل لصيانة املرأة وحفظ عفتها؟! هل  

يظنون أن أولئك القوم يرتكون احلجاب بعد متكنه عندهم لو رأوا خريًا فيه؟ كال!. وإنام 

ن إليها نفوسهم ولكنها  اإلفراط يف احلجاب من الوسائل التي تبادر عقول السذج وترك

 ( 1)   يمجها كل عقل مهذب وكل شعور رقيق(

وهو ـ هنا ـ يقع يف خلط كبري بني الرقي املادي والرقي األخالقي، فيتصور أهنام  

 
 (. 451املرجع السابق )ص    (1)
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يسريان يف خط واحد، مع أن األمر خمتلف متاما، فقد يسري اإلنسان إىل أعىل قمم التطور  

قيا إىل أدنى مراتب اإلنسانية، بل قد ينزل  املادي، يف نفس الوقت الذي ينهار فيه أخال 

 إىل مراتب البهيمية نفسها. 

وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا املعنى عندما اعترب كل التطور املادي، والعلوم  

َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس  }املرتبطة به، إنام هو ظاهر احلياة الدنيا، ال حقيقة احلياة، كام قال تعاىل:  

ْنَيا َوُهْم َعِن اآْلِخَرِة ُهْم َغافُِلونَ 6وَن ) اَل َيْعَلمُ  ]الروم:    {( َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن احْلََياِة الدُّ

6 ،7 ] 

الذي   ذلك  القيمي،  الغرب  عن  حمجوب  املادي  بالغرب  املفتون  فإن  ولذلك، 

التنويريني  هؤالء  بشهادة  بل  أنفسهم،  الغربيني  بشهادة  تاما  اهنيارا  اإلنسان  فيه    اهنار 

)املرأة الفرنسية حني تتزوج تصبح  أنفسهم، فقد قال قاسم أمني ناقضا كالمه السابق:  

 (1) كائنًا ناقصًا، وترتد إىل الطفولة ثانيًا(

  -قصد   عن  ذلك  كان  لو  كامـ    : )إن عادات بعض الطبقات األوربية سامهت وقال

 ( 1) (السقوط  تيرس  التي الفرص زيادة يف

اإلحصاءات الفرنسية عن أن نسبة واحد وأربعني يف املائة من  : )تكشف  وقال

نساء اهلوى املعروفات رسميًا قارصات، وأن أكثر من ربع املواليد املعروفني أبناء غري  

رشعيني، وأن املجتمع يفقد كل عام مائة وَخسني ألف طفل ُيقتلون ساعة والدهتم أو  

 ( 1) خالل احلمل(
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  يف   ليس  -األزواج  بخيانة  يتعلق  فيام  بخاصةـ    أوربا : )إن ما هو القاعدة يف  وقال

 ( 1)  ( االستثناء إال مرص

 (1)   )إن يف أوربا رشًا كبريًا(وقال: 

بل هو نفسه الذي شهد ملجتمعه املحافظ بأنه أكثر تطورا يف القيم األخالقية من  

يملؤن  تفانية  امل  األم   مشهد  إن )املجتمعات األوروبية نفسها، فقد قال معربا عن ذلك:  

حنانًا، كام حيرك شعوري مشهد الزوجة التي تعنى ببيتها، يف حني أن ال أشعر بأية عاطفة  

يدها، وهتز ذراعي يف عنف،   الرجال، ِمسكة كتابًا يف  امرأة هتل عىل خطى  حني أرى 

 ( 1)   وهي تصيح يب: كيف حالك يا عزيزي؟ بل لعيل أشعر بِشء غري بعيد عن النفور(

 :  حقوق اإلنسان ثانيا ـ سالح  

السالح الذي تستعمله أمريكا والغرب اليوم لتشويه الشعوب املستضعفة؛  وهو  

فبدل أن تنقل إليها منتجاهتا العلمية واحلضارية التي تستأثر هبا تدعوها خللع احلجاب  

 والعفة، وِمارسة النمط األمريكي والغريب للحياة.

يج تسري يف هذا املسار،  ولألسف نجد بعض الدول العربية، وخاصة دول اخلل

فيحمل إعالمها ْحلته الشديدة عىل إيران، وفرضها للحجاب، ويعتربه امتهانا لكرامة  

 املرأة، وتدخال يف شؤوهنا اخلاصة. 

مع أنه يف أصله ليس سوى مراعاة حلقوق اإلنسان؛ فاملرأة التي ال تلتزم بلباس  

برش مجيعا عىل أنه ال عالقة هلا  العفة، ال ُتتلف عن املخدرات واملسكرات التي اتفق ال
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من   األدنى  باحلد  تلتزم  ال  أو  حجاهبا،  ُتلع  التي  املرأة  وكذلك  الشخصية،  باحلرية 

اللباس املراعي لألخالق، إنام هي سم يرسي يف املجتمع ليقتله، ويقتل مجيع القيم النبيلة  

 فيه. 

لون عليها،  وال ينبغي أن نكذب عىل أنفسنا، فذلك واقع البرش، وهو فطرة جمبو

ويمكن للمجتمعات التي ال ترى رضرا يف الفواحش أن تعترب ذلك شيئا عاديا، لكن  

 املجتمع املزين بزينة العفة، يترضر بذلك رضرا شديدا، كام قال بعضهم معربا عن ذلك: 

 كل احلوادث مبداها من النظر... ومعظم النار من مستصغر الرشر

 لسهام بال قوس وال وتر كم نظرة فتكت يف قلب صاحبها... فتك ا

وهنا قد يقول بعض املتحذلقني: فلم ال يغض الرجل طرفه، حتى حيمي نفسه..  

وهنا نقول له: ومل ال نضع املخدرات واملسكرات يف الشوارع والطرق، ثم نرتك للورع  

 املوجود يف النفوس أن يتجنبها..  

ه للمرأة حتى  كال األمرين واحد.. فاهلل تعاىل كام حياسب ذلك الذي أطلق برص

ترديه قتيال مفتونا، حياسب املرأة كذلك، ألهنا جعلت نفسها سلعة للشيطان يستعملها  

 ليغوي اإلنسان. 

اللباس   أن  أيضا، حني تومهوا  املعنى  التنويريني هذا  فقد غاب عن  ولألسف، 

حرية شخصية، وأن للمرأة أن تلبس ما تشاء، وأنه ال حيق ألحد أن يتدخل يف ذلك حتى  

 ان رهبا الذي تؤمن به، الذي هو أدرى بمصاحلها. لو ك

ليس سوى  ة  أملران حجاب  حني ذكر أبو زيد  أنرص حامد  وقد عرب عن هذا املعنى  

 جتسيد رمزي لكل معان التغطية العقلية واالجتامعية هلا. 

)املرأة  وقال قبله قاسم أمني ـ رائد التنويريني القدامى يف هذا املجال ـ يف كتابه  
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 ( 1)  إن إلزام النساء باحلجاب هو أقسى وأفضع أشكال االستعباد(: )اجلديدة(

   (1)  )أما احلجاب فرضره أنه حيرم املرأة من حريتها الفطرية(وقال: 

 !! (1)   )أول عمل يعد خطوة يف سبيل حرية املرأة هو متزيق احلجاب( : وقال

بل إنه راح يتهم ـ من حيث ال يشعر ـ الدين نفسه بكونه سبب ذلك الظلم الذي  

فقال:   احلجاب،  تلتزم  عندما  املرأة  يف  تعانيه  عنه  نبحث  أن  جيب  ال  البرشي  )الكامل 

 !.  (1)   املايض، بل إن أراد اهلل أن يمن عىل عباده فال يكون إال يف املستقبل البعيد جدًا(

العصور األوىل، حيث كانت اإلنسانية مل تزل يف  : )عاشت  وقال املرأة حرة يف 

 . (1)  مهدها، ثم بعد تشكيل العائلة وقعت يف االستعباد احلقيقي( 

وهو يردد نفس ما يردده التنويريون املحدثون من عدم وجود عالقة بني احلجاب  

فيقول:  هبا،  املرتبطة  النبيلة  والقيم  ع  والعفة  حتافظ  التي  املرأة  وعفتها )إن  رشفها  ىل 

وتصون نفسها عام يوجب العار وهي مطلقة غري حمجوبة هلا من الفضل واألجر أضعاف  

ما يكون للمرأة املحجوبة؛ فإن عفة هذه قهرية أما عفة األخرى فهي اختيارية، والفرق  

   (1) كبري بينهام( 

امل   : ويقول التي ُتالط الرجال تكون أبعد عن األفكار السيئة من  رأة  )إن املرأة 
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   (1) املحجوبة( 

ال    : ويقول قول  الفساد  جملبة  وعدمه  العفة،  موجب  احلجاب  بأن  القول  )إن 

يمكن االستدالل عليه؛ ألنه مل يقم أحد إىل اآلن بإحصاء عام يمكن أن يعرف به عدد  

وقائع الفحش بالضبط والدقة يف البالد التي تعيش فيها النساء حتت احلجاب ويف البالد  

تمتع فيها بحريتهن، ولو فرض وقوع مثل هذا اإلحصاء ملا قام دلياًل عىل  األخرى التي ت

اإلثبات أو النفي يف املسألة؛ ألن ازدياد الفساد يف البالد ونقصه ِما يرتبط بأمور كثرية  

 (1)   ليس احلجاب أمهها(

وسبب ذلك كله هو تصور أن احلجاب مسألة شخصية، وليس مسألة اجتامعية؛  

املرأة فقط، وال يمثل عفتها فقط، وإنام حيمي املجتمع، وحيمي قيم  فاحلجاب ال حيمي  

العفاف فيه.. ولذلك حتى لو كانت املرأة ليست عفيفة يف نفسها، فإن املجتمع يطالبها  

 بأن تظهر بمظهر العفة فيه حتى حتمي أبناءه من االهنيار. 

كل أمتي معاىف  بني املجاهرة باإلثم واإلرسار به؛ فقال:    وهلذا فرق الرسول  

إال املجاهرين، وإن من املجاهرة أن يعمل العبد بالليل عمال، ثم يصبح قد سرته ربه،  

البارحة كذا وكذا، وقد بات يسرته ربه، ويصبح يكشف   يا فالن! قد عملت  فيقول: 

   (1) ( سرت اهلل عنه

 ِمَن اْلَقْوِل إِالَّ َمن    }بل ذكر القرآن الكريم ذلك، فقال:  
ِ
َوء الّ حُيِبُّ اهللُّ اجْلَْهَر بِالسُّ

 [ 148]النساء:  {ُظلَِم 
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فاجلهر بالسوء دعاية جمانية له، بخالف اإلرسار به.. ولذلك فإن مقولة بعضهم  

واملخدرات   األفيون  يعترب  الذي  عن  خيتلف  ال  شخصة  قناعة  احلجاب  أن  من 

مها واحد.. بل إن خطر املتربجة أشد، ألهنا ال تقتل  واملهلوسات قناعة شخصة.. فكال

القيم النبيلة يف إنسان واحد، بل يف آالف الناس.. ومن شاء أن يتأكد من ذلك، فليذهب  

العري   أفيون  تنرشه من  ما  بقدر  إال  أعدادها  تباع  التي ال  اجلرائد واملجالت  إىل تلك 

 والفسوق والفجور. 

   : ثالثا ـ سالح الدين 

ا أخطر  منهم،  وهو  املتأخرون  التنويريون، وخصوصا  استعملها  التي  ألسلحة 

أولئك الذين راحو جيادلون يف قطعيات الدين التي اتفقت عليها األمة بمذاهبها مجيعا  

 عليها.

السنة   يكذبون  وراحوا  ذكوريني،  باعتبارهم  الفقهاء  يكذبون  راحوا  وهؤالء 

و مع القرآن الكريم راحوا يعبثون  باعتبارها مجيعا مكذوبة وموضوعة، فلام خال هلم اجل

 بألفاظه كام تعودوا ليحولوه عن معناه حتويال تاما. 

يف   شحرور  حممد  ذكره  ما  الكريم  القرآن  مع  املامرس  الدجل  ذلك  أمثلة  ومن 

اخلليجية   القنوات  لبعض  والدعوة    (1) حديثه  الفواحش  نرش  إال  هلا  هم  ال  التي 

باأل يتالعب  كعادته  راح  حيث  اتفقت  لالنحراف،  التي  القطعيات  يف  وجيادل  لفاظ، 

 عليها كل كتب التفسري واحلديث والفقه من لدن مجيع املدارس اإلسالمية. 

أن كلمة احلجاب وردت يف التنزيل احلكيم ثامن مرات، ومل متت يف  فيذكر أن )

 
 (1)

 فقه املرأة. -نحو أصول جديدة للفقه اإلسالمي وهذه املعان ذكرها بتفصيل يف كتابه:   
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كل استعامالهتا إىل اللباس بأية صلة من قريب وال من بعيد، فكانت األلفاظ التي تدل  

 (  اللباس هي الثياب واجلالبيب واخلُمر عىل 

الناس،   عوام  عادة  هبا  خيدع  والتي  املطلوب،  عىل  املصادرة  من  نوع  وهو 

فاحلجاب مصطلح، وال مشاحة يف االصطالح، وال ُّيم أن يذكر يف القرآن الكريم أو  

أشكاله   بمختلف  التعري  واعترب  إليه،  السرت ودعا  ذكر  الكريم  القرآن  ألن  يذكر،  ال 

ْيَطاُن َكاَم َأْخَرَج  }توياته دعوة شيطانية ال تنويرية، فقال:  ومس َيْفتِنَنَُّكُم الشَّ َياَبنِي آَدَم اَل 

مِ  َوَقبِيُلُه  ُهَو  َيَراُكْم  ُه  إِنَّ َسْوآهِتاَِم  َُّيُاَم 
لرُِيِ لَِباَسُهاَم  َعنُْهاَم  َينِْزُع  اجْلَنَِّة  ِمَن  اَل  َأَبَوْيُكْم  ْن َحْيُث 

َياطِنَي َأْولَِياَء لِلَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُونَ َتَرْوهَنُْم إِ   [ 27]األعراف:   {نَّا َجَعْلنَا الشَّ

 املُْْؤِمننَِي    }بل إنه رصح بذلك حني قال:  
ِ
َا النَّبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك َوَبنَاتَِك َونَِساء َياَأُّيُّ

ُيعْ  َأْن  َأْدَنى  ِمْن َجاَلبِيبِِهنَّ َذلَِك  َعَلْيِهنَّ  َرِحياًم  ُيْدننَِي  ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اهللَُّ َغُفوًرا  َفاَل    {َرْفَن 

 [ 59]األحزاب: 

فقال وحماله؛  السرت  يكون  كيفة  بدقة  ويبني  يوضح  راح  بل  بذلك،  يكتف    ومل 

إِالَّ } ِزينََتُهنَّ  ُيْبِديَن  َواَل  ُفُروَجُهنَّ  َوحَيَْفْظَن  َأْبَصاِرِهنَّ  ِمْن  َيْغُضْضَن  لِْلُمْؤِمنَاِت  َما  َوُقْل   

ْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعىَل ُجُيوهِبِنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إِالَّ لُِبُعوَلتِِهنَّ َأْو آَبا  ئِِهنَّ َأْو  َظَهَر ِمنَْها َوْلَيرْضِ

 ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو إِْخَواهِنِنَّ َأْو َبنِي إِْخَواهِنِ 
ِ
 ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو َأْبنَائِِهنَّ َأْو َأْبنَاء

ِ
نَّ َأْو َبنِي َأَخَواهِتِنَّ  آَباء

َجاِل َأِو الطِّْفلِ  ْرَبِة ِمَن الرِّ ِذيَن  َأْو نَِسائِِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْياَمهُنُنَّ َأِو التَّابِِعنَي َغرْيِ ُأويِل اإْلِ  الَّ

ْبَن بَِأْرُجلِِهنَّ لُِيْعَلَم    َواَل َيرْضِ
ِ
َما خُيِْفنَي ِمْن ِزينَتِِهنَّ َوُتوُبوا  مَلْ َيْظَهُروا َعىَل َعْوَراِت النَِّساء

َه املُْْؤِمنُوَن َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن   [ 31]النور:    {إِىَل اهللَِّ مَجِيًعا َأيُّ

وهذه اآلية الكريمة وحدها تكفي ملن تأملها يف التعرف عىل مقصد الرشع من  

ركعات الصالة،   احلجاب وأمهيته.. حيث أن نرى أن القرآن الكريم الذي مل يذكر عدد



222 

 

وال مقادير الزكاة، وال أركان احلج وكيفيته، وال أحكاما تفصيلية كثرية.. لكن مع ذلك  

يذكر احلجاب، وكيف يكون، ومع من يكون.. وهو يدل عىل أمهيته القصوى يف حفظ  

 املرأة واملجتمع عىل حد سواء. 

ا لو  ومتنوا  النصوص،  هذه  أمثال  تعجبهم  مل  الذين  التنويريني  ستطاعوا  لكن 

 حذفها من القرآن الكريم راحوا حيتالون عليها، ويتالعبون هبا. 

ومن صور ذلك االحتيال والتالعب تلك الفهوم العجيبة التي خرج هبا شحرور  

وال   الفقهاء،  هبا  خدعهم  خدعة  احلجاب  بأن  املؤمنات  ليقنع  الفضائية  القنوات  عىل 

 عالقة هلا بالدين. 

يات الكريمة الواضحة التي ذكرناها ـ أن املرأة  فهو يرى ـ من خالله فهومه لآل

بأن   سوى  مكلفة    األدنى   احلد   وهو   ( واإلليتني   الفرج)  السفلية  جيوهبا   )تسرتليست 

  بام  النور  سورة   من   31  اآلية  يف  املذكورين   أمام  املغلظة  بالعورة   يسمى   ما   وهو  للباس

 ( املحارم وليس كلهم نصف  هم  اآلية  هذه يف املذكورون واملحارم  بعلها، فيهم

أي أن املرأة ـ بحسب فهمه هذا ـ يمكن أن تسري أمام أبيها وابنها وأخيها ومجيع  

املغلظة،   العورة  الذين يسرت  الداخيل  بلباسها  فقط  الكريمة  اآلية  املذكورين يف  أقارهبا 

 وليس عليها أن تسرت أي َشء آخر عدا ذلك. 

تغطي   أن  سوى  عليها  فليس  بيتها،  خارج  ُترج  أن  تريد  عندما    )اجليوب أما 

املغلظة(   اجليوب  إىل  باإلضافة(  اإلبطني  وحتت  الثديني)  العلوية  )العورة  ،  السفلية 

 وبذلك تتحقق باللباس الرشعي، أو باحلجاب الرشعي، كام فهمه من القرآن الكريم. 

يقررها املجتمع، ال الدين، فلذلك  أما ما عدا ذلك، فهو يرى أنه حرية شخصية 

وحسب ظروف الزمان واملكان   ، حسب أعراف املجتمع الذي تعيش فيهيراه ساريا )
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 (بحيث ال تتعرض لألذى االجتامعي

وبذلك فهو يرى أن كل التربج الذي نراه يف الغرب ليس تربجا، بل هو حجاب  

 ا عاديا بالنسبة هلا. رشعي، ألن املجتمعات الغربية رضيت بذلك، وألفته، وصار شيئ

يرى   ذلك  عىل  غطاءوبناء  أو  اخلامر    وال   باإلسالم  عالقة   له  ليس  الرأس   أن 

   . وإنام هو عرف اجتامعي، أو بدعة اجتامعية لبست لباس الدين باإليامن
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 التنويريون.. وأحكام املواريث 

جانبها   يف  أهنا  وتصورهم  الغربية،  بالثقافة  التنويريني  تشبع  عىل  الروحي  بناء 

الوسائل   كل  يستعملون  راحوا  والتقني،  املادي  جانبها  تشبه  واألخالقي  والقيمي 

لالحتيال عىل أحكام املواريث، وخاصة يف اجلانب القطعي منها، والذي ذكر يف القرآن  

 الكريم، حتى ال يتالعب به املتالعبون، أو حيتال عليه املحتالون.

ُيوِصيُكُم اهللَُّ يِف َأْواَلِدُكْم    }له تعاىل:  وهم يركزون بصفة خاصة عىل ما ورد يف قو 

اأْلُْنَثَينْيِ  َحظِّ  ِمْثُل  َكِر  يف  [ 11]النساء:    {لِلذَّ الواردة  العدل  معان  كل  عن  فُيحجبون  ؛ 

املواريث، وحتى يف هذه اآلية الكريمة نفسها بام ذكر فيها من كون نصيب األنثى نصف  

 نصيب الذكر. 

طاء األنثى نصف أخيها الذكر مرتبط بمنظومة ترشيعية  وهم ال ينتبهون إىل أن إع

كاملة، ال يشكل اإلرث إال جزءا بسيطا منها، ولذلك كان العدل فيها ليس هو املساواة،  

 بل العدل أن ينال كل طرف بحسب حاجاته ومسؤولياته. 

الكثري   أو  الواقع من أن بعض املؤسسات  نراه يف  ما  وكمثال تقريبي عىل ذلك 

تع قد  نفس  منها  يف  لكن  آخرين،  لعامل  تعطيه  الذي  املرتب  نصف  العامل  بعض  طي 

حسبناها   لو  والتي  خمتلفة،  أسامء  حتت  واهلبات  احلوافز  من  الكثري  تعطيهم  الوقت، 

 لوجدناها تصل إىل نفس املرتب الذي فضل عليهم، بل قد تفوقه. 

؛ فعندما  وهذا ما طبقته الرشيعة اإلسالمية العادلة والسمحة بالضبط مع املرأة

نتأمل األحكام املالية املرتبطة هبا نجد أهنا مل تكلفها بالسعي يف طلب رزقها، بل جعلت  

تعيش يف كنف  رزقها مضمونا يف كل مراحل حياهتا ابتداء من صباها إىل وفاهتا، فهي  
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فإذا مل يبق هلا واحد من هؤالء كلفت مجاعة  أو رعاية أوالدها؛  والدُّيا، أو قوامة زوجها،  

 لمني باإلنفاق عليها. املس

ن الرشيعة التي فضلت االبن يف العطاء هي الرشيعة التي كلفته  باإلضافة إىل أ

باإلنفاق عىل أخته، وهي التي كلفته بدفع املهر ملن يريد الزواج منها.. فهل تكلفه بكل  

 ؟هذا، ثم ال جتعل له من احلقوق ما يفي بام تتطلبه هذه الواجبات

فق ذلك؛  إىل  األحوال  باإلضافة  ويف  الكريم،  القرآن  بنص  الرشيعة  أتاحت  د 

الطارئة التي يرى الوالد فيها أن ابنته قد ُّيضم حقها، أو قد يفرط أبناؤه فيها، أو يرى  

أن حاجتها للامل أكثر منهم.. يف هذه األحوال مجيعا، ويف غريها أتاحت له أن يويص هلا  

 لذكور، أو ربام يفوق أنصبة الذكور. بام يسد تلك احلاجة، بحيث يصري نصيبها مساويا ل

ا َأْو َدْينٍ }وهو ما عرب عنه رصيح قوله تعاىل:   ]النساء:   {ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيويِص هِبَ

، وهو النص الذي كرر كل حني بعد ذكر أحكام املواريث ليبني أن الوصية تتمم  [11

 تلك األحكام، لتتناسب مع كل الظروف واألحوال واحلاجات. 

رص تعاىل:  وقد  قوله  ا  }ح  َخرْيً َتَرَك  إِْن  املَْْوُت  َأَحَدُكُم  َحرَضَ  إَِذا  َعَلْيُكْم  ُكتَِب 

ا َعىَل املُْتَِّقنَي ) َلُه َبْعَد َما َسِمَعُه  180اْلَوِصيَُّة لِْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربِنَي بِاملَْْعُروِف َحقا ( َفَمْن َبدَّ

ِذيَن يُ  ُلوَنُه إِنَّ اهللََّ َسِميٌع َعلِيمٌ َفإِنَّاَم إِْثُمُه َعىَل الَّ عىل أن الوصية    [ 181،  180]البقرة:   {َبدِّ

 يمكن أن تكون للورثة وغريهم، وأهنا حق رشعي للمويص، يضعه حيث يشاء. 

لكن لألسف ذهب فريق من الفقهاء إىل حتريم الوصية للورثة، وبالتايل حرمان  

ل ذلك بناء عىل حديث يروونه، وهم  املورث من النظر يف مصالح ورثته من بعده.. وك

اهلل   رسول  حديث  أن  ينسخ    يعلمون  فكيف  الكريم،  القرآن  يعارض  أن  يستحيل 

 أحكامه؟



226 

 

ومثل ذلك تلك األحاديث املرتبطة بالعصبة، والتي حرموا فيها البنات من كثري  

دليل    من حقوقهم يف اإلرث، وجعلوا أبناء األعامم مزاْحني للبنات.. وهو ما مل يدل عليه 

قطعي، بل كل األدلة الواردة يف ذلك مناقضة للنصوص القرآنية القطعية، والتي تنص  

 [ 75]األنفال:   {ُأوُلو اأْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوىَل بَِبْعٍض يِف كَِتاِب اهللَِّ }عىل أن 

تلك   وخاصة  الفقهية،  األقوال  هذه  بمثل  يأخذوا  أن  للتنوريريني  يمكن  كان 

أهل البيت، والتي تنص عىل إمكانية الوصية للورثة، وعىل أن األقربني    الواردة عن أئمة 

 أوىل باملعروف، وبذلك تنتفي املشكلة من أساسها. 

غريه،   يف  ظهروا  كام  املجال،  هذا  يف  جمددين  يظهروا  أن  إال  يريدون  ال  لكنهم 

سمعوا   عندما  فرحوا  وكم  عليها،  وحيتالون  بالنصوص،  يتالعبون  راحوا  ولذلك 

 يع التونيس املرتبط هبذا املجال، وكأن األمة ال ينقصها إال سد هذه الثغرة. بالترش

وإذ أهنىء شعب تونس عىل  وقد قال حممد شحرور تعليقا عىل ما فعلته تونس: )

هذا اإلنجاز، أهنىء نفيس ببارقة األمل هذه، فرغم أن الطريق شائك لكن الشعوب ال  

 ( بد هلا أن تستيقظ لو بعد حني 

شحرور الذي جترأ عىل كل أحكام الرشيعة، وراح جيدد فيها من غري  وقد كان ل

ويف لقاء  أن تتوفر له تلك األدوات قصب السبق يف هذا املجال، مع أنه، ويف فرتة قريبة،  

مل يصل لرؤية واضحة    (1) بأنهعن فهمه آليات املواريث فأجاب  معه، سئل فيه  سجل  

التي  فيها، ولكنه بصدد دراستها وفق   الرياضيات احلديثة  التغريات املعارصة يف علم 

 . توصلت لعلوم جديدة من التحليل الريايض واإلحصاء

لكنه بعد فرتة قصرية، راح خيرج لنا بنظرياته العجيبة يف هذا املجال، والتي ال  

 
 انظر: ُتبط حممد شحرور يف فهم آيات املرياث، د.خلدون خملوطة.(  1) 
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وال بأي َشء حديث.. بل كلها من نوع اهلرطقات اللغوية  الرياضيات احلديثة،  عالقة ب

 ملها، ويتصور أنه فهم من النصوص ما مل يفهمه األوائل واألواخر. التي يستع 

ُيوِصيُكُم اهللَُّ يِف َأْواَلِدُكْم  }وقد ذكر يف بعض حوراته معربا عن فهمه لقوله تعاىل:  

اأْلُْنَثَينْيِ   َحظِّ  ِمْثُل  َكِر  سئل  [11]النساء:    {لِلذَّ وأنه  والسعودية  ،  ومرص  اجلزائر  يف 

إذا أنا أعطيتك أنت ورفاقك وأنتم َخسة أشخاص كل  )فقال هلم:  ؛  عن معناها والعراق  

واحد مائة دوالر، وقلت يل: ماذا أعطيتني؟ قلت لك: أعطيتك مثل رفاقك، أليس هذا  

يعني أنني سويتك متاما برفاقك؟، وهكذا اآلية إذا أعطيت أخًا مائة دوالر وأختيه لكل  

له: أعطيتك مثل أختيك، يعني هذا    واحدة مائة دوالر، وسألني كام أعطيتني؟ فقلت 

 أنني أعطيت اجلميع مثل بعضهم البعض( 

كون   عىل  أبدا  تنص  مل  الكريمة  اآلية  وأن  املشكلة،  حل  قد  أنه  تصور  وبذلك 

نصيب الذكر ضعف نصيب األنثى، وإنام أخربت عن احلكم املرتبط بثالثة أوالد: ابن 

أخو من  واحد  كل  نصيب  مثل  االبن  ينال  حيث  واضح  وأختيه،  تالعب  وهو  اته.. 

 بالنص الرصيح والواضح والذي خياطب كل احلاالت، ال جمرد احلالة التي افرتضها. 

ـ كام توهم ـ أن  مل تقل  و حظ األنثيني معًا،  فاآلية الكريمة ذكرت أن نصيب الذكر  

 [ تدالن عىل ذلك. احلظ]و [ املثل(، وهاتان الكلمتان ]مثل األنثينينصيبه ) 

اقض نفسه، ألن حاالت املرياث ال ترتبط فقط بعائلة مكونة  ثم هو بعد ذلك ين

من ثالثة أوالد، وإنام عدد األوالد يف أكثر العائالت يكون أكثر من ذلك بكثري، وهنا  

يقع االرتباك واخللط يف منظومتة اهلشة التي أسسها عىل الفهم املزاجي للنص، ال عىل  

اتفق  والذي  ألفاظه،  تتطلبه  الذي  الصحيح  اللغويني واملفرسين من    الفهم  عليه مجيع 

 مجيع املدارس اإلسالمية يف مجيع فرتات التاريخ. 
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إال يف   يتم  اإلناث عنده ال  الذكور مع  أن تساوي  إذا كان  حيث  حالتني فقط: 

إذا كان هناك ابن واحد  أو  والبنت النصف،    ، فيأخذ االبن النصف  ا؛ وبنت  ا ابنالوارث  

، أي  وي، ولكن عندما يكون البنات أكثر من اثنتنيفلكل واحد الثلث بالتسا   ،وابنتان

و الثلثان،  األربع  والبنات  الثلث،  االبن  فيعطي  بنات  وأربع  واحد  ينتقض  ابن  هنا 

 التساوي عنده، بل يصبح ما ذكره الفقهاء أكثر عدال بكثري ِما ذكره. 

وقد أجاب شحرور عن هذا التناقض الذي حصل يف العدالة التي راح يبحث  

بأن   لألفراد،  عنها  ال  للمجموعات  العدل  حيقق  لآلية  واللغوي  العلمي  التفسري  هذا 

فبناًء عىل ما تم ذكره فإنه يف بعض احلاالت حيصل الذكر عىل ربع أو ثلث ما حتصل  )

لقرآن تعمل عىل حتقيق العدل بني جمموعة  عليه الفتاة، ولذلك فإن حدود املرياث يف ا

 ( األوالد من الفتيات وجمموعة األوالد من الذكور، ال العدل بني األفراد، فردًا فرداً 

هلا،   يستجيب  من  وجد  ألنه  عليها،  مترن  التي  واحليل  اخلداع  من  نوع  وهو 

دما  ويعجب هبا، ولسنا ندري كيف جييب عن ذلك االرتباك الذي سيحل به ال حمالة عن

الرشعي   مربره  له  والذي  الزوجة،  نصيب  ضعف  املرياث  يف  الزوج  نصيب  أن  يرى 

َوَلُكْم نِْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم  }املمتلئ بالعدالة، والذي نص عليه برصاحة قوله تعاىل:  

ُبُع ِِمَّا َتَركْ  ا َأْو  إِْن مَلْ َيُكْن هَلُنَّ َوَلٌد َفإِْن َكاَن هَلُنَّ َوَلٌد َفَلُكُم الرُّ َن ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصنَي هِبَ

ُبُع ِِمَّا َتَرْكُتْم إِْن مَلْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد َفإِْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَلُهنَّ الثُُّمُن ِِمَّ  ا َتَرْكُتْم  َدْيٍن َوهَلُنَّ الرُّ

ا َأْو َدْينٍ   [ 12]النساء:  {ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن هِبَ

دري أي حيلة يدبر هلذه اآلية الكريمة، حتى حيتال عليها، وخيرجها عن  ولست أ

 دالالهتا الواضحة والقطعية، والتي اتفق عليها مجيع الفقهاء. 

فيها   والتي نص  باإلخوة،  املرتبطة  تعاىل عند ذكره لألحكام   ومثل ذلك قوله 
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ْفُتوَنَك ُقِل  َيْستَ }رصاحة عىل كون نصيب الذكر ضعيف نصب األنثى، كام قال تعاىل:  

ِرُثَها  اهللَُّ ُيْفتِيُكْم يِف اْلَكاَلَلِة إِِن اْمُرٌؤ َهَلَك َلْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت َفَلَها نِْصُف َما َتَرَك َوُهَو يَ 

َكانُ  َوإِْن  َتَرَك  ِِمَّا  الثُُّلَثاِن  َفَلُهاَم  اْثنََتنْيِ  َكاَنَتا  َفإِْن  َوَلٌد  هَلَا  َيُكْن  مَلْ  َونَِساًء  إِْن  ِرَجااًل  إِْخَوًة  وا 

 َعلِيمٌ 
ٍ
ء ُ اهللَُّ َلُكْم َأْن َتِضلُّوا َواهللَُّ بُِكلِّ ََشْ َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنَثَينْيِ ُيَبنيِّ  [176]النساء:    {َفلِلذَّ

ُ اهللَُّ َلُكْم َأْن  }وقد كان من حكمة اهلل تعاىل أن خيتم هذه اآلية الكريمة بقوله:   ُيَبنيِّ

 َعلِيمٌ 
ٍ
ء ، ليبني أنه سيأِت من يتالعبون باأللفاظ،  [ 176]النساء:    {َتِضلُّوا َواهللَُّ بُِكلِّ ََشْ

ملزاجي  وحيتالون عىل النصوص ليضلوا الناس عن هدي رهبم وعدالة رهبم إىل الدين ا

 الذي يؤسسونه بأهوائهم، ال بسلطان من العلم أو احلجة. 

التنويريني أن يدرسوا هذه اآليات الكريمة ضمن املنظومة   وقد كان يف إمكان 

املجتمع   كلفت  التي  الرشيعة  أن  ليعلموا  وواجباهتا،  املرأة  الشاملة حلقوق  اإلسالمية 

ته، هي نفسها  التي فرضت للمرأة  باإلنفاق عىل املرأة، وكلفت الزوج بجلب املهر لزوج

 نصيب نصف الذكر. 

فإذا ما حصل اختالل يف املجتمع؛ فقرص يف حق املرأة، ندعو إىل إصالح اخللل  

الذي حصل، ال إىل تبديل أحكام اهلل.. وإال فإنا لو طبقنا ذلك، فسيصبح الزمان أداة  

 ملحو أحكام اهلل الرصحية والقطعية واحدا واحدا. 

إم يف  كان  بمفهومها  وقد  لألقربني  الوصية  تفعيل  إىل  يدعو  أن  أيضا  كاهنم 

الرشعي لتغطي احلاالت اخلاصة، مثلام فعل الفقهاء مع الوصية الواجبة املرتبطة بإرث  

األحفاد الذين مات والدهم قبل موت جدهم، فأعطوا نصيب والدهم من املرياث بناء  

ا  عليه  اتفقت  ما  أهنا ُتالف  مع  الواجبة،  الوصية  وصية  عىل  عدم  من  السنية  ملدارس 

 للورثة. 
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كان يف إمكاهنم أن يلجأوا إىل مدرسة أهل البيت يف هذا املجال، فيجدوا فيها 

أشياء كثرية تتناسب مع العدالة يف املرياث، والتي يمكن االستفادة منها كام استفيد من  

ة من  كثري من أحكام الطالق.. فالكل مسلمون، وال حرج يف االستفادة من أي مدرس

 املدارس ما دامت تتحقق من خالل أقواهلا مقاصد الرشيعة. 

التي   اإلعالم   ووسائل  الكثرية،  االتصاالت   ضغوط  نتيجة  التنويريني،  لكن 

بمزاجهم   واكتفوا  ذلك،  يف  للبحث  الكايف  الوقت  جيدوا  مل  فراغهم  أوقات  تزاحم 

 وأهوائهم وآرائهم املجردة عن كل دليل.  



231 

 

 هذا الكتاب 

اهر التنوير املعارص تلك اجلرأة عىل احلقائق املقدسة املعصومة  من أخطر مظ

معها  جمال  ال  التي  القطعية  الصحيحة  أوالسنة  الكريم  القرآن  يف  وردت  التي 

للفكر، وال للنظر، ألن كل ذلك جرأة عىل اهلل، وسوء أدب معه، وتقديم للهوى 

 عىل النص..  

الم ربه، أو كالم رسوله فمن ذا الذي يعطي لنفسه احلق يف أن يعقب عىل ك

وإحاطة  وفهام  علام  أكثر  أنه  يتصور  الذي  ذا  اهلوى؟.. ومن  عن  ينطق  ال  الذي 

 بحقائق الوجود حتى يعطي لنفسه ذلك احلق؟ 

فراحوا   احلق؛  هذا  ألنفسهم  أعطوا  املختلفة  باجتاهاهتم  التنويريني  لكن 

إمجاعا كليا، ال   يناقشون يف كل املقدسات التي اتفقت عليها األمة وأمجعت عليها

هبا  ويتالعبون  املقدسة،  النصوص  أعناق  يلوون  ذلك  ألجل  وراحوا  طائفيا، 

 ليتحول الدين إىل مزاجهم وأهوائهم ورغباهتم.

ولذلك حاولنا يف هذا الكتاب أن نناقش القضايا الكربى التي تركز عليها 

، ليصبح  الدعوات التنويرية، والتي حاولت بكل الوسائل أن ترفع عنها القداسة

خمتلفة   مقاالت  عرب  وذلك  ودب،  هب  من  كل  هبا  يتالعب  هالمية  مادة  الدين 

كتبت يف أوقات متباينة، وعرب بعض السجاالت التي حصلت بيننا وبني بعض  

 التنويريني.

 


	فهرس المحتويات
	المقدمة
	القسم الأول
	التنويريون.. والمصادر المقدسة
	التنويريون.. والقراءة المدنسة للقرآن
	التنويريون.. والجرأة على السنة
	أولا ـ المغالطات المرتبطة بحجية السنة:
	ثانيا ـ المغالطات المرتبطة بثبوت السنة:

	التنويريون.. والإجماع
	التنويريون.. والتكلف والفضول
	التنويريون.. وتحريف الكلم عن مواضعه
	مكة ليست مكة
	القسم الثاني
	التنويريون..  والعقائد الإسلامية
	التنويريون.. والنبوة
	الدجال.. والعقل التنويري
	الإمام المهدي.. والمنكرون له
	الشبهة الأولى: ضعف الأحاديث الواردة في شأنه:
	الشبهة الثانية: عدم جدوى التبشير به أو انتظاره:
	الشبهة الثالثة: أن الإمام المهدي فكرة مقتبسة من الديانات الأخرى:
	الشبهة الرابعة: أن الإمام المهدي كان سببا للدعاوى والفتن:

	التنويريون.. وعذاب القبر
	الشبهة الأولى  ـ أن عذاب القبر أطروحة مستمدة من الديانات الأخرى:
	الشبهة الثانية  ـ تعارض عذاب القبر مع القرآن الكريم:
	الشبهة الثالثة  ـ عذاب القبر والسنة المطهرة:
	الشبهة الرابعة  ـ تعارض عذاب القبر مع العقل:

	التنويريون.. والجنة
	التنويريون.. ونظرية التطور
	المغالطات المرتبطة بعلمية نظرية التطور:
	أولا ـ المفاهيم المتعددة لنظرية التطور:
	ثانيا ـ كذب التنبؤات العلمية لنظرية التطور:
	ثالثا ـ ممارسة الداروينيين للخداع العلمي:
	رابعا ـ التكتم على الانتقادات الكثيرة الموجهة لنظرية التطور:

	المغالطات المرتبطة بربط نظرية التطور بالقرآن الكريم:
	أولا ـ المصادر المقدسة والخلق المباشر:
	ثانيا ـ المصادر المقدسة وخلق آدم عليه السلام:


	القسم الثالث
	التنويريون..  وأحكام الشريعة
	التنويريون.. والصلاة
	التنويريون.. والصيام
	التنويريون.. ومعركة الحجاب
	أولا ـ سلاح التحضر والرقي:
	ثانيا ـ سلاح حقوق الإنسان:
	ثالثا ـ سلاح الدين:

	التنويريون.. وأحكام المواريث
	هذا الكتاب

