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 هذا الكتاب
من أخطر مظاهر التنوير المعاصر تلك الجرأة على الحقائق المقدسة 

الكريم أوالسنة الصحيحة القطعية التي ال المعصومة التي وردت في القرآن 

مجاا  معااا للركرو وال للنظرو  ن  ال  لاك  رأة على اللسو وساااو  أد  

 معسو وتقديم للاوى على النص.. 

فمن  ا الذي يعطي لنرسااس الحق في أن يعقع على   ر ر،سو أو   ر 

رساااولاس الاذي ال ينطق عن الاوىم.. ومن  ا الاذي يتصاااور ألس أ  ر علما 

 وفاما وإحاطة ،حقائق الو ود حتى يعطي لنرسس  لك الحقم

لكن التنويريين ،ااتجااهااتام المفتلراة أعطوا  لرساااام هذا الحق  

فراحوا يناقشون في  ل المقدسات التي اترقت علياا ا مة وأ معت علياا 

إ ماااعااا  لياااو ال طااائرياااو وراحوا   اال  لااك يلوون أعنااا  النصاااو  

 اا ليتحو  الدين إلى مزا ام وأهوائام ورغباتام.المقدسةو ويت عبون ،

ولذلك حاولنا في هذا الكتا  أن لناقش القضايا الكبرى التي تر ز 

علياا الدعوات التنويريةو والتي حاولت ،كل الوسائل أن ترفع عناا 

القداسةو ليصبح الدين مادة ه مية يت عع ،اا  ل من هع ود و و لك 

 ي أوقات متباينةو وعبر ،عض السجاالت التيعبر مقاالت مفتلرة  تبت ف

 حصلت ،يننا و،ين ،عض التنويريين.
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 المقدمة

على الحقائق المقدسة من أخطر مظاهر التنوير المعاصر تلك الجرأة 

القطعية التي ال مجا   ي القرآن الكريم أوالسنة الصحيحةالمعصومة التي وردت ف

معاا للركرو وال للنظرو  ن  ل  لك  رأة على اللسو وسو  أد  معسو وتقديم للاوى 

 على النص.. 

فمن  ا الذي يعطي لنرسس الحق في أن يعقع على   ر ر،سو أو   ر رسولس 

ينطق عن الاوىم.. ومن  ا الذي يتصور ألس أ  ر علما وفاما وإحاطة ،حقائق الذي ال 

 الو ود حتى يعطي لنرسس  لك الحقم

لكن التنويريين ،اتجاهاتام المفتلرة أعطوا  لرسام هذا الحق  فراحوا 

يناقشون في  ل المقدسات التي اترقت علياا ا مة وأ معت علياا إ ماعا  لياو ال 

  ل  لك يلوون أعنا  النصو  المقدسةو ويت عبون ،اا ليتحو   طائرياو وراحوا

 الدين إلى مزا ام وأهوائام ورغباتام.

ولذلك حاولنا في هذا الكتا  أن لناقش القضايا الكبرى التي تر ز علياا 

الدعوات التنويريةو والتي حاولت ،كل الوسائل أن ترفع عناا القداسةو ليصبح الدين 

ع ،اا  ل من هع ود و و لك عبر مقاالت مفتلرة  تبت في مادة ه مية يت ع

 أوقات متباينةو وعبر ،عض السجاالت التي حصلت ،يننا و،ين ،عض التنويريين.

و،نا  على طبيعتاا وا غراض التي تادف إليااو فقد قسمتاا إلى ث ثة أقسار 

وضيح خطورة على الرغم من  ولاا متداخلة فيما ،ينااو  ن الادف مناا  ميعا هو ت

الذي ال يفتلف عن التطرف  الركرة التنويريو واعتباره لوعا من التطرف المضاد
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 السلري أو الحر ي أو غيرهما من ألواع التطرف التي حاولت هذه السلسلة ع  اا.

: وقد حاولت أن أوضح فيس . والمصادر المقدسة.التنويريونالقسم ا و  ا 

المقدسةو ا،تدا  من القرآن الكريم والسنة  موقف التنويريين من المصادرحقيقة 

المطارةو وإ ماع ا مةو ،اإلضافة إلى توضيح ،عض النما ج عن  لك الت عع 

 .،ا لراظو وتحريف الكلم عن مواضعس

: وقد رددت فيس على تلك . والعقائد اإلس مية.التنويريونالقسم ال الي ا 

 ج تي شكك فياا التنويريونو  نماالمرتبطة ،بعض العقائد اإلس مية الالطروحات 

 .عن مواقرام من سائر العقائد اإلس مية

ن وقد   رت فيس ،عض النما ج ع: . وأحكار الشريعة.التنويريونالقسم ال الث ا 

مواقف التنويريين من ،عض أحكار الشريعة القطعية والمترق عليااو و يف حولوها 

  .ة  ميعاو وفي  ميع العصور عليااعن مقاصدها الشرعية على الرغم من اترا  ا م
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 التنويريون.. والقرا ة المدلسة للقرآن

ر،ما يكون ا ساس ا  بر الذي أوقع التنويريينو الحداثيين منامو ومن يطلق 

زالون فيااو وال ي في أ  ر ا خطا  التي وقعواعليام زورا و،اتالا لقع ]القرآليين[و 

 يقعونو تلك الكبريا  في التعامل مع النص القرآلي تنزي  أوتأوي .

فك هما يتوهم ألس يستطيع ،عقلس المحدود اإلحاطة ،المعالي القرآليةو 

وفامااو ،عيدا عن  ل  اة مقدسة وغير مقدسةو و لك ،استعمالس لبعض القواميسو 

 لغر،يين تقليداو وراح يطبقااو لتفرج لنا  لو،عض المناهج التي تلقراا من النقاد ا

 يور قرا ة  ديدة للقرآن الكريمو ومعنى  ديدا من معاليس.

ولحن ال لريد هنا أن لتحدث عن مدى صلة تلك القرا ات قر،ا أو ،عدا 

،الحقائق القرآلية  فذلك يستدعي النظر في  ل قرا ةو فليست  ل قارئة ،اطلةو وال  ل 

لريد أن لبين خطأ المناج لرسس.. فالمشكلة ليست في القرا ةو قارئ مفطئاو ولكنا 

 وإلما في المناج المتبع فياا.

ولذلك لعتع على الذين يأتون ،بعض النما ج عن ،عض الراور السليمة 

لبعض تلك القرا اتو ثم يقارلاا ،بعض الراور السقيمة الواردة في ،عض  تع 

ا ة لتقائي يكون قد ،رهن على صوا،ية القرالتراثو ثم يتصور ألس عبر  لك النمو ج اال

 التنويرية وخطأ القرا ة التراثية.

وهذا ا سلو  ال ع قة لس ،العلم  فكما أن في التراث ،عض القرا ات 

الفاطئةو والتراسير التي تحتاج إلى تصحيحو ،اعتبارها فاوما ،شريةو لكن فياا الك يرو 

   أحد في صحتاا وقوتاا.من الراور السليمة الراقية التي ال يجاد
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والمشكلة ا  ما   رلا ا ال ترتبط ،القرا ات ،قدر ما ترتبط ،ا سس التي تقور 

 عليااو وهنا محل الف ف ،ين القرا ة القديمة والقرا ة التنويرية.

فالقديمةو وإن أخطأت في ترسير ،عض اآلياتو لكناا الطلقت من  ولاا   ر 

ال يستطيع العقل أن يحيط ،سو لذلك يحاو  أن يلمسس اللسو وألاا وحيس المقدس الذي 

ويقتر  منس ،كل أد  واحترار وتقديسو ويستغرر اللس تعالى ،عد  لك من سو  الرام 

 أو قصوره.

،ف ف القرا ة التنويرية ،ررعيااو والتي تتصور ألاا محيطة ،القرآنو وألاا ا 

وألس يحق لاا ،سبع تلك  لكبرها ا قد فامت منس ما لم يرامس ا وائل وا واخرو

اآلليات التي تضعاا أن تمسح  ميع  تع الترسيرو لتضع للنصو  القرآلية تراسير 

  ديدةو ال ع قة لاا ،تاتا ،تلك التراسير القديمة.

والمشكلة ا  برو والتي ينطلق مناا الحداثيون خصوصاو قرا ة القرآن ،اعتباره 

سا.. وهناو و،سبع هذه القرا ة المدلسةو تقع منتو ا ثقافيا ،شرياو ال وحيا إلايا مقد

 في  ل ما وقع فيس المنحرفون عن القرآن الكريم والمعترضون عليس.

ا َلُموِسُعوَن ) } لك أن من يقرأ قولس تعالى:  َماَ  َ،نَْينَاَها ،َِأْيٍد َوإِلَّ ( 05َوالسَّ

ُروَن ( َوِمْن  ُ 08َواْ َْرَض َفَرْشنَاَها َفنِْعَم اْلَماِهُدوَن ) ُكْم َتَذ َّ  َخَلْقنَا َزْوَ ْيِن َلَعلَّ
ٍ
لِّ َشْي 

ِس إِلِّي َلُكْم ِمنُْس َلِذيٌر ُمبِيٌن 09) وا إَِلى اللَّ وهو يعتقد أن  [74 - 05]الذاريات:  {( َفِررُّ

صاحع هذا الكلمات هو اللس لرسس خالق الكون  ميعاو وألس هو الذي ،نى السما و 

فرش ا رض ومادها.. يمتلئ هيبة وخشوعا وتعظيما  وهو الذي يوسعااو وهو الذي

 للس.

لكن الذي يقرؤها ا م لما قرأها المشر ون ا ،اعتبارها منتو ا ثقافيا وأد،يا 
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فإلس ال محالة سيضحك على هذه العباراتو ويسفر منااو  وصاغس رسو  اللس 

 ور،ما يتوهم م لما توهم المشر ون أن قائلاا مجنون أو  اهن.

إن  للبعد المقدس لقرا ة القرآن الكريم تأثيره الكبير في فامس وهكذاو ف

واستيعا،س واالسترادة منسو ،ف ف الذي يقرؤه  نص ،شريو أو  نص مجاو  

المصدرو أو  نص غير مقدسو فإلس لن يستريد منس شيئاو ،ل سيرى فيس دعاوى   يرةو 

 ال يليق لبشر أن يدعياا.

ذي يقدمس رئيس الجماوريةو والذي هو وهذا واضح  داو فلو أن الفطا  ال

صاحع القرار ا  بر في دولتسو لسع لبوا  أو عامل ،سيط لسفر منسو  لك أن 

 البوا  ال يستطيع أن يقرر تلك القرارات الكبرى التي ال يقررها إال الكبار.

وهكذا عندما يقرأ الحداثي أو التنويري النص القرآلي ،عيدا عن أصلس 

ال محالة في االعتراضو حتى لو لم يصرح ،اعتراضسو و يف ال المقدس  فإلس يقع 

( ُثمَّ 38( ُثمَّ اْلَجِحيَم َصلُّوُه )34ُخُذوُه َفُغلُّوُه )}يعترضو وهو يتوهم أن الذي يقو : 

ِس اْلَعظِيمِ 31فِي ِسْلِسَلٍة َ ْرُعَاا َسْبُعوَن ِ َراًعا َفاْسُلُكوُه ) ُس َ اَن اَل ُيْؤِمُن ،ِاللَّ ( 33) ( إِلَّ

مجرد ،شر عاديو ال إلس هذا  [30 - 34]الحاقة:  {َواَل َيُحضُّ َعَلى َطَعاِر اْلِمْسِكينِ 

 الكون  ميعا.

أما عندما يقرأ تلك اآليات الكريمةو ،اعتبارها وحيا إلاياو وأن صاحباا هو اللس 

 لرسس خالق اإللسانو وخالق الكون  ميعا  فإن فرائصس ترتعد عندما يسمعااو م لما

لرتعد عندما لسمع صوت القاضيو وهو يحكم ا حكار المشددةو ،ينما لضحك على 

صوت البوا  عندما يقلده فيااو  ن البوا  ال ع قة لس ،ا حكار القضائيةو ،ف ف 

 القاضي.



11 

 

وهكذا يكون العتقاد القداسة دوره الكبير في فام القرآن الكريمو وفي التأثر 

 ير من التساؤالت التي قد يوحي ،اا الشيطان أثنا  القرا ة ،سو وااللرعا  لس.. ،ل إن الك

تزو  مباشرة عند تذ ر أن هذا الك ر   ر اللس خالق  ل شي و ومالك  ل شي و 

ا َيْرَعُل َوُهْم ُيْسَأُلونَ  }من   [13]ا لبيا :  {اَل ُيْسَأُ  َعمَّ

َاا النَّبِيُّ إِلَّ  }تعالى ومن ا م لة على  لك قولس  تِي َياَأيُّ ا َأْحَلْلنَا َلَك َأْزَواَ َك ال َّ

اتَِك  َك َوَ،نَاِت َعمَّ ُس َعَلْيَك َوَ،نَاِت َعمِّ ا َأَفاَ  اللَّ آَتْيَت ُأُ وَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت َيِمينَُك ِممَّ

تِي َهاَ ْرَن َمَعَك َواْمَرَأًة ُمْؤِمنًَة إِْن وَ  َهَبْت َلْرَسَاا لِلنَّبِيِّ َوَ،نَاِت َخالَِك َوَ،نَاِت َخااَلتَِك ال َّ

 إِْن َأَراَد النَّبِيُّ َأْن َيْسَتنِْكَحَاا َخالَِصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن َقْد َعِلْمنَا َما َفَرْضنَا َعَلْيِامْ 

ُس َغرُ   {وًرا َرِحيًمافِي َأْزَواِ ِاْم َوَما َمَلَكْت َأْيَماُلُاْم لَِكْيَ  َيُكوَن َعَلْيَك َحَرٌج َوَ اَن اللَّ

و والتي تشكل عقبة  بيرة في عقو  التنويريينو ال يستطيعون [74]ا حزا : 

يقرؤها المؤمن ،ذو  عظيمو وروحالية عاليةو  لس يعلم من خ لاا ،ينما استساغتااو 

عند ر،سو و يف خصس ،اذا التفصيصو ويرتبط من خ   تلك  مكالة رسو  اللس 

 يزداد إيمالا ،اما.و والقرا ة ،اللس ورسولس 

من تلك اآلية وغيرهاو ويلتمس الحيل الك يرة الررار لكن التنويريو يحاو  

لذلك.. ور،ما يوقعس سو  ظنس في الكرر والجحود.. وهو ما لص عليس القرآن الكريم 

ُ  ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَراٌ  َوَرْحَمٌة لِْلُمْؤِمنِيَن َواَل }لرسس عندما قا :   َيِزيُد الظَّالِِميَن َوُلنَزِّ

 [81]اإلسرا :  {إاِلَّ َخَساًرا 

فاآلية الواحدة يقرؤها المؤمن  فيزداد ،اا يقينا ولورا وهدىو ويقرؤها من 

حجع ،عقلس التنويري  فيقع في ا وهار وسو  الظنو وقد يبحث في القواميس 

لراظ ليحرف الكلم عن مواضعسو ويحو  من القرآن الكريم أداة للت عع ،ا 
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 والمعالي.

وهكذا   ر القرآن الكريم أن اللس تعالى يمتحن عباده ،أم ا  تلك اآليات حتى 

يتميز من يسلم للسو وال يقدر ،ين يديس شيئاو واآلخر الذي يسقط في االمتحانو وعند 

 أو  اختبار.

ُس َوَرُسوُلُس َوَما َ اَن لُِمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إَِ ا َقَضى ال}ولاذا قا  تعالى محذرا:  لَّ

َس َوَرُسوَلُس َفَقْد َضلَّ َضَ اًل ُمبِينًا  {َأْمًرا َأْن َيُكوَن َلُاُم اْلِفَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اللَّ

ُس َعَلْيِس }و وقد  ا  عقع هذه اآلية قولس: [36]ا حزا :  َوإِْ  َتُقوُ  لِلَِّذي َأْلَعَم اللَّ

ُس ُمْبِديِس َوَتْفَشى َوَأْلَعْمَت َعَلْيِس  َس َوُتْفِري فِي َلْرِسَك َما اللَّ ِق اللَّ َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَ َك َواتَّ

ْ نَاَ َاا لَِكْي اَل َيُكوَن َعَلى  ا َقَضى َزْيٌد ِمنَْاا َوَطًرا َزوَّ ُس َأَحقُّ َأْن َتْفَشاُه َفَلمَّ النَّاَس َواللَّ

ِس َمْرُعواًل اْلُمْؤِمنِيَن َحَرٌج فِي َأْزَواِج   {َأْدِعَياِئِاْم إَِ ا َقَضْوا ِمنُْانَّ َوَطًرا َوَ اَن َأْمُر اللَّ

و وهي اآليات التي مألت قلو  التنويريين والغريبيين أوهاما في حق [35]ا حزا : 

 النبوة وقدسيتاا.

الصحا،ة قولام:  )لقد عشنا ،رهة من دهر وأحدلا عن الك ير من ولاذا ورد 

فنتعلم ح لاا وحرامااو  قبل القرآنو وتنز  السورة على محمد يرى اإليمان 

وأمرها وزا رهاو وما ينبغي أن لوقف عنده منااو  ما تعلمون ألتم اليور القرآنو ثم 

لقد رأيت اليور ر اال يؤتى أحدهم القرآن قبل اإليمانو فيقرأ ما ،ين فاتحتس إلى 

ينبغي أن يقف عنده منس وين ره ل ر خاتمتسو وال يدري ما أمره وال زا رهو وال ما 

 (8)(الدقل

                                         
 رواه الطبرالي في ا وسطو قا  الحا م وقا  : صحيح على شرط الشيفينو وال أعلم لس علة ووافقس الذهبي.(  8)
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وهو يعني أن أثر القرآن الكريم والرام السليم لسو ال يكو ن إال ،عد تحصيل 

ِس اَل َيْأتِيِس اْلَباطُِل ِمْن َ،ْيِن َيَدْيِس َواَل ِمْن َخْلرِ }اإليمان ،قداستسو واعتباره   ر اللس الذي 

  [01صلت: ]ف {َتنِْزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميدٍ 

ولاذا  ان ا ولى ،التنويريين ومن تبعام البحث عن البراهين الدالة على  ون 

القرآن الكريم وحيا من اللس تعالىو و لك ،النظر في ا دلة المفتلرة التي   رها 

المتكلمونو أو ،تأمل القرآن الكريم ،صد  وحيادية.. وعندما يحصل لام اإليمان 

 يحصل لام الرام السليم.

ا تجريد القرآن الكريم من قداستس  فإلس لن يزيدهم إال ض ال في فامسو  ما أم

ُ  ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَراٌ  َوَرْحَمٌة لِْلُمْؤِمنِيَن َواَل َيِزيُد الظَّالِِميَن إاِلَّ }قا  تعالى:  َوُلنَزِّ

 [81]اإلسرا :  {َخَساًرا

َما ُأل } فقا : و،ين الرر  ،ين القرا تين المقدسة والمدلسةو ِزَ  َأَفَمن َيْعَلُم َألَّ

ُر ُأْوُلوْا ا َْلَباِ   َما َيَتَذ َّ   [ 89]الرعد {إَِلْيَك ِمن َر،َِّك اْلَحقُّ َ َمْن ُهَو َأْعَمى إِلَّ

وأخبر عن ا حوا  التي تعتري المقدسين للقرآن الكريمو والمدلسين لس  

ِذيَن آَمنُوا َوإَِ ا َما ُأْلِزَلْت ُسوَرٌة َفمِ }فقا :  ا الَّ ُكْم َزاَدْتُس َهِذِه إِيَماًلا َفَأمَّ نُْاْم َمْن َيُقوُ  َأيُّ

ِذيَن فِي ُقُلو،ِِاْم َمَرٌض َفَزاَدْتُاْم ِرْ ًسا 810َفَزاَدْتُاْم إِيَماًلا َوُهْم َيْسَتْبِشُروَن ) ا الَّ ( َوَأمَّ

 [817و 810: ]التو،ة {إَِلى ِرْ ِسِاْم َوَماُتوا َوُهْم َ افُِروَن 

ثم ،ين أن اللس تعالى ينز  على عباده من الرتن ما يميز ،س المؤمنين من غيرهمو 

َتْيِن ُثمَّ اَل َيُتوُ،وَن َواَل ُهْم  }قا  تعالى:  ًة َأْو َمرَّ ُاْم ُيْرَتنُوَن فِي ُ لِّ َعاٍر َمرَّ َأَواَل َيَرْوَن َألَّ

ُرونَ   [816]التو،ة:  {َيذَّ َّ

لك اآليات التي تأمر ،القتا و والتي ال تزا  تحدث آثارها ومن أم لة  لك ت
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السلبية في لرس أصحا  القرا ات المدلسةو والتي راحوا يؤلولاا ،صنوف التأويل 

َلْت ُسوَرٌة َفإَِ ا ُأْلِزَلْت ُسوَرٌة }والتحريفو قا  تعالى:  ِذيَن آَمنُوا َلْواَل ُلزِّ َوَيُقوُ  الَّ

ِذيَن فِي ُقُلو،ِِاْم َمَرٌض َينُْظُروَن إَِلْيَك َلَظَر اْلَمْغِشيِّ ُمْحَكَمٌة َوُ ِ َر فِياَ  ا اْلِقَتاُ  َرَأْيَت الَّ

َس 14َعَلْيِس ِمَن اْلَمْوِت َفَأْوَلى َلُاْم ) ( َطاَعٌة َوَقْوٌ  َمْعُروٌف َفإَِ ا َعَزَر اْ َْمُر َفَلْو َصَدُقوا اللَّ

 [18و 14]محمد:  {َلَكاَن َخْيًرا َلُامْ 

َك َأَحاَط ،ِالنَّاِس َوَما َ َعْلنَا  }ومناا ما عبره عنس قولس تعالى:  َوإِْ  ُقْلنَا َلَك إِنَّ َر،َّ

ُفُاْم َفَما يَ  َجَرَة اْلَمْلُعوَلَة فِي اْلُقْرآِن َوُلَفوِّ تِي َأَرْينَاَك إاِلَّ فِْتنًَة لِلنَّاِس َوالشَّ ْؤَيا الَّ يُدُهْم زِ الرُّ

 [64]اإلسرا :  {بِيرً إاِلَّ ُطْغَياًلا  َ 

وهكذا لرى القرآن الكريم يفبرلا أن فيس معايير لتحديد الصادقين من غيرهمو 

فالصادقون مع اللس هم الذين يقرؤون القرآن الكريم ،قناعة تامة ألس من اللسو ولذلك 

يتناولون ما فيس ،كل تقديسو وال يفطر لام لحوه أي خاطر سو .. أما اآلخرونو فام 

تجا ثقافياو وليد ،يئة  اهليةو وزمن قديم.. فلذلك يحقرولس ويزدرولس شعروا يرولس من

أو لم يشعرواو و لك ما يحو  ،ينام و،ين فامس أو تناو  معاليسو فاو  ما هدى 

 للمتقينو وليس هدى لغيرهم.

ان هذان ا د،عند ،يان اآلدا  الباطنة لت وة القرآن الكريمو ولاذا   ر الغزالي 

 اللذان ال يمكن أن يرام القرآن من دون تحققاما.الرفيعانو 

 ارئوالق على لرسي تأثير لذلك من : لماالقرآن عظمة استحضارأما أولاماو فاو 

 على اللس ريضااي التي للراور واستعداده التالي تلقي في  بير تأثير االستحضار ولاذا

 ريامالك للقرآن طلقةم لمجاالت فتحا فياا  ن و لك   مااسو ،عظمة العارفين عباده
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 . (8) المحدود اللغوي التر يع يااحادها ال

 يسل يقرؤه ما أن يعلم ،أن و لكو تعالى اللس عظمة استحضاروأما ال اليو فاو 

 المصحف لشر إ ا ا الغزالي ينقل  ما ا الصحا،ة ،عض  ان البشرو ولاذا   ر من

 يرى  ما التحقق ،اذا اا قوطريو(1)ر،ي(   ر هو ر،يو   ر )هو: عليسوويقو  غشي

  رضوا والسماوات والكرسي العرش الت وة ،داية عند ،بالس يحضر أن هو اا الغزالي

 والقادر لجميعاا الفالق أن وا شجارو ويعلم الدوا  و اإللس و الجن من ،يناما وما

 نورحمتسو و،ي فضلس ،ين مترددون قبضتسو في الكل وأن واحدو لاا والراز  علياا

 . (3)فبعدلس عاقع وإن فبرضلسو ألعم وسطوتسو إن تسلقم

 ظيمستع ،قدر الوقتو  لس لرس في وسيلة وغاية هو التمايدي التعظيم وهذا

 مس.تعظي ويزداد معرفتس تكون اللس عن فامس اللسو و،قدر عن فامس يكون القرا ة عند

يريين هكذا يقرأ القرآن الكريمو وهكذا يمكن أن يرامو أما  ل أولئك التنو

الغارقين في ظلمات ألرسام وأهوائامو فام محجو،ون عن القرآن..  لس ال يمكن أن 

و أو تصور ألس مجرد ،شر  سائر البشرو من يرام القرآن من حجع عن رسو  اللس 

 غير أن يوحي إليس شي .

واليمكن أن يرام القرآن  لك المغرور الذي يتصور ألس يمكن أن يرامس ،عيدا 

وعن ورثة النبوة.. فالمتكبر المستعلي محجو  عن آيات اللسو  ما قا  عن النبوةو 

ِذيَن َيَتَكبَُّروَن فِي اْ َْرِض ،َِغْيِر اْلَحقِّ َوإِْن َيَرْوا ُ لَّ آَيٍة اَل }تعالى:  َسَأْصِرُف َعْن آَياتَِي الَّ

                                         
 .8/184(  إحيا  علور الدينو 8)

 .8/188قو  (  المصدر السا،1)

 .8/188(  المصدر السا،قو 3)
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ْشِد اَل َيتَِّفُذوُه َسبِ  بِيً  يً  َوإِْن َيَرْوا َسبِيَل اْلَغيِّ َيتَِّفُذوُه َس ُيْؤِمنُوا ،َِاا َوإِْن َيَرْوا َسبِيَل الرُّ

ُ،وا ،ِآَياتِنَا َوَ اُلوا َعنَْاا َغافِِلينَ  ُاْم َ ذَّ   [806]ا عراف:  {َ لَِك ،َِألَّ
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 . والجرأة على السنة.التنويريون

يكاد يترق التنويريون  ميعا ،مفتلف طوائرام على احتقار السنة النبوية 

ر اعتمادها أو اعتبارهاو ،ل هم يذ،ولاا عنام م لما يذ،ون الذ،ا و ال المطارةو وعد

يتكلرون في  لك أي عنا  وال  اد وال ،حث.. ف زمتم المعروفة هي مفالرة السنة 

للعقلو وللقرآنو وللرطرةو وألاا من إلتاج ا مويين أو العباسيينو أو من لتاج الكذا،ين 

 الوضاعين.

م الك ير أن هذه النتائج قد تولدت عن ،حث طويلو وعندما يذ رون  لكو يتوه

أو عنا  شديد في النظر في أساليد ا حاديث أو طرقااو أو ألام عرضوها فع  على 

القرآن الكريم أو العقل الحكيم.. ،ينما هم لم يرعلوا شيئا من  لك..  لك ألام لم 

عق و ومرة فطرةو  يعرضوها إال على هواهم المجردو والذي يسمولس مرة قرآلاو ومرة

 وهو في حقيقتس ال يعدو أن يكون هوا س لرس أمارةو أو وساوس شيطان ر يم.

ولذلك يمكن اعتبار موقرام من السنة المطارة هو السبع في  ل الب يا التي 

وقعوا فيااو  لك أن احترار السنة احترار لصاحبااو وتعظيم لسو واحتقارها احتقار لسو 

أن يوفق  ي خيرو أو ياتدي  ي   لك مع رسو  اللس ويستحيل على من يرعل 

 صوا .

،اسمسو أو رفع الصوت أمامس   فاللس تعالى لاالا عن مجرد دعا  رسو  اللس 

 ،ل اعتبر  لك محبطا للعمل  فكيف ،التجرؤ على إلكار سنتسو أو إدخا  الاوى فياام

و وال على لذلك لجد الصادقين ال يتجرؤون على ردهاو وال على مناقشتاا

 تمالااو وإلما يجتادون في ترعيلاا في  ل شي و م لما يجتادون في ترعيل القرآن 
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الكريمو فك هما من مشكاة واحدةو هي مشكاة الحقيقة المطلقةو وقد قا  اللس تعالى 

  [0و 3]النجم:  {( إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى3َوَما َينْطُِق َعِن اْلَاَوى )}: عن رسولس 

هم ال يقولون أ،دا تلك المقولة التي يرددها القرآليونو والتي هي سبع  ل و

 ،   وقع في ا مة: )حسبنا  تا  اللس(و  لك أن اللس تعالى هو الذي و ل رسولس 

،بيان  تا،سو ووضع الضوا،ط لدينس حتى ال تت عع ،س ا هوا و  ما قا  تعالى: 

ْ َر لِتُ } ُرونَ َوَأْلَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ ُاْم َيَتَركَّ َ  إَِلْيِاْم َوَلَعلَّ و [00]النحل:  {َبيَِّن لِلنَّاِس َما ُلزِّ

ِذي اْخَتَلُروا فِيِس َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِقْوٍر  }وقا :  َوَما َأْلَزْلنَا َعَلْيَك اْلِكَتاَ  إاِلَّ لُِتَبيَِّن َلُاُم الَّ

 [60]النحل:  {ُيْؤِمنُونَ 

ريف وصف دقيق  م ا  هؤال و والذي لم يفلوا من وقد ورد في الحديث الش

يأتيس ا مر من أمري  وال ألرين أحد م متكئا على أريكتس: )أم الام التاريخو فقد قا  

 ( 8) (فيقو  ال لدريو ما و دلا في  تا  اللس اتبعناه ومما أمرت ،س أو لايت عنس

حرر رسو  )يقو :  وعن الحسن ،ن  ا،ر قا  سمعت المقدار ،ن معدي  ر 

وهو متكئ يحدث  ويوشك أحد م أن يكذ،ني) :ثم قا  ويور خيبر أشيا  اللس 

وما  وفما و دلا فيس من ح   استحللناه و،يننا و،ينكم  تا  اللس :فيقو   ،حدي ي

  (1)(أال إن ما حرر رسو  اللس م ل ما حرر اللس وار حرمناهو دلا فيس من حر

وهكذا تواترت النصو  الك يرة الواردة في المصادر الحدي ية للمدارس 

اإلس مية المفتلرة على تعظيم السنةو وخطورة ردها ،الاوى المجردو أو خطورة 

                                         
  .(6/8أحمد ) و(83ا،ن ما س المقدمة ) و(0647أ،و داود السنة ) و(1663( الترمذي العلم )8)

الدارمي  و(0/831أحمد ) و(81ا،ن ما س المقدمة ) و(0640أ،و داود السنة ) و(1660( الترمذي العلم )1)

  .(786المقدمة )
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جملسو وترصيل مضر،اا ،القرآن الكريمو مع  ولاا لم ترد إال لبيالس وتأ يد معاليسو 

لم يكن سوى قرآلا لاطقاو ولم يكن  وتوضيح  يرية تنريذه في الواقع  فرسو  اللس 

 خلقس إال القرآن.

سنةو ما قبل البع ة وما  ولاذا  ان الصالحون يعتبرون  ل حياة رسو  اللس 

،عدهاو حتى خلوتس في غار حرا و يعتبرولاا من السنن النبوية التي يمكن ترعيلاا في 

 الت متم لة ،النبوة و،طاارتاا وسموهاو ولم يكن  لواقع..  ن حقيقة رسو  اللس ا

الوحي المقدس الذي أوحي لس إال تتويجا لتلك النبوة السا،قةو  ما قا  رسو  اللس 

  قا : فسئل: يا رسو  اللسو متى  تبت لبيام لرسس مفبرا عن موعد لبوتس عندما

  (8)جسد()وآدر عليس الس ر ،ين الروح وال

يكلف أصحا،س ،تبليغ سنتس م لما يكرام ،تبليغ القرآن الكريمو  وقد  ان 

،ألس  وقد تواترت ا حاديث عن رسو  اللس ويعدهم من ا  ر م لما يعدهم ،سو 

جة ححصل يور ومن  لك ما  و ان يوصي أصحا،س في خطبتس أن يبلغ شاهدهم غائبام

ر  من ف وفليبلغ الشاهد الغائع)قا  لام:  حينالوداع في يور عرفة وفي يور النحر 

 ( 1)(يبلغس أوعى لس ممن سمعس

ومن خ   استقرا  أطروحات التنويريين المرتبطة ،القرآن الكريم لجد ألاا ال 

ية السنة لرسااو وعدر اعتبارهاو تعدو تعلقاا ،مغالطتين اثنتينو أوالهما حو  حج

                                         
(: رواه أحمد والطبراليو 113/ 8(و وقا  في )مجمع الزوائد: 13799) 7/359و( 86504) 0/66أحمد (  8)

 ور الس ر ا  الصحيح.

ا،ن ما س المقدمة  و(8659مسلم القسامة والمحار،ين والقصا  والديات ) و(8670( البفاري الحج )1)

  .(8986الدارمي المناسك ) و(7/35أحمد ) و(133)
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وال اليةو هي االعتراف ،تلك الحجيةو مع مناقشة ثبوتااو ووضع العراقيل الك يرة التي 

 تتيح  ي هوى أن يرد ما شا  من السنةو من غير ،ينة وال ا تااد وال لظر.

 وسنناقش    الشباتين فيما يلي:

 أوال ا المغالطات المرتبطة ،حجية السنة:

التنويريون في ردهم ل حتجاج ،السنة المطارة من تلك المقوالت ينطلق 

المتطرفة التي تجعل من ا حاديث الشريرة أص  ُيتحا م إليس قبل القرآن الكريم 

لرسسو ولذلك ترى إمكالية لسخ القرآن ،السنةو أو القو  ،نسفس وتفصيصس من خ   

المبالغات في اعتبار الروايات  الروايات الواردة في أسبا  النزو و أو من خ   تلك

 ترسيرا لاائيا للنص القرآلي.

و ان في إمكان التنويريين موا اة هذا الموقفو والرد عليس في المحل الذي 

وقع فيس الفطأ من دون تجاوزهو لكنامو ولكسل العقل التنويري الذي يعتمد الادر ال 

 البنا و راحوا يستغلون تلك ا خطا  لرمي السنة  ميعا.

وهذا ما أوقعام في الحراف ال يقل خطرا عن الحراف السلريين أو من هو على 

شا لتام ممن عطل لصوصا قرآلية   يرة ،سبع روايات وأحاديث رواها واعتمدها 

من غير تحقيق في أساليدها وال ت بت في مدى صحة االحتجاج ،اا في حا  

 معارضتاا للقرآن الكريم.

ميم.. أولاما: وهم السلريون ومن تبعام فك  الطرفين وقع في خطأ التع

أخطأوا في اعتماد ا حاديث اعتمادا مطلقا حتى لو خالرت القرآن الكريم وعارضتس 

معارضة صريحة.. وثالياما: التنويريونو الذين راحوا يسفرون من  تع السنةو 

 ويستعملون تلك ا خطا  مبررا لاجماتاا علياا.
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يناه ،حمد اللس في  تبناو فاو اعتبار القرآن أما الموقف الوسطو وهو الذي تبن

الكريم والسنة المطارةو لكن مع مناقشة أحاديث السنة المعارضة للقرآن الكريمو إما 

،تأويلاا لتتناسع معسو أو ،ردها إ ا لم تتناسع مطلقا معسو ،نا  على ا حاديث الواردة 

 في  لك.

حدودة التي تتعارض وقد و دت ،حمد اللسو ومن خ   تلك الروايات الم

مع القرآن الكريمو ألس يمكن ردها من خ   الموضوعية في مناقشتاا سنداو أو من 

 خ   تأويلاا لتتناسع مع القرآن الكريم.

ومن أم لة على  لك ما   رلاه ،ترصيل في  تا  ]الطائريون والحكما  

مرويا في مع  ولس  و(8))من ،د  دينس فاقتلوه(السبعة[و حيث رددلا فيس حديث 

الصحاحو ال لكولس يفالف اآليات الكريمة الك يرةو والتي تتحدث على عقو،ة الردةو 

ولكناا ال تنص على الحد الدليوي المرتبط ،ااو ،ف ف سائر الجرائم التي   رت 

عكرمة حدودهاو وإلما لكون مناقشتس سندا تقتضي  لكو فاذا الحديث من رواية 

و مع  ون الك ير منام دون ت ميذ ا،ن عباس  ميعا االررد ،او وقد مولى ا،ن عباس

أ  ر اختصاصًا ،س من دواعي ممن هم سعيد ،ن  بير وعطا  ومجاهد وغيرهم م ل 

التوقف في قبو  هذا الحديث.. ،اإلضافة إلى  لك فإن ت ميذ ا،ن عباس المترق على 

ساولة ولم يرووه عنس رغم أهمية الحديث واختصاره و وثقتام يعدون ،العشرات

حرظسو ورغم ارتباطس ،حد من الحدود الفطيرة.. فكيف يجال عشرات الرواة عن 

ا،ن عباس هذا الحديثو ويجال هذا الحديث الصحا،ة والتا،عونو ويعلماا تا،عي 

                                         
 .139و  138/  81البفاري (  8)
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 واحد هو لرسس محل إشكا  واخت فم

عكرمة من الفوارج الذين حار،وا اإلمار عليا.. ،اإلضافة إلى  لكو فقد  ان 

 ديث فيس تجريح خطير لإلمار علي.وهذا الح

،اإلضافة إلى  لكو فقد رويت الروايات الك يرة التي تتامس من لدن الصحا،ة 

ال تكذ  عليَّ  ما  ذ  عكرمة على )ا،ن عمر ألس قا  لنافع: ألرسامو فقد روي عن 

وفي  لك أ بر تجريح لس.. فالذي  رحس ليس البفاري وال يحي ،ن (و ا،ن عباس

ا،ن عمر لرسس.. وهو من الصحا،ة.. وهو يعرفس.. وهو أدرى الناس ،س..  معينو ،ل هو

 لكن لحبنا للحديث غرلنا عن  لك  لس وتغافلنا عنس.

عن  رير ،ن عبد الحميد عن يزيد ،ن أ،ي زيادو قا : دخلت على وهكذا روي 

 علي ،ن عبد اللس ،ن عباس وعكرمة مقيدو فقلت: ما لاذام قا : إلس يكذ  على أ،ي 

(8). 

 

قا  ا،ن حجر عنس: )وفد عكرمة على لجدة الحروري فأقار عنده تسعة أشارو و

ثم ر ع إلى ا،ن عباس فسلم عليسو فقا : قد  ا  الفبيث قا : فكان يحدث ،رأي 

لجدةو و ان يعني لجدة أو  من أحدث رأي الصررية وقا  الجوز الي قلت  حمد 

 ان صرريًاو وقا  أ،و طالع عن أحمد ،ن حنبل أ ان عكرمة إ،اضيا فقا : يقا : إلس 

 ان يرى رأي الفوارج الصرريةو وقا  يحيى ،ن معين  ان ينتحل مذهع الصررية 

  (1)و  ل هذا تر س مالكو وقا  مصعع الز،يري  ان يرى رأي الفوارج(

                                         
 .11: 7وسير أع ر النب   للذهبي  138: 5و وتاذيع التاذيع 314: 8الظر: وفيات ا عيان   (8)

 .017مقدمة فتح الباري (  1)
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وهكذا لو تأملنا  ل ا حاديث التي عارضت القرآن الكريم معارضة صريحةو 

 يمكن مناقشتاا سندا. و دلاها من هذا البا و

وفي المقا،ل لجد مئات ا حاديث في المصادر اإلس مية المفتلرة ممتلئة 

 ،الجما  والقيم النبيلةو وال يصح عق  أو شرعا رمياا  ميع ،حجة مفالرتاا للقرآن.. 

فمعظم أحاديث الترغيع والترهيعو حتى الك ير من الضعيف مناا يمكن 

مقاصد القرآليةو ومن الفطأ رمياا ورفضااو ،حجة أن االسترادة مناا في تحقيق ال

 السنة تحجع عن القرآنو و يف تحجع عنسو وهما من مشكاة واحدة.

ولاذا اعتمدلا ،حمد اللس في  تبنا  ل المصادر الحدي ية ورأينا حرمتاا 

وقداستااو وقد قلت في مقدمة  تا،ي ]رسو  اللس والقلو  المريضة[و وهو الكتا  

محل ولحع في هذا النا فيس ا حاديث التي تشوه النبوةو وتسي  إلياا: )الذين لاقش

. .أيضا أن لنكر لكيرا شديدا على من يتجرأ على  تع الحديث ،مدارساا المفتلرة

 صحيحي البفاري ومسلم وسنن الترمذي والنسائي وا،ن ما ة وغيرها من  تع 

و أو لكلينيل  والرروع في ا صوالحديث في المدرسة السنية.. أو  تا  الكافي 

 ..  للشيخ الصدو من ال يحضره الرقيسو أو لطوسيواالستبصار ل تاذيع ا حكار

ي ف الر،يع ،ن حبيعوغيرها من  تع الحديث في المدرسة الشيعية.. أو مسند 

فكتع الحديث هي المحا  التي  مع فياا الحديث ،صحيحس و المدرسة اإل،اضية

فطأ الكبير أن لسع مصدرا  ام  للحديث ،سبع وضعيرس وموضوعسو ولذلك من ال

،عض ا حاديث المردودة فيس.. ،ل لو لم يصح من  تا   امل إال حديث واحد لكان 
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  (8)(أن لحترر  لك الكتا  من ا د  مع رسو  اللس 

لاذا فإلي ا مع ردي ،عض ا حاديث الواردة في المصادر الحدي ية وقلت فيس: )

. فذلك عين .قالاا أو فعلاا حاديث مع اعتقادي أن رسو  اللس المفتلرة ا ال أرد ا 

ال يبقى لس من اإلس ر  الض  و ،ل عين الكررو فمن يتجرأ على تكذيع رسو  اللس 

وم ل  لك فإلي ال أتام الصحا،ي الذي روى الحديثو  ن الحديث لم شي ..  

 قد يفتلط فيس الحا،للسمعس من الصحا،ة مباشرةو وإلما ورد إلينا عن طريق طويل 

وم ل  لك ال أتام صاحع الكتا  الذي ورد فيس . ،النا،لو والمحق من المبطل.

الحديثو  ن أ  ر المحدثين  الوا يجمعون ا حاديثو ويتر ون المواقف مناا ومن 

) لضر اللس امرأ سمع منا حدي ا : فاماا للرقاا  والمرسرين وغيرهمو  ما قا  

ور  حامل فقس ليس  و  حامل فقس إلى من هو أفقس منسفر وفحرظس حتى يبلغس

وم ل  لك ال أتام أي راو من الرواة ،ألس هو من وضع الحديث  ن  لك .. (1)،رقيس(

 ل الذي أفعلس هو ألي أقارن الحديث ،الصورة التي وردت . . واللس أعلم ،س..غيع

لك يرةو وفو   لك و وورد م لاا في ا حاديث افي القرآن الكريم حو  رسو  اللس 

تؤيدها الرطرة الصافية والعقل السليم. فإن و دت الحديث موافقا لااو قلت ،سو 

وصدقتس حتى لو  ان راويس متاما ،الضعف.. و ل حديث مفالف لذلك ألكرتس 

 (3)(ولقدتس حتى لو  ان الراوي قد وثق من الجميع

 حاديث ،سبعواستدللت لذلك ،ما فعلس العلما  الكبار من ردهم لبعض ا 

                                         
 .81رسو  اللس والقلو  المريضةو  (  8)

 رواه أ،و داود.  ( 1)

 .81رسو  اللس والقلو  المريضةو  (  3)
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تبريره عند  ما  الدين القاسمي ا تعارضاا مع القرآن الكريمو ومن  لك ما   ره 

اإلمار ا م لة من فعل السلفو فنقل عن من ا  اللتقاده الشديد لحديث سحر النبي  

ما من أحد من الصحا،ة إال وقد رّد خبر الواحد.  رّد )في )المستصرى(: قولس الغزالي 

ان ا شجعي في قصة )،روع ،نت واشق( وقد ظار منس ألس  ان يحلف علّي خبر أ،ي سن

على الحديث. و رّد عائشة خبر ا،ن عمر في تعذيع الميت ،بكا  أهلس عليس. وظار 

 (1)(من عمر لايس  ،ي موسى وأ،ي هريرة عن الحديث

الصوا  أن من رّد الفبر الصحيح ): قولس ا،ن تيمية في )المسّودة(ولقل عن 

الصحا،ة تردهو العتقاده غلط الناقل أو  ذ،سو العتقاد الراّد أن الدليل قد د    ما  الت

 وإن لم يكن اعتقاده مطا،قاو وفإن هذا ال يكرر وال يرسق وعلى أن الرسو  ال يقو  هذا

فقد رّد غير واحد من الصحا،ة غير واحد من ا خبار التي هي صحيحة عند أهل 

  (1)(الحديث

وال يضلل  احد ): قولس ناري في )فصو  البدائع(الع مة الر ولقل عن

 (اآلحاد

ت وإلما توسع ومعروفة في ا صو  والمسألةثم قا  تعقيبا على  لك  لس: )

في لقولاا  لي رأيت من متعصبة أهل الرأي من أ بر رد خبر رواه م ل البفاريو 

 ما  فعلمت أن هذا من الجال ،رن ا صو و ال ،ل ،أصو  مذهبس. ووضلل منكره

رأيت عن الرناري. ثم قلت: العاد ،أهل الرأي أن ال يقيموا للبفاري وزلا. وقد ردوا 

                                         
 .758/ 9محاسن التأويل:   ( 8)

 .758/ 9: محاسن التأويل   ( 1)
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  (1)(فمتى صادقوه حتى يضللوا من رّد خبرا فيسم والمئين من مروياتس ،التأويل والنسخ

ومن ا م لة الواضحة على  لك موقف اإلمار مالك من الحديث الذي رواه 

قا : )البيعان ،الفيار ما لم  ر أن رسو  اللس البفاري ومسلم عن حكيم ،ن حزا

 ويتررقاو فإن صدقا و،ينا ،ورك لاما في ،يعاماو وإن  تما و ذ،ا محقت ،ر ة ،يعاما(

أن لكل من المتبايعين حق إمضا  العقد أو إلغائس ماداما والذي يد  ،صيغة قطعية على 

 لم يتررقا ،ا ،دان.

روى البياقي عن عبد اللس ،ن ىو فقد وقد ورد ما يؤ د هذا من السنن ا خر

،عت من أمير المؤمنين ع مان ماالً ،الوادي ،ما  لس ،فيبرو فلما تبايعنا )عمر قا : 

ر عت على عقبي حتى خر ت من ،يتس خشية أن يردلي البيعو و الت السنة أن 

 (المتبايعين ،الفيار حتى يتررقا

. لكن اإلمار مالك تا،عين. ماهير العلما  من الصحا،ة والإلى هذا  هع وقد 

 المدينة علما   بار من وهو–أ،ي  ئع  ا،ن لقل عنخالف  لكو ورد الحديث حتى 

  (1)(يستتا و فإن تا و وإال ضر،ت عنقس): قا  و،س يعمل لم مالكا أن لس   ر لما ألس -

هو أورع )أ،ي  ئع:  لرسس حيث قا  عن ا،نأحمد ،ل أ د موقرس هذا اإلمار 

 (3) من مالك(وأقو  ،الحق 

لكن مع  لك لجد العلما   ميعا يعتذرون لمالكو ويقرون منس موقرا طيباو ،ل 

والمالكية إلى اآلن ال زالوا يأخذون ،قولس في المسألةو وال يأخذون و يبررون قولس

                                         
 .758/ 9محاسن التأويل:   ( 8)

 .09/ 8سير أع ر النب  :   ( 1)

 .09/ 8سير أع ر النب  :  ( 3)
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 ،الحديث الوارد في صحيحي البفاري ومسلم.

أن يقوموا وهذا الموقف هو الموقف الوسطو وهو الذي  ان على التنويريين 

،سو ال أن يرفضوا ا حاديث  ميعاو ومن دون دراسة وال ،حثو وإلما يسارعون إلى 

  لك من دون ت بت.

وال لحتاج في هذا المحل إلى   ر النصو  القرآلية الك يرة التي تأمر ،الر وع 

و واعتباره حكما وشارحا ومرص  آليات الذ ر الحكيمو فاي   يرة  داو للنبي 

 ريحة  داو وال ينكرها إال  احد.وداللتاا ص

ُس }ولعل أشارها وأوضحاا قولس تعالى:  َوَما َ اَن لُِمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إَِ ا َقَضى اللَّ

َس َوَرُسوَلُس َفَقْد َضلَّ َضَ اًل  َوَرُسوُلُس َأْمًرا َأْن َيُكوَن َلُاُم اْلِفَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اللَّ

و فاذه اآلية الكريمة واضحة في داللتاا على  ون ما قضى ،س [36]ا حزا :  { ُمبِينًا

 ال ينطق الاوى. هو لرسس ما قضى ،س اللس تعالى  فرسو  اللس  رسو  اللس 

وتقرلاا ،طاعة  ووم ل  لك تلك اآليات الك يرة التي تأمر ،طاعة رسو  اللس 

َس  }اللسو  ما قا  تعالى:  ُكْم ُتْرَحُموَن َوَأطِيُعوا اللَّ ُسوَ  َلَعلَّ و [831]آ  عمران:  {َوالرَّ

َما َعَلى َرُسولِنَا }وقولس:  ْيُتْم َفاْعَلُموا َألَّ ُسوَ  َواْحَذُروا َفإِْن َتَولَّ يُعوا الرَّ
َس َوَأطِ َوَأطِيُعوا اللَّ

 [91]المائدة:  {اْلَبَ ُغ اْلُمبِيُن 

آيات ال يمكن تطبيقاا إال في وغيرها من اآليات الكريمة التي تتحو  إلى 

و و يف لتبع أوامرهو و فكيف لطيع رسو  اللس الواقع الذي عاش فيس رسو  اللس 

 ولحن لنكرها ولردها.

أما ادعا  القرآليين ،أن القرآن الكريم حوى  ل شي و وألس لذلك يمكن 

كتا  ن ال: ) إالقرآليينعبد اللس  كرالوي مؤسس فرقة االستغنا  عن السنةو  ما قا  
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عي فما الدا والمجيد   ر  ل شي  يحتاج إليس في الدين مرص  ومشروحا من  ل و س

)  تا  اللس  امل مرصل ال يحتاج وقا :  و(8)إلى الوحي الفري وما الحا ة إلى السنة (

 و(1)لس وتوضيحس إياه أو التعليم العملي ،مقتضاه( إلى الشرح وال إلى ترسير محمد 

 المغالطات.فاو قو  ممتلئ ،

 لك أن الك ير من ا حكار ال يمكن تنريذها من دون السنة المطارةو ولذلك 

 ،يان  لك.. وفصلتس وعلمتس لنا. تولت سنة رسو  اللس 

وقد يتصور البعض أن هذا خا  ،العبادات فقطو ولذلك يذ رون إمكالية 

خرىو لجد االعتماد على السنة في هذا المجا و وهذا خطأو فحتى في القضايا ا 

 شروحا وتراصيل ال يمكن فام القرآن الكريم إال من خ لاا.

لمعنى الغيبةو والرر  ،يناا و،ين  ومن ا م لة على  لك ترسير رسو  اللس 

: )أتدرون ما الغيبةم(و قالوا: اللس ورسولس أعلمو قا : )  رك الباتانو فقد قا  

أقو م قا : )إن  ان فيس ما تقو  فقد  أخاك ،ما يكره(و قيل: أفرأيت إن  ان في أخي ما

  (3)اغتبتسو وإن لم يكن فيس ما تقو  فقد َ،َاتَّس(

وهكذا لجد ا حاديث الك يرة التي تناالا عن الغيبةو وتؤ د حرمتااو وتبين 

عظم خطورتااو وهو ما يزد الحقائق القرآلية المرتبطة ،اذا الجالع توثيقا وتأ يدا 

 وتحقيقا.

                                         
 .8941سنة  186   89رو وإشاعة السنة 8941العدد ال الث سنة  09(  مجلة إشاعة القرآن   8)  

و ولكات     قرآن 0أسلم. الظر ،رهان القرآن وقد قا  ،م لس الفوا س أحمد الدين والحافظ  84(  ترك افترا  تعامل 1)  

09 . 

 .1789رواه مسلمو (  3)
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رمي  ل تلك ال روة ا خ قيةو ،سبع ،عض ا حاديث التي ولسنا لدري لم ل

خالرت القرآن الكريمو والتي  ان يمكننا رفضاا لوحدهاو أو محاولة فاماا على ضو  

القرآن الكريمو أما أن لرمي السنة  ميعا ،سببااو فاذا ،اتان عظيمو فالتعميم دائما 

 يحمل ا خطا .

والذي اتامنا فيس و دي س في الميزان[ولاذاو قلنا في  تا  ]أ،و هريرة وأحا

البعض ،إلكار السنة: )ولذلك ال لريد من خ   هذا البحث رمي أحاديث أ،ي هريرةو 

وال طرحااو وال تكذيباا  ميعاو وإلما لدعو إلى تمحيصاا حتى لميز السم عن 

العسلو والصد  عن الكذ و واإللاي عن البشريو والمقدس عن المدلسو  لك أن 

من الروايات التي رواها أ،و هريرة لجدها مروية من طر  غيره من الصحا،ةو الك ير 

،ل لجدها عند الشيعة أو غيرهم من فر  المسلمين ،أساليدهم الفاصة ،امو لكن 

غيرهاو وخاصة مما اختص ،سو لحتاج فيس إلى تحقيق  بيرو  لك أن أ،ا هريرة لم يكن 

.. ،ل  ان ،التلمذة على رسو  اللس  من الصحا،ة السا،قينو وال من الذين ا تروا

تلميذا لجيبا لغيرهو وخاصة لكعع ا حبارو ولذلك اختلطت ا ،اترا  العلما  

و والمحدثين ا أحادي س التي رواها عن  عع ،أحادي س التي رواها عن رسو  اللس 

و ان لس فو   لك ا تااداتس في ،عض روايات الحديثو حيث  ان يروي الحديثو 

لس ،عض اإلضافات التي يسمياا العلما  إدرا او ويعبر عناا هو ،ألاا من ثم يضيف 

  يسس(

و،نا  على  لك قمنا ،دراسة رواياتسو وخاصة تلك التي الررد ،ااو وعرضاا 

على القرآن الكريمو ،ل عرضاا على   ر أهل العلم ألرسامو وقد و دلا ألام 

 أن يرندولاا ويردولاا حتى 
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أخذ )مسلم عن أ،ي هريرة قا : الحديث الذي رواه  ومن ا م لة على  لك

،يدي فقا : )خلق اللس عز و ل التر،ة يور السبتو وخلق فياا الجبا   رسو  اللس 

يور ا حدو وخلق الشجر يور االثنينو وخلق المكروه يور ال  ثا و وخلق النور يور 

ر ،عد العصر من يو ا ر،عا و و،ث فياا الدوا  يور الفميسو وخلق آدر عليس الس ر

 الجمعة في آخر الفلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما ،ين العصر إلى الليل(

(8) 

الذي يصرح فيس أ،و هريرة ،السماعو ،ل يصرح ،أن رسو  اللس وهذا الحديث 

  عدر صحة لسبتس إلى الرسوخصس ،سو ،ل أخذ ،يده حين قالسو اترق العلما  على  

طأ فيااو فبد  أن يقو : أخذ  عع ا حبار ،يديو قا : أخذ أن أ،ا هريرة أخو و

 ،يدي. رسو  اللس 

ا،ن   ير في ترسيره تعليقا عليس: )فقد رواه مسلم ،ن الحجاج في  يقو 

صحيحسو والنسائي من غير و س عن حجاج وهو ا،ن محمد ا عور عن ا،ن  ريج ،س 

فاري ستة أيارو ولاذا تكلم الب وفيس استيعا  ا يار السبعةو واللس تعالى قد قا  في

وغير واحد من الحراظ في هذا الحديثو و علوه من رواية أ،ي هريرة عن  عع 

 (1) ا حبار ليس مرفوعا(

،ل إن ا،ن تيمية لرسس رد الحديثو فقا  في )مجموع الرتاوى(: ).. خلق 

سلم الدوا  يور الفميس وخلق آدر يور الجمعة فإن هذا طعن فيس من هو أعلم من م

م ل يحيى ،ن معين وم ل البفارى وغيرهما و  ر البفارى أن هذا من   ر  عع 

                                         
 (1589مسلم ) (8)

 .190   1ترسير ا،ن   ير ج  (1)
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 (8) ا حبار(

،ل إن السلف ا و  من الصحا،ة ألرسام ردوا أحادي سو واتاموه في الروايةو 

،ل فيام من اتامس ،الكذ و ومن ا م لة على  لك ما روي من رد عائشة على أ،ي 

 والدا،ةو المرأةو في الطيرة )إلمامن قولس:  للس هريرة حو  ما رواه عن رسو  ا

حسان ا عرجو أن ر لينو دخ  على عائشة فقاال: و فري الحديث عن أ،ي (والدار

 والدا،ةو المرأةو في الطيرة )إلماو  ان يقو : إن أ،ا هريرة يحدث أن لبي اللس 

 ألز  والذي: فقالت ا رضو في وشقة السما و في مناا شقة فطارت: قا  ،(والدار

 أهل  ان) ان يقو :  و ولكن لبي اللس يقو   ان هكذا ما القاسم أ،ي على القرآن

 َما َأَصاَ  ِمنْ ﴿: عائشة قرأت ثم  ووالدا،ة والدار المرأة في الطيرة: يقولون الجاهلية

ِس ْبَرَأَها إِنَّ َ لَِك َعَلى اللَّ ُمِصيَبٍة فِي اْ َْرِض َواَل فِي َأْلُرِسُكْم إاِلَّ فِي ِ َتاٍ  ِمْن َقْبِل َأْن لَ 

  (1) ([11]الحديد:  ﴾َيِسيرٌ 

: عن مكحو و قيل لعائشة إن أ،ا هريرةو يقو : قا  رسو  اللس وفي رواية 

  لس ريرةه أ،و يحرظ لم: عائشة فقالت (ووالمرأة والررس الدار في: ث ثة في )الشؤر

 الدار في: ث ثة في الشؤر إن يقولون الياودو اللس )قاتل: يقو  و اللس ورسو  دخل

 (أولس يسمع ولم الحديث آخر فسمع ووالررس والمرأة

فاذا الحديث ،روايتيس يشير إلى  لك التسرع الذي اتسمت ،س رواية أ،ي هريرة 

 قةش طارتلألحاديثو وهو ما  علس يقع في خلط   يرو ولاذا غضبت عائشةو ،ل 

 لك الفلط الذي يمارسس أ،و هريرة في رواية ا رضو من  في وشقة السما و في مناا

                                         
 .88   88مجموع فتاوى ا،ن تيمية ج  (8)

 .6/106وفي  6/104وفي  و6/874أحمد رواه   (1)
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 الحديث.

ومع  لكو لم لرر  ل أحاديث أ،ي هريرةو ،ل إلا   رلا الك ير مناا في  تبناو 

 لا لم لر ،اا ،أساو فمعالياا شرعية صحيحةو وإلما اقتصر ردلا على ما لراه مفالرا لما 

 الدعوة للقيم النبيلة. ورد في القرآن الكريم من تنزيس اللس أو تنزيس رسلسو أو

وهذا هو الحل الصحيح في التعامل مع السنة المطارةو ال رمياا  ميعاو 

وتكذيباا  ميعاو ،جرة قلم واحدةو  ن هذا وليد الكسل والمراهقة الركرية.. وال 

قبولاا  ميعا  ذلكو  ن ،عض الروايات يرعل فعل السم في تحطيم الشريعة 

 لنبيلة التي  ا ت ،اا. وتشويااا وتشويس  ل القيم ا

 ثاليا ا المغالطات المرتبطة ، بوت السنة:

م لما الطلق المنكرون لحجية السنة من ،عض تلك ا خطا  التي وقع فياا 

الذين أخروا القرآن الكريم عن السنةو و علوا أحكامس منسوخة أو مفصصة أو مقيدة 

تااو ا ألام ،إلكار ثبو،سببااو فكذلك فعل المنكرون ل بوت السنةو والذين توهمو

 يكولون قد ألغوا الحا ة إلياا.

فقد اعتمدوا هم أيضا على تلك الروايات الضعيرةو أو تلك ا ساليد المريضةو 

أو  لك الوضع الذي التشر في فترات مفتلرة من التاريخو ليعمموه على  ل 

 ا حاديث والرواياتو وهذا خطأ  بيرو ال يقل عن الفطأ السا،ق.

عضامو ومبالغة في تأ يد مغالطتس راح يزعم هذا الزعم الذي عبر عنس ،ل إن ،

مناجا  مناج القرآن  لو  الت السنة  ز ًا من الدين لوضع لاا رسو  اللس ،قولس: )

من الكتا،ة والحرظ والمذا رة..  ن مقار النبوة يقتضي أن يعطي الدين  متس على 

لممكنة لكتا  اللسو ولم يرعل شيئا احتاط ،كّل الوسائل ا   لكنّس وشكل محروظ
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لسنّتسو ،ل لاى عن  تا،تاا ،قولس: ال تكتبوا عني غير القرآنو ومن  تع عني غير القرآن 

 (8)(فليمحس

وما   ره غير صحيحو فا حاديث الك يرة تد  على و و  تبليغ ا مة لسنتس 

هي  ويةو ،لو وهي لم تحدد  يرية  لك اعتمادا على صد  المبلغين و ا رتام الق

لم تحدد حتى مناج حرظ القرآن الكريمو وال أمرت ،تك ير لسفسو ،ل  ان االعتماد 

 ا  بر على حرظ الصدورو  ما هي عادة العر .

) لضر اللس امرأ سمع منّا شيئًا فبّلغس  آمرا ،تبليغ سنتس: وقد قا  رسو  اللس 

  (3)ليبلغ الشاهد الغائع(: )وقا  مرات   يرة و(1) ما سمع فر  مبلغ أوعى من سامع(

أما الحديث الوحيد الذي استد  ،س هؤال  في الناي عن  تا،ة الحديثو وهو 

رواه مسلم من طريق همار عن زيد ،ن أسلم عن عطا  ،ن يسار عن أ،ي سعيد ما 

فاو مردود سندا  (0)مرفوعًا ،لرظ : )ال تكتبوا عني ومن  تع عني غير القرآن فليمحس (

 ومتنا.

و إال همار ،ن يحيى لم يروه مرفوعا إلى النبي د عليس سنداو فاو  ولس أما الر

تررد همار ،روايتس هذا الحديث عن زيد ،ن أسلم هكذا مرفوعاو )قا  الفطيع: فقد 

من قولسو غير مرفوع  -هو  -ويقا : إن المحروظ رواية هذا الحديثو عن أ،ي سعيد 

موقوف  -هذا  -حديث أ،ي سعيد ولقل عن البفاري وغيره: أن (و  إلى النبي 

                                         
 .5(  مقار حديث 8)

 وهو حديث متواتر.  و( من حديث ا،ن مسعود 131 س ) وا،ن ما و( واللرظ لس1605( أخر س الترمذي )1)

 .( 8659( ومسلم )  65( أخر س البفاري ) 3)

 .،ا  الت بت في الحديث وحكم  تا،ة العلم و(  تا  الزهد والرقائق 3440(  صحيح مسلم ) 0)  



35 

 

 عليسو ف  يصح االحتجاج ،س ولسبس ا،ن حجر إلى ،عض ا ئمة. 

وهذا االضطرا  في رفع الحديث ووقرس ير ح وقرسو ال رفعسو خاصة مع 

في الو س العشرينو من  -قا  الحازمي و ود ا حاديث الك يرة المعارضةو وقد 

ين أن يكون أ حد الحدي ): -لجمع ،يناما و وه التر يح ،ين الفبرين اللذين تعذر ا

مترقا على رفعسو واآلخر قد اختلف في رفعس ووقرس على الصحا،يو فيجع تر يح ما 

لم يفتلف فيسو على ما اختلف فيسو  ن المترق على رفعس حجة من  ميع  ااتسو 

والمفتلف في رفعس على تقدير الوقفو هل يكون حجة أر ال م فيس خ فو وا خذ 

 (مترق عليسو أقر  إلى الحيطة،ال

،س ررد ت،اإلضافة إلى  لكو فإن من علل هذا الحديث الكبرى  ولس غريباو فقد 

يجعل أحاديث إ،احة الكتا،ة الصحيحة أر ح منسو فليس فياا و وهذا ما همار عن زيد

 التررد الذي في هذا الحديث. 

ال يرى علة لاذا  االذي روى الحديث  -أ،ا سعيد ،اإلضافة إلى  لك  لسو فإن 

المنعو إال ألس ال يريد أن يجعل الحديث  القرآن في مصاحفو وال يذ ر أن العلة هي 

وهذا يؤيد ما قيل من أن الحديث الذي لقلوه مرفوعا  ولاى عن  لك أن الرسو  

 إلما هو موقوف عليس. إلى رسو  اللس 

ا،تدا  من عصورها أما الرد عليس متنا  فاو  لك االهتمار الذي أولتس ا مة 

 ا ولى ،كتا،ة السنة المطارةو ومحاولة تمييز الصحيح مناا من السقيم.

ولحن وإن  نا التقدلا ،عض المناهج المرتبطة ،ذلك في  تبناو وخاصة في 

 تا  ]التراث السلري تحت المجار[و ولكن  لك ال يعني طرح  ميع ا حاديثو 

موضع خ ف ،ين ا مةو م ل أحاديث  وإلما  ان تر يزلا على ا حاديث التي هي
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التوسل والقبور و،عض مناقع الصحا،ة ولحوهاو مما يمكن اعتباره من صنف 

 الحديث المفتلف فيس.

أما ا حاديث ا خرىو وخاصة تلك المرتبطة ،القيم العقدية والسلو ية 

ي فوا خ قية  فاي موضع اترا  في ا مةو حتى ما  ان مناا ضعيراو  لس قد يرد 

المصادر السنية ،أساليد ضعيرةو ،ينما لجده في المصادر الشيعية ،أساليد أقوىو 

 و،ذلك تقوي ا ساليد ،عضاا ،عضا.

وقد حاولنا في  تا،نا ]سنة ، مذاهع[ أن لضع القواعد المرتبطة ،ذلكو والتي 

 يسال استعمالاا إلخراج ا حاديث ،عيدا عن النزاعات المذهبية والطائرية.

رلا فيس ألس يمكن االسترادة من أي حديث يفدر المقاصد القرآليةو حتى وقد   

لو  ان ضعيراو  لس ال يصح رمي  ل حديث ضعيفو ،ل ترمى ا حاديث التي تفالف 

القواعد الشرعية فقطو ومن أم لة  لك الحديث العظيم الذي يروى في فضل العلمو 

ا اْلعلم َفإِن تعلمس للس خشَية تعلُمو: )والذي رفعس معا  ،ن  بل عن رسو  اللس 

َوَطَلبس عَباَدةو ومدارستس َتْسبِيحو والبحث َعنُس ِ َاادو وتعليمس من اَل ُيعلمُس َصَدَقةو 

لِيل َعَلى  و،ذلس  َهلس قرَ،ةو َوُهَو ا ليس فِي اْلوحَدةو والصاحع فِي اْلفْلَوةو َوالدَّ

ا  رَّ ا  َوالضَّ رَّ ينو والمصبر َعَلى السَّ و والوزير ِعنْد ا خ  و والقريع ِعنْد الغر،ا و الدَّ

ومنار َسبِيل اْلجنَّةو يرفع اللس ،ِِس َأْقَواًما فيجعلام فِي اْلَفْير قادة سادة هداة ُيْقَتَدى ،امو 

ة فِي اْلَفْير تقتص آَثارهم وترمق أفعالامو وترغع اْلَمَ ِئَكة فِي خلتام و،أ نحتاا  َأِدلَّ

ا،س َلُام يْسَتْغرر َحتَّى حيتان اْلَبْحر وهوامس وسباع اْلبر تمسحامو و ل رطع وي
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َما  ولجوماا   (8)(وألعامس َوالسَّ

وهو حديث اترق الكل على تضعيرسو ،ينما هو في لغتس ومعاليس قطعة أد،ية رفيعة 

 ن  ل  ممتلئة ،المعالي الساميةو وال ضرر في روايتاا ورفعاا إلى رسو  اللس 

فيس واردة في لصو  أخرىو ،اإلضافة إلى  ولس مرويا في المصادر  المعالي الواردة

 الشيعية.

وهكذا يمكننا ،اذا المناج الذي يعتمد المتنو أن لجمع الك ير من لصو  

السنة النبويةو والممتلئة ،المعالي الساميةو والتي تفدر المقاصد القرآليةو من غير أن 

 يكون في  لك أي ضرر.

يمكننا االسترادة من ا حاديث التي تحوي على ،عض  ،ل إلنا ،اذا المناج

العبارات والجمل التي تناقض القواعد الشرعيةو حيث يمكننا حذفاا واإل،قا  على 

،اقي الحديث الذي لرى توافقس مع الشريعةو و،ذلك يمكننا أن لرى ثروة  بيرة من 

 الحديث يمكننا االسترادة مناا في خدمة المقاصد القرآلية.

المناج هو الذي اعتمده الغزالي والريض الكاشالي والمنذري وغيرهم وهذا 

في  تا،اتام المرتبطة ،الترغيع والترهيعو  ن الدعوة للقيم الرفيعة تستدعي توافر 

الك ير من النصو  التي تشجع على العمل الصالحو وتنرر من العمل القبيحو  لك 

ي ت لكريم ،قدر ما تؤثر فيام الترصأن ،عض الناس قد ال تؤثر فيام مجم ت القرآن ا

 الواردة في السنة.

                                         
من  " تا  العلم"في  ([: رواه ا،ن عبد البر النَِّمري07/ 8قا  ا لبالي في ]ضعيف الترغيع والترهيع )(  8)

رواية موسى ،ن محمد ،ن عطا  القرشي: حدثنا عبد الرحيم ،ن زيد العّمي عن أ،يس عن الحسن عنس. وقا : )هو حديث 

يناه من طرٍ  شتى موقوفًاو  ذا قا  رحمس اللسو ورفعس غريع  دًا..  حسن ] دًا[و ولكن ليس لس إسناد قويو وقد ُروَّ
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ومن ا م لة على  لك الحديث الذي يذ ر عقو،ة تارك الص ةو والذي  ان 

ينتشر ،ين العامة ،ك رةو وقد  ان لس تأثيره الواقعي الكبيرو لوال أن ،عض أصحا  

المصادر  االتجاه السلري راح يحذر منس ،حجة  ولس موضوعاو مع  ولس مرويا في

من تااون ،ص تس من الر ا  والنسا  ا،ت ه ألس قا : ) الشيعيةو وهو ما روي عنس 

لياو وث ث عند موتسو وث ث في قبرهو  اللس ،فمس عشرة خصلةو ست مناا في دار الدُّ

ليا: فا ولى: يرف. وث ث في القيامة إ ا خرج من قبره. ع فأما اللواتي تصيبس في دار الدُّ

ر ة من عمرهو ويرفع اللس البر ة من رزقسو ويمحو اللس عزَّ و ّل سيما  اللس الب

الصالحين من و اسو و ل عمل يعملس ال يؤ ر عليسو وال يرفع دعاؤه إلى السما و 

وأما اللواتي تصيبس عند موتس فأوالهن: . والسادسة ليس لس حظ في دعا  الصالحين.

ل ال ة: يموت عطشالًاو فلو سقي من ألاار ألس يموت  ليً  وال الية: يموت  ائعًاو وا

ليا لم يرو عطشس. وأما اللواتي تصيبس في قبره فأوالهن: يو ل اللس ،س ملكًا يزعجس . الدُّ

وأما اللواتي تصيبس  .في قبرهو وال الية: يضيِّق عليس قبرهو وال ال ة: تكون الظلمة في قبره.

اللس ،س ملكًا يسحبس على و اس  يور القيامة إ ا خرج من قبره فأوالهن: ألس يو ل

والف ئق ينظرون إليسو وال الية: يحاسُع حسا،ًا شديدًاو وال ال ة: ال ينظر اللس إليس وال 

يس ولس عذا  أليم   (8)(يز ِّ

                                         
([  319/  11لكن قا  عنس الشيخ ا،ن ،از في مجلة ]البحوث اإلس مية: ) . 10 و 3مستدرك الوسائلو ج(  8)

في عقو،ة تارك الص ة وألس يعاقع ،فمس عشرة عقو،ة  : )أما الحديث الذي لسبس صاحع النشرة إلى رسو  اللس 

حمام اللس  الحافظ الذهبي  ما ،ين  لك الحراظ من العلما  ر الخ : فإلس من ا حاديث الباطلة المكذو،ة على النبي 

في ]لسان الميزان[ والحافظ ا،ن حجر وغيرهما(و وقا  عنس الشيخ ا،ن ع يمين: )هذا الحديث موضوع مكذو  على 

ال يحل  حد لشره إال مقرولاً ،بيان ألس موضوع حتى يكون الناس على ،صيرة منس ( ]فتاوى الشيخ الصادرة  رسو  اللس 

 ([ 6/  8)  "من مر ز الدعوة ،عنيزة 
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ومن هذا البا  أيضا تلك ا دعية الك يرة والممتلئة ،المعالي الساميةو والتي 

تغني عناا ،سبع ضعف أساليدهاو و والتي ال يمكن أن لسرويت عن رسو  اللس 

 لك أن العبرة ،معاليااو ال ،ألراظااو فإن  ان في ألراظاا ما يعارض المعالي القرآليةو 

 حذفو وترك الباقي لتستريد ا مة منس.

ولاذا لجد في المدرسة الشيعية الرتاحا  بيرا في هذا البا و وهو ما أورثام 

ال لجد لظيرا لاا في المدرسة السنيةو وهم  ثروة  بيرة من ا دعية والمنا يات التي

مع اعتراف محققيام ،ضعف الك ير مناا إال ألام ال يرون ،أسا ،استعمالاا ما دامت 

 تفدر المقاصد القرآلية.

. لم يكن هدفي هنا هو البحث في هذا المجا و وإلما أردت أن أ،ين .وطبعا

ذي يبحث عن  ل شي  يحقق لاؤال  الذين يزعمون ألام قرآليونو أن العاقل هو ال

مقاصدهو ال الذي ينرر منااو و،ما أن السنة المطارة أحسن الوسائل لتحقيق المقاصد 

القرآلية والدعوة إليااو فمن قلة العقل أن لزعم  لرسنا ألنا قرآليونو ثم لرمي تلك 

  ال روة العظيمةو ،حجة عدر ثبوتاا.
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 . واإل ماع .التنويريون

فدماا التنويريون الجدد للتشكيك في الحقائق القطعيةو من ا دوات التي يست

وممارسة وظيرة الادرو التي هي أسال الوظائفو وأ  رها التشاراو أداة ]خر  

 اإل ماع[

 لك أن هذه ا داة تتيح لام أن يدلوا ،أقوا  لم يسبقام إلياا أحدو و،ذلك 

ون فام ال يريد يعتبرون ألرسامو أو يعتبرهم  ماورهم أصحا  مشاريع تجديدية 

 أن يظاروا ،ين الناس ،ألام مقلدةو أو ،ألام يجترون أقوا  من سبقام.

وهي أيضا تيسر عليام التعامل مع القضايا المفتلرة ،ساولة ويسرو  لك ألام 

لن يحتا وا إلى البحث في  تع العقيدة وال الرقس وال الحديث وال الترسيرو وال 

رس المفتلرة للتحقق في ألواع البراهينو وألماط يحتا ون لمرا عة العلما  من المدا

الحججو وإلما يكريام أن يدلوا ،رأيامو ثم ،قنبلة واحدة يرمون  ميع الرقاا  

والمرسرين والمحدثين من المدارس المفتلرة من غير أن يطلعوا على أقوالامو أو 

 يكلروا ألرسام عنا  فاماا.

 حاطين ،أي قيود تحو  ،ينام و،ينوهي أيضا تيسر لام أن يكولوا أحرارا غير م

 التركير الحرو الذي ال يتقيد ،أي قيود حتى لو  الت قيود الشريعة لرساا.

ولذلك ما أسال لمن يركر ،اذه الطريقة أن يحدد أهدافس من الدينو ثم يحدد 

،عد  لك وسائلس لتحقيقااو وقد يستريد  لك من التيارات الركرية المفتلرة.. ليحمل 

 لك علياا.. فإن  ان شيوعيا حو  من الدين لظرية شيوعية.. وإن  ان الدين ،عد 

و وديا  عل من الدين وسيلة لتحقيق الرؤى الو ودية.. وإن  ان يرى أن غاية الحياة 
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 هي تحقيق الديمقراطية حو  الدين  ميعا أداة لتحقيق الديمقراطية.

ا وهو لن يستعمل في  لك إال ،عض الفدع والحيل التي استعملا

السرسطائيونو والذين قضوا على المنطقو وعلى  ل معقو  م لما يقضي التنويريون 

 الجدد على  ل قطعي من الحقائقو و ل مترق عليس من شؤون الدين والدليا.

ومن الحيل التي يستعملولاا في هذا  الجالع ألام يلجؤون إلى الفصار 

دود ة على الشيعةو أو من رالحاصل ،ين الرر  اإلس مية  فيستريدون من ردود السن

الشيعة على السنة.. ليضر،وا    من السنة والشيعة.. وال يعلمون ألام ال يضر،ون 

 فقط مواضع الف ف ،ينامو وإلما يضر،ون أيضا مواضع اإل ماع واالترا .

وهم ،ذلك يرعلون م لما يرعل  لك الملرق المحتا  على الدينو والذي عبر 

 :،قولس أ،و لواسعنس 

 أ،اااح الااعراقّي الّنبيااذ وشااار،ااس

 

 وقا : حرامان المدامة والّسكر  

 وقا  الحجازي: الشرا،ان واحد 

 

 فحّل لنا من ،ين قولياما الفمر  

 سااااآخااذ من قوليامااا طرفيامااا 

 

 وأشااار،اا ال فار  الوازر الوزر  

هل وأ،اح أ وأ،اح أهل الحرمين الغنا  وحرموا النبيذ): وعبر عنس آخر ل راو فقا  

  النبيذ وحرموا الغنا و فأو دولا السبيل إلى الرخصة فياما عند اخت فاما إلى العرا

  (8)(أن يقع االترا 

وهذا هو مناجام في النقد الذي يسمولس ]لقد العقل العر،ي[ أو ]لقد العقل 

اإلس مي[و ولحن ال لنكر إلكارا مطلقا على هذا السلوكو وقد فعلس الغزالي عند لقده 

                                         
 (569/ 8محاضرات ا د،ا  ومحاورات الشعرا  والبلغا  )(  8)
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  ر أن مراده إلزامام ،أي حجةو وقد تكون حجة للمعتزلة أو لمدرسة  للر سرةو فقد

فلسرية مفالرة وغيرهاو لي بت لام أن العقل المجرد ال يكري وحده لحل حقائق 

 الو ود الكبرى.

ولكنا لنكر خرقام لإل ماعو ال إ ماع الطائرة الذي عبر عنس اإلمار أحمد 

و  لك ألس ال (8)ريك لعلام اختلروا(وما يد ومن ادعى اإل ماع فقد  ذ ،قولس: )

يصح أن يسمى هذا النوع إ ماعاو فا مة اإلس مية تشمل  ميع الطوائفو ال طائرة 

،عينااو ولذلك فإن الذي يذ ر اإل ماع يحتاج أن يعرف موقف المدارس اإلس مية 

المفتلرة من القضية المطروحةو وهو ما فعلس اإلمار أحمد لرسس حين استد  

: ،قولس (الدر والقيح عندك سوا م): و فأ ا  من سألسلجاسة الدراع على ،اإل م

  (1)(الدر لم يفتلف الناس فيسو والقيح قد اختلف الناس فيس)

،قولس:  و لك اإل ماع الذي ال يحل الفروج عليس هو ما عبر عنس رسو  اللس 

  (3)(إن اللس قد أ ار أمتي من أن تجتمع على ض لة)

إن اللس أ ار م من : )ث د  معناه على صحتسو وهو قولس وهو  ز  من حدي

وأن ال يظار أهل الباطل على  وفتالكوا  ميعا وأن ال يدعو عليكم لبيكم :ث ث خ  

 (وأن ال تجتمعوا على ض لة وأهل الحق

والقرآن الكريم يد  على هذاو  لك أن وقوع  ميع ا مة في الباطل يعني 

                                         
 .157إقامة الدليل على إ،طا  التحليل  (  8)

 .8/847 وشرح العمدة(  1)

و وحسنس ا لبالي في السلسلة الصحيحة 3974ا،ن ما سو حديث رقمو و0173و حديث 0/98(  أ،و داود 3)

 (389/    3المفتصرة )ج 
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لس تعالى أخبر أن الحق لن ينطرئ لوره أ،داو  ما قا  تعالى: التصاره على الحق مع أن ال

مُّ ُلوِرِه َوَلْو َ ِرَه اْلَكافُِروَن  }
ُس ُمتِ ِس ،َِأْفَواِهِاْم َواللَّ و [8ف: ]الص {ُيِريُدوَن لُِيْطِرُئوا ُلوَر اللَّ

 [88]اإلسرا :  {وًقا َوُقْل َ اَ  اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباطُِل إِنَّ اْلَباطَِل َ اَن َزهُ }وقا : 

وأخبر عن ،ني إسرائيل ألام لم يجمعوا على تحريف الدينو ،ل ،قيت منام 

ٌة }طائرة صالحةو إلى أن  ا  اإلس ر فاتبعتسو  ما قا  تعالى:  َوِمْن َقْوِر ُموَسى ُأمَّ

 [879]ا عراف:  {َيْاُدوَن ،ِاْلَحقِّ َو،ِِس َيْعِدُلوَن 

ه ا مة  ذلكو لن يجمع الكل على االلحرافو أن في هذ وأخبر رسو  اللس 

،ل ستبقى طائرة ملتزمة ،الحقو حتى تقار الحجة على الفلق..  لك ألس لو لم يبق إال 

 الباطل المجردو لما استطاع الفلق التمييز ،ين الحق والباطل.

ال يزا  من أمتي أمة قائمة ،أمر اللس ال يضرهم : )وقد لص على  لك قولس 

  (8)(ال من خالرام حتى يأتي أمر اللسمن خذلام و

و،ذلك تنقطع حجة  ل من يريد أن يأتي في الدين ،الجديد الذي يغيره من 

 ذورهو  ما لسمع الك ير من التنويريين الذين يريدون إلشا  دين  ديد ال ع قة لس 

 ،ما اترقت عليس ا مة.

و ة الجديد منااوهذا ال يعني ألنا ال لجتاد في فام النصو و وال في استراد

وال في البحث عن  يرية ترعيلاا في الحياةو  لك أن  ل هذا ،نا و وليس هدما.. وإلما 

لعني ،س  لك الادر الذي ينقض الدين من أساسسو ،استعما  الحيل السرسطائية 

 المسترادة من المناهج المفتلرة.

                                         
 .3/8710و ومسلم 3608و حديث 6/538 اريالبف(  8)
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ساحة وقد يتصور البعض أن مساحة إ ماع ا مة محدودو وهذا وهم  بيرو فم

سائل ماالترا  في ا مة أ بر ،ك ير من مساحة الف ف فياا.. فاي تترق في أ  ر 

العقيدة وقضاياهاو فام يترقون  ميعا في معظم المسائل المرتبطة ،اإليمان ،اللس 

وم ئكتس و تبس ورسلس واليور اآلخرو وهم يترقون في أ  ر مسائل القضا  والقدر 

يفتلرون في ،عض الرروعو التي ليس لاا من ا همية والحكمة والتعليلو وإن  الوا 

 ما  صو  الدين الكبرى التي لصت علياا ا دلة القطعية.

مسائل الرقس وقضاياهو سوا  في أ،وا  العبادات وهم يترقون  ذلك في أ  ر 

أو المعام تو ،اعتبار أن أصو  هذه ا ،وا  مذ ورة في القرآن الكريم ،صيغة 

ة ا مة في هذا الجالعو ،ل إلنا عندما لر ع للمصدر ال الي الذي قطعيةو لتحرظ وحد

هو السنة المطارةو لجدهم  ذلك يترقون في أ  ر الرروع الرقايةو والف فات ،ينام 

 ال تعدو ،عض الصور أو القضايا البسيطة.

قضايا السلوك وا خ  و والتي وردت التراصيل وهم يترقون  ذلك في أ  ر 

طة ،اا في القرآن الكريم والسنة المطارةو واترقت ا مة علياا ،  الك يرة المرتب

 خ ف.

على مر زية القرآن الكريمو والك ير من السنة المطارةو وهم يترقون  ذلك 

 و ولاا مصادر الدين في  ميع أحكامس. 

،اإلضافة إلى هذا  لس يترقون في الك ير من المواقف التاريفية أو السياسية 

سطينةو وعلى ضرورة وحدة ا مةو وعلى موا اة  ل مشاريع التفلف  القضية الرل

 والعولمة والحداثة واالستعمار التي تريد أن تقضي علياا.

و،ذلك فإن مساحة الف ف محدودة  داو وإلما يضفماا المتطرفون 
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الدينيونو والمتطرفون ال دينيون حتى يست مروا مسائل الف ف في تشويس الدينو 

  ةو وإطرا  لور الحقيقة فياا.وتحطيم ا م
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 . والتكلف والرضو .التنويريون

ينتقد التنويريون  ل حينو و،لاجة شديدةو  لك التفلف الذي وقعت فيس ا مة 

اإلس مية ،سبع وقوعاا في الفرافات والد لو وعدر اهتماماا ،الحقائق التي تؤثر 

ريا فتجعلس واقعا حضا في الواقع الشفصي  فتاذ،س وترقيسو أو الواقع اال تماعي 

 راقيا متطورا.

لكنام يقعون في لرس الفطأ حين ياجمونو ومن دون أثاره من علمو أو 

سلطان من حجة على معالي   يرة  فيرتون فياا ،جزر وتحقيقو و أن  تا  الغيع قد 

فتح لام  فراحوا يقرؤولس للناسو و،ذلك يقعون في لرس ما ألكروه على غيرهمو ،ل 

 فيما هو أخطر منس.ر،ما يقعون 

 لك أن خرافات السا،قينو تستند لروايات يترق  ميع المسلمين على ألاا 

ليست روايات معتبرةو وأن أصحا،اا  الوا ياوداو لقلوا معارفام وثقافتام للمسلمين 

 الذين تررقواو فريام من استمع لااو وفيام من لم يستمع إلياا.

د لتلك الرواياتو ،ل هي تسنتد لكن خرافات التنويريين الجددو ال تستن

لمناهج غريبة في االستنباطو ال يد  علياا العقلو وال أي منطق صوري وال رياضي.. 

 وال يد  علياا إال الاوى المجردو والتحكم الذي ال ضا،ط لس.

وا م لة على  لك أ  ر من أن لحصياا في هذا المقا  المفتصرو ولذلك 

ألس سس وأتباعس ألس المحيط ،حقائق القرآن الكريمو ولكتري ،بعض ما   ره من يصور لنر

أخرج مناا من المعارف ما سبق ،س ا ولين واآلخرينو وهو محمد شحرورو و لك 

في سلسلة الكتع التي ألراا حو  ا لبيا  عليام الص ة والس رو والتي تنبع 
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بس المناستنباطاتس فياا من لرس المنا،ع التي لال مناا  عع ا حبار ووهع ،ن 

 وغيرهما من التكلف الممقوتو والرضو  الذي لاينا عنس.

َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُلوًحا إَِلى َقْوِمِس َفَلبَِث فِيِاْم َأْلَف  }ومن  لك ما فسر ،س قولس تعالى: 

ن و والتي  ا[80]العنكبوت:  {َسنٍَة إاِلَّ َخْمِسيَن َعاًما َفَأَخَذُهُم الطُّوَفاُن َوُهْم َظالُِمونَ 

يمكن أن يقرأها  ما يقرؤها أي مؤمن من أن لوحا عليس الس ر م ا  للصبر الجميلو 

وألس مكث  ل تلك المدة مع قومس يؤدي رسالة اللسو ويبلغ حججس من غير أن يضيق 

أو يضجرو ويقرأ مناا مدى صبر اللس وحلمس على خلقسو وألس لم ينز  ،ام عقو،ة 

 .الطوفان إال ،عد تلك السنين الطوا 

لكن شحرورا لم يقرأها ،اذه الطريقةو ،ل راح يبحث عن الحيلة التي يحو  

،اا تلك المئات من السنين إلى أر،عين سنةو و أن اللس الذي خلق  ل شي  يعجز أن 

 يمد في عمر لوح عليس الس ر إلى تلك المدة التي   رها القرآن الكريم.

 الت ا عمار ك  فقد قا : )وسنذ ر هنا ما   ره لنرى عجائع ما استد  ،س لذل

في عاد لوح ال تزيد أ،دًا عن ا عمار في يومنا هذاو ،ل لعلاا  الت أقلو فلقد أثبتت 

عامًاو أما الزعم ،أن  04الوثائق التاريفية أن متوسط ا عمار عند الرراعنة ال يزيد عن 

وهم إلى عمر آدر  ان ألف عارو وأن لوحًا لبث في قومس تسعمائة وخمسين عامًا يدع

اإلس ر فاذا ضر  من العبث والتفريفو ال للور عليس أصحا  التراث التوراتي 

 ن علور التاريخ  الت مجاولة لديامو لكننا للور المعاصرين الذين ما زالوا يظنون 

   (8)(ويررضون علينا ظنامو أن اإللسان  ان يعيِش ألف عار وأ  ر

                                         
 ..09/ 1شحرورو القصص القرآليو قرا ة معاصرةو (  8)
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اعنة ئق التاريفية المرتبطة ،الرروهذا استدال  عجيعو إ   يف يستد  ،الوثا

على زمن لوح عليس الس رو والذي ال لملك أي آثار تد  عليس  فاآلثار لم تحرظ لنا 

 ل التاريخو ولذلك من العجيع أن لستد  على حقائق التاريخو وخاصة  لك 

الموغل منس في القدر ،ما ليس لدينا أي حجة أو ،راهين عليسو ثم لنسف ،عد  لك 

 القطعية التي حكاها لنا ر،نا.الحقائق 

و،عد أن يضع شحرور تلك المقدمة التي ال تملك أي حظ من العلميةو يقدر 

مقدمة أخرىو يترق الجميع على صحتااو لكنس يستفدماا ،طريقة خاطئةو فيعتمد ا 

إ ا  ومن حيث المبدأم ل عادتس ا القواعد الصحيحةو ال للبنا و وإلما للادر  فيقو : )

ر لص قرآلي مع حقيقة علمية ثا،تة و ع اللجو  إلى التأويلو وإن تعارض ظاه

 وتعارض فامنا لنص قرآلي مع حقيقة علمية ثا،تة حكمنا ،أن فامنا للنص هو الفطأ

وليس النص ،ذاتسو  ن   ر اللس تعالى ،داهة ال يمكن وال يجوز أن يتعارض مع 

 (8)( لماتس أي مع قوالينس ولواميسس

ناا تستعمل عندما يتعارض ظاهر النص القرآلي مع ما ثبت وهذه حقيقةو ولك

علمياو وما   ره عن الرراعنة ليس لس ع قة ،تاتا ،عمر لوح عليس الس رو وال أعمار 

 قومس  فالمسافة ،يناما طويلةو وال يمكن قياس الغائع على الشاهد.

: )إن سوالنتيجة التي وصل إلياا ،عد لف ودوران طويلين هي ما عبر عنس ،قول

وليس في تقويمنا لحنو  والقرآن استعمل التقويم الذي  ان سائدًا في عاد لوح

.. و،ذلكو و،عد اط ع هواه (1)(وليس العكس وفمتوسط أعمار البشر في لمو مستمر

                                         
 ..78/ 1المر ع السا،قو (  8)

 .73/ 1 والمر ع السا،ق(  1)
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لف ا المجرد على التقويم  الذي  ان معتمدا في عاد لوح عليس الس ر خلص إلى أن 

 عاما. 04قد ال تساوي ريم الكسنة التي تحدث عناا القرآن 

و،قولس هذا يصبح ما   ره القرآن الكريم من مدة مكث لوح عليس الس ر مع 

قومس ال معنى لسو  لك أن اللس تعالى لم يذ ر مدة مكث لوح عليس الس ر في أدا  دوره 

الدعوي إال ،سبع تلك الفاصية التي تميز ،ااو وهي الطو  الشديد الذي يستدعي 

 ل مع الحلم وا لاة.الصبر الجمي

و،ذلكو فإن شحرورا ،سلو س هذا ا والذي تصور ألس يصحح فيس معلومة أخطأ 

 ميع المرسرين في فاماا ا قضى على حقيقة قرآليةو وقيمة من القيم الجميلة التي 

  ا ت تلك اآلية الكريمة لبيالاا.

مكن ي وم ل  لك حدي س عن سرينة لوح علياا الس رو ومن ر بااو والتي  ان

أن يسلم ،ما ورد في القرآن الكريم عناا من  ولاا سرينة عجيبة حمل فياا لوح عليس 

الس ر المؤمنين ،سو وزو ين من الحيوالات  ما   ر القرآن الكريم من غير أن يتكلف 

في البحث عن طو  السرينةو وال عرضااو وال فيمن ر باا من اإللس والحيوالاتو 

ن   رها هو ،يان لصر اللس للمؤمنينو وعقا،س للجاحدينو  ن هدف القرآن الكريم م

 وليس تراصيل السرينةو وال من ر باا. 

لكن شحرورا لم يرعل  لكو وإلما راح يقزماا ويحتقرهاو ولم يكتف ،ذلكو 

،ل راح يجاد  فيمن ر ع فياا من البشر ويشكل عليسو مع  ون القرآن الكريم أخبر 

 ن.ألس لم ير ع فياا إال المؤمنو

تحدث المرسرون ،الترصيل الممل عن أن ر ا  وقد قا  معبرا عن  لك: )

السرينة ث ثة ألواع: ا و  يشمل الحيوالات والنباتات ويحكمس مبدأ من  ل زو ين 



50 

 

اثنين أولاما   ر وال الي أل ىو وال الي يشمل أهل لوح وهم ثمالية: لوح وامرأتس 

د منام زو ةو وهذا النوع ال الي يحكمس ما وأ،ناؤه ال  ثة سار وحار ويافث لكل واح

يحكم النوع ا و و أما ال الث فيشمل من آمن ،نوح وهم قليلو لكننا لم لسمع أحدًا 

من المرسرين أشار إلى المبدأ الذي يحكمام أهو مبدأ اإليمان فقط أر هو مبدأ من 

 ( ل زو ين اثنين الذي حكم النوعين ا و  وال اليم

توهمس إشكاال ليؤسس عليس ،أن لوحا عليس الس رو لم  وقد طرح هذا الذي

ير ع ا،نس في السرينة ،سبع عدر إيمالسو وإلما ،سبع  ولس عاز،او وقد قا  مقررا هذا: 

والسؤا  اآلن: ما ا يرعل لوح ،شا  عاز  مؤمنم هل يتر س للغر   لس عاز م أر )

 (ار الطوفانميحملس معس  لس مؤمن ليسطو على زو ات اآلخرين ،عد الحس

ويشكل على زو ة لوح عليس الس ر أيضاو مع أن القرآن الكريم لم يتحدث 

عن ر و،اا في السرينة معسو  ن الغرض هو الحقائق والعبر ال تراصيل من ر ع 

ْمُرَلا َحتَّى إَِ ا َ اَ  أَ }السرينة ومن لم ير بااو فلذلك  ان يكريس أن يقرأ قولس تعالى: 

ُر ُقْلنَا اْحِمْل فِيَاا ِمْن ُ لٍّ َزْوَ ْيِن اْثنَْيِن َوَأْهَلَك إاِلَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِس اْلَقْوُ  َوَمْن َوَفاَر التَّنُّو

 [04]هود:  {آَمَن َوَما آَمَن َمَعُس إاِلَّ َقِليٌل 

لكن شحرورا لم يرعل  لكو وإلما راح يستنبط من القرآن الكريم ،طريقتس 

وإن  ان المعيار في الدخو  إلى م ير عو فقد قا : )الفاصة أسما  من ر ع ومن ل

السرينة هو اإليمان فلما ا حمل لوح امرأتس وقد ضر،اا اللس في  تا،س م  ً للذين  رروا 

  لس ليس وولم يحمل ا،نسم وا هل هم الزو ة وا والدو وا،نس ممن سبق عليس القو 
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  (8)(ا،نس

ة وقدراتااو ويتصور أن اإل ا، وهكذا راح يتكلف في استنباط شكل السرينة

على  لك تشكل مسألة مامةو مع  ولاا ليست  ذلكو وحتى لو  الت  ذلكو فإلس 

 ليس لدينا من ا دلة ما يمكننا أن لستند إليس.

نا سيظار سؤا  في غاية ا همية وهو: ما هو وقد قا  معبرا عن  لك: )ه

قد م ومن ر ع في الرلكم لالمستوى اإللتا ي في ا دوات المستفدمة لصنع الرلك

 ر،طل مسامير وال حبا  لوح زمن في يكن لم.. أ ا  القرآن على هذه ا سئلة  التالي

 ا لياف وهي الدسر مبدأ على الفشع ر،ط تم وإلما ،عضو إلى ،عضس الفشع

ةو وهو ،م ا،ة االستدار وهو []فلك فعل من  ا  فقد لرسس الرلك أما.. الطبيعية

وقد أ د القرآن ألس لم يكن في  لك الوقت مجا يف للتجذيف وال  المعدية المائيةو

أي أن الرلك مجرد  سم خشبي لس استدارة يعور على الما   ..دفة للتو يس وال أشرعة

فإ ا سأ  سائل:  يف تم التو يس والجر في فلك لوحم أقو : لقد تم الجر .. فقط

ن فإن تو يس السرن يجري أما اآل.. ،واسطة التيار المائي حسع اتجاهس الطبيعي

 (،واسطة الرادار والبوصلةو والشد يجري ،واسطة المحرك وا شرعة

وهكذا راح يتكلف في  يرية حصو  الطوفانو و ان في إمكالس أال يبحث في 

  لك  لسو وير ز على المعالي والعبر المرتبطة ،ذلكو خاصة مع عدر ورود أي دليل.

ن جع أن لرام أن طوفاو ،ل واإليجا : )يوقد قا   لك ،صيغة التقرير والجزر

ان حيث   ولوح  ان محليا أي عبارة عن عاصرة مطرية  بيرة  دا  رت ،شكل محلي

                                         
 ..06-07/ 1 والمر ع السا،ق(  8)
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ن لعلم ولح. .قور لوح يسكنون في مناطق منفرضة قريبة من ا لاار تحيطاا الجبا 

 واآلن ألس خ   ساعات من العاصرة المطرية الشديدة يمكن إغرا  مدينة ،أ ملاا

،نرس الوقت لعلم إ ا  الت هناك عاصرة مطرية تبعاا طوفان في منطقة ما في و

وأن من يرسر ،أن  ويا فاذا ال يعني أن الطوفان قد وصل إلى مصر أو الاندلأسترا

الطوفان عم  ل ا رض فاذا غير صحيح ولكنس عم لك ا رض التي سكناا قور لوح 

ة التي سكن فياا قور لوح عبارة عن و،ما أن المنطق ..و،نرس الوقت لم يغط الجبا 

فقد حصل تيار مائي قوي و ان الموج  س سل الجبا  من  ومنطقة محاطة ،الجبا 

حيث الشكل ال من حيث البعد  ما لراه اآلن في طوفان ا لاار الجبلية  ات الميو  

 ( الكبيرة

 روهكذا راح يتكلف في تراصيل   يرةو ،ل راح يصور أن قور لوح عليس الس 

  ل أن ما،لم يالكوا ،سبع  ررهمو وإلما ،سبع عدر معرفتام ،السباحةو فقد قا : )و

 تعلمي لم  ان لوح زمن في اإللسان أن الجائز فمن هلكوا الرلك في ير بوا لم الذين

 ،عد( السباحة

ا َخطِيَئاتِِاْم ُأْغِرُقوا َفُأْدِخُلوا َلاًرا َفَلْم َيِجدُ }وراح يرسر قولس تعالى:  ُاْم وا لَ ِممَّ

ِس َأْلَصاًرا  و والذي يستد  ،س العلما  عادة على وقوع العذا  [17]لوح:  {ِمْن ُدوِن اللَّ

د  رف لقفي البرزخو لكن شحرورا فسرها ،غير  لك  فقا  ا ليرر من عذا  البرزخ ا )

السيل   ث قور لوح ورماها في فوهة البر ان حيث يتبين من اآلية أن فوهة البر ان 

وقد ،ين هذا في قولس:  وودخلت الج ث في البر ان ونفرضة وع ها الما  الت م

ِس َأْلَصاًرا } ا َخطِيَئاتِِاْم ُأْغِرُقوا َفُأْدِخُلوا َلاًرا َفَلْم َيِجُدوا َلُاْم ِمْن ُدوِن اللَّ ]لوح:  {ِممَّ

ة رهنا استعمل فا  السببية والتعقيع ،ين الغر  وإدخا  النار واستعمل النار لكو [17
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 (وهنا ال يقصد فياا لار  انم

وم ل  لك تكلرس في معرفة تراصيل   يرة عن أقوار ا لبيا  من غير أي دليلو 

،دليل قولس  (8)  قولس عن قور لوح عليس الس ر ألام  الوا يعبدون الظواهر الطبيعية

ُس َسْبَع َأَلْم َتَرْوا َ ْيَف َخَلَق ال}تعالى حكاية عن دعوة لوح عليس الس ر لقومس:  لَّ

ْمَس ِسَراً ا87َسَماَواٍت طَِباًقا ) و 87]لوح:  {( َوَ َعَل اْلَقَمَر فِيِانَّ ُلوًرا َوَ َعَل الشَّ

86] 

مع أن م ل هذه اآليات واردة في خطا  القرآن الكريم للبشر  ميعا ،ما فيام 

َماَواِت }ألرسامو فاللس تعالى يقو :  قور النبي   َواْ َْرِض َواْختَِ ِف إِنَّ فِي َخْلِق السَّ

َما ُس ِمَن السَّ تِي َتْجِري فِي اْلَبْحِر ،َِما َينَْرُع النَّاَس َوَما َأْلَزَ  اللَّ ْيِل َوالنََّااِر َواْلُرْلِك الَّ  اللَّ
ِ
  

ٍة َوَتْصِريِف الرِّ   َفَأْحَيا ،ِِس اْ َْرَض َ،ْعَد َمْوتَِاا َوَ،ثَّ فِيَاا ِمْن ُ لِّ َدا،َّ
ٍ
حَ ِمْن َما  اِ  َياِح َوالسَّ

 َواْ َْرِض آَلَياٍت لَِقْوٍر َيْعِقُلونَ 
ِ
َما  ِر َ،ْيَن السَّ و فال هذه اآلية [860]البقرة:  {اْلُمَسفَّ

الكريمة وغيرها   ير مو اة لمن يعبد الظواهر الطبيعيةو أر ألاا خطا  اللس لعباده 

 ليستدلوا ،الصنعة على الصالع.

هذه المدرسة يتكلرون  ل حينو ليفر وا لنا من  وعلى هذا المناج لجد أتباع

االستنباطات ما لم يذ ره ا ولون واآلخرونو ومن ا م لة على  لك ما  تبس ،عضام 

 موقعمنشور في و وهو (1)[النبي محمد ليس من  رية النبي إسماعيلتحت عنوان ]

من  شحرورو والذي تكلف فيس صاحبس تكلرا شديدا لي بت في ا خير أن محمدا 

  رية إسحقو وليس من  رية إسماعيل.

                                         
 ..1/86 والمر ع السا،ق(  8)

 و موقع شحرور.النبي محمد ليس من  رية النبي إسماعيلو  سامر إس مبولي(  1)
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لدراسة هذا الموضوع )وقد قا  في مقدمة مقالس  لك ا  عادة التنويريين ا: 

و،عيدًا عن تأثير الياود في التاريخ وتحريرس لصالحامو ال،د من إعادة دراسة 

الموضوع من القر ان  اتس وترتيع النصو  مع ،عضاا وفق منطق اللسان العر،ي 

لقر ان لتتكامل الصورةو وهذه محاولة إلعادة ترتيع النصو  وفاماا من ومنطق ا

 ديد حسع المحكم مناا ورد المتشا،س لااو مع االلتباه إلى أن حادث ضيوف إ،راهيم 

هو واحدو والمرأة القائمة على خدمة الضيوف هي  اتاا في النصو و والبشرى 

 (،الولد في النصين متعلقة ،واحد

،راهيم عليس الس ر هو إسحق وليس إسماعيلو وألس هو الذي ثم   ر أن ،كر إ

لي وصلنا إلى أن الولد آو،اذا العرض القرأمر ،ذ،حسو ثم علق على  لك ،قولس: )

صاحع البشرى هو إسحا و وليس قبلس أي ولدو وال يو د عند النبي إ،راهيم غير أر 

ن يو د غيرها لما إسحا  ،دليل فاماا ألاا المقصودة ،الحمل والوالدةو ولو  ا

صكت و ااا وقالت: إلاا عجوز عقيمو عقع سماعاا البشرى لبعلااو و،عد  لك 

 (تو ات الم ئكة ،البشرى لاا

عليس الس ر ليس ا،نا إل،راهيم عليس الس رو  إسماعيل،ل إلس  هع إلى أن 

بي نوما يؤ د ما  هبنا إليس من  ون الواستد  لذلك ،استدال  عجيع عبر عنس ،قولس: )

إسماعيل ليس ا،نًا للنبي إ،راهيم هو غيا    ر النبي إسماعيل من قو  النبي يوسف 

َك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتْأِويِل اْ ََحاِديِث َوُيتِمُّ لِْعَمَتُس }: عندما   ر آ،ا ه َوَ َذلَِك َيْجَتبِيَك َر،ُّ

َاا َعَلى َأَ،َوْيَك  َك َعِليٌم  َعَلْيَك َوَعَلى آِ  َيْعُقوَ  َ َما َأَتمَّ ِمْن َقْبُل إِْ،َراِهيَم َوإِْسَحاَ  إِنَّ َر،َّ

و  ره اللس منرصً  عن النبي إ،راهيم وأ،نائس في قولس: .. [6]يوسف:  {َحِكيمٌ 

ْلنَا َعَلى اْلَعاَلِمينَ } وهذا  و[86]ا لعار:  {َوإِْسَماِعيَل َواْلَيَسَع َوُيوُلَس َوُلوًطا َوُ  ا َفضَّ
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أما  والنبي إسماعيل من  رية النبي لوح م لس م ل النبيين الذين   روا معسإشارة إلى أن 

َأْر ُ نُْتْم ُشَاَداَ  إِْ  َحَضَر  } النص الذي   ر النبي إسماعيل  أ   ،نا  يعقو  وهو

ِهيَم َلَس آَ،اِئَك إِْ،َراَيْعُقوَ  اْلَمْوُت إِْ  َقاَ  لَِبنِيِس َما َتْعُبُدوَن ِمْن َ،ْعِدي َقاُلوا َلْعُبُد إَِلَاَك َوإِ 

و فاو  ن النبي [833]البقرة:  {َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَ  إَِلًاا َواِحًدا َوَلْحُن َلُس ُمْسِلُمونَ 

إسماعيل من اآل،ا  السلف الذين مضوا ،النسبة  ،نا  يعقو  وهو معاصر للنبي 

 (إ،راهيم

  ة التي يستنبط ،اا هؤالهذا و س استداللسو وقد   رلاه ،طولس لنعرف الطريق

التنويريون ما يتوهمولس من حقائقو والتي يحرصون فياا على البحث عن الجديد أ  ر 

 من حرصام على الوصو  إلى الحقيقة المجردة.

من أن  وما   رلاهوالنتيجة التي يفلص إلياا في ا خير هي ما عبر عنس ،قولس: )

الذ،يحو وهو الذي سكن عند البيت  النبي إسحا  هو ا،ن النبي إ،راهيم فقطو وهو

المحررو والنبوة حصرًا من  ريتس أو من  رية النبي لوحو أو من  لياماو لصل إلى أن 

لسع النبي محمد الفاتمي هو من  رية النبي إسحا   لس هو الذي سكن عند البيت 

 (المحررو وا لبيا  في هذه المنطقة  لام من  ريتس

كريم أن  ل تلك ا حاديث عن ،ني إسرائيلو ليس وهكذا يستنبط من القرآن ال

 الفطا  فيهو ما لتوهمس أو لقرؤه في  تع الترسير والحديث والتاريخو وإلما )

هو خطا  لمجموعة من القبائل من سكان منطقة شبس  [يا ،ني إسرائيل]ن آالقر

ي نبالجزيرة العر،يةو وهم متداخلون مع أهل مكة و رية النبي إ،راهيم عن طريق ال

يعقو و وُ،عث النبيين فيام على الغالع من  رية النبي إ،راهيم و،عضام من  رية 

ل هم أرومة و،نو إسرائي ..النبي لوح م ل النبي موسى أو متداخلة مع  رية النبي إ،راهيم
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القبائل العر،ية في شبس الجزيرة العر،ية ويحتضنون  رية النبي إ،راهيمو وال ع قة 

 (للياود ،ذلك قط

ه مجرد أم لة عن  لك التكلف المقيت الذي يمارسس التنويريون مع الحقائق هذ

القرآلية من غير أن تكون لام أثارة من علمو وال سلطان من حجةو اللام إال تلك 

ا وهار التي يفادعون ،اا العقو  التي تأثرت ،امو وتصورت ألاا ،لجوئام إلياا قد 

تطرف يلبس عبا ة القدما  إلى تطرف لجت من التطرفو وغرلت عن ألاا خر ت من 

 يلبس عبا ة المحدثين والحداثيينو و  هما الحراف.
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 . وتحريف الكلم عن مواضعس.التنويريون

من السلو ات التي   رها القرآن الكريم عن أهل الكتا   نتيجة لنقض 

المي ا و وقسوة القلع ]تحريف الكلم عن مواضعس[و وهو ما عبر عنس قولس تعالى: 

ُفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِس فَ } بَِما َلْقِضِاْم ِميَ اَقُاْم َلَعنَّاُهْم َوَ َعْلنَا ُقُلوَ،ُاْم َقاِسَيًة ُيَحرِّ

ُروا ،ِسِ  ا ُ  ِّ   [83]المائدة:  {َوَلُسوا َحظاا ِممَّ

فتحريف الكلم عن مواضعس ا ،حسع اآلية الكريمة ا تبرير لنقض المي ا و  لك 

رس الفطيئةو ويستحليااو ويدمن عليااو ال يكتري ،ااو ،ل يحاو  أن أن أي إلسان يما

يبررهاو ويعطياا من الشرعية ما يحو  مناا طاعة وقر،ةو وما يكتسع مناا  اها 

وسمعةو ويكون تبريره لاا أخطر من المعصية لرسااو  لك أن التبرير استح   

 للمعصيةو ومحادة للسو وتأ  عليس.

ة القلعو  لك ألس ال يحاد اللس إال من قسى قلبسو وطبع وهو أيضا يعبر عن قسو

،الران والفتم وا قرا  التي تحو  ،ينس و،ين االستبصار والاداية.. والقلع القاسي 

هو  لك الذي يقدر هواه على ر،سو ويقدر فكره على  لماتس المقدسةو ويجعل من 

 شريعة اللس مطية لتلبية لدا  أهوائس وشاواتس.

اللس تعالى عن الظلم العظيم الذي يقع فيس من يضع الشرائع من ولذلك أخبر 

ِن اْفَتَرى }هواه المجرد  فيجعل من لرسس إلاا من دون اللسو قا  تعالى:  َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ

ِذيَن َ َذ،ُ   الَّ
ِ
ِاْم َوَيُقوُ  اْ َْشَااُد َهُؤاَل  ِس َ ِذً،ا ُأوَلِئَك ُيْعَرُضوَن َعَلى َر،ِّ  وا َعَلىَعَلى اللَّ

ِس َعَلى الظَّالِِميَن ) ِاْم َأاَل َلْعنَُة اللَّ ِس َوَيْبُغوَلَاا ِعَوً ا 88َر،ِّ وَن َعْن َسبِيِل اللَّ ِذيَن َيُصدُّ ( الَّ

 [89و 88]هود:  {َوُهْم ،ِاآْلِخَرِة ُهْم َ افُِرونَ 
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وهاتان اآليتان الكريمتان ال تصدقان على أحد في هذا العصر  ما تصد  على 

ئك التنويريين الجدد الذين  عل  ل واحد منام لنرسس مشروعا  ام  على أساسس أول

يحلل ويحررو ،ل يضع العقائد والقوالين التي تحكم الكون.. ،ل يتألى على اللس فو  

  لك  فيررض عليس أن يدخل من ياواه الجنةو ومن يبغضس النار.

 تبديل الكلم عن وهم يستعملون لرس ما استعملس أهل الكتا  من قبلنا من

مواضعس  فيحولون الكلمات عن معالياا الواضحة البسيطة اليسيرة إلى معان أخرى 

 ال ع قة لاا ،ااو وعندما يفر  ،نيان الكلمات يفر  معاا ،نيان المعالي.

وا م لة على  لك أ  ر من أن لحصيااو ولكنا لذ ر اختصارا ،أن أ  ر المناهج 

ن الغر و واستعملوها مع  القرآن الكريمو ،اعتباره عندهم التي استرادها التنويريون م

مجرد منتوج ثقافي ،شري يسري عليس ما يسري على  ميع النصو  البشريةو 

تحريف للكلم عن مواضعس..  لك أن النتيجة التي يفلصون إلياا هي ترريغس من 

ر ية ة خامحتواهو وتحويلس إلى مجرد  لمات يتعبد ،اا من غير أن يكون لاا أي حقيق

 واقعية.

وقد   رلا في مقاالت   يرة في هذا الكتا  وغيره أم لة   يرة عن  لك 

التحريف الواضح لأللراظ القرآليةو وإخرا اا عن مقاصدها الواضحةو وسنذ ر هنا 

 أم لة أخرىو ،اختصارو لنتبين  يرية التحريف وآثاره ودوافعس.

لحور اس من تحريف لكلمة ]فمن  لك ما لرى التنويريين يكادون يترقون علي

[و والتي   رها القرآن الكريم  نمو ج من لما ج النعيم المقيم الذي وفره اللس العين

 لعباده في الجنةو ليكون دافعا لام للعرة والعمل الصالح في الدليا.. 

و ان في إمكان التنويريين أن يسلموا للس فيما   رو فاو أدرى ،عبادهو 
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ام ،ما يتناسع معام.. لكنام لقسوة قلو،امو ولتمردهم و،رغباتامو ولذلك خاطب

على اللسو وتقديمام  هوائام عليس لم يرعلوا.. ،ل راحوا يصورون  لك ،اعتباره 

هوسا  نسياو والعيا  ،اللسو مع أن القرآن الكريم لم يذ ر أي شي  يرتبط ،ذلكو ،ل 

ي تحتاا والقصور التي تجرا ترى ،اعتباره من لعيم الجنة م لس م ل الولدان المفلدون 

 ا لاار.

و ان في إمكالام أن يتر وا  يرية التعامل مع  لك النعيم للس تعالىو  ن 

الحقائق القرآلية لم تذ ر التراصيل المرتبطة ،ذلكو وإلما ا ترت ،النما ج التي تمأل 

ن مالنرس ،الرغبةو  ما ا ترت من   ر ،عض مشاهد النار التي تمأل النرس ،الرهبةو و

 خ   هذين الجناحين ياذ  المؤمن لرسسو ويرقي روحسو ويصلح سلو س.

لكن التنويريين سا هم أن يذ ر اللس تعالى  لكو ،ل تمنوا لو حذفت أم ا  هذه 

النصو  من القرآن الكريمو لكولاا في تصورهم تشويس لسو ولست أدري ما محل 

 ن دينام ودلياهم من أ ل متاعالتشويسو وهم ألرسام ير عون أمار  ل غاليةو ،ل يبيعو

،سيط من الدلياو في لرس الوقت  الذي يحتقرون فيس  لك النعيم المقيم الذي وعد 

 اللس ،س عباده المؤمنين.

و ل  لك دليل على قساوة قلو،امو وإال فإن القلو  المؤمنة قلو  ورعة 

ا مساويا تعظم ما عظم اللسو وتحقر ما حقر.. فلذلك ال ترى الدليا ،متاعاا  ميع

 للحظة الواحدة من لحظات النعيم المقيم الذي أعده اللس لعباده الصالحين.

وقد  ان أحسن التنويريين تعبيرا من تحدث عن الحور العين ،اذا الطرح الذي 

 ركرة م الية  ميلةو ترتبط فى أحد  والباا  [الحور العين]وعبر عنس ،قولس: ) 

ا ة وشقيقتاا المغلقةو حين يكون الزواج أمرخصوصا فى المجتمعات الرقير« العرة»،ا
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شاقا مع ارتراع تكاليف الحياة فليس هناك حصن للراغع فيس إال التعرف وااللتظارو 

وإن لم يرز ،اا فإلس سيجد تعويضا مناسبا  لما تذ ره حرزه على عدر التورط فى أمور 

ى اغبين فأخرى يرفضاا الدين والمجتمعو أو تررض ال قافة المجتمعية على الر

الزواج االلتزار ،مسار معين ل رتباط يقلل من خيارات الشا  فما عليس إال أن يرضى 

،ما يررضس عليس العرف حتى وإن  ان ظالماو فالصبر أفضل طالما أن  ائزتس تنتظره 

 (فى الجنة

ومنام من راح يتاكم ،امو ويصور الصور الكاريكاتورية عنامو ال لشي و إال 

والمتطرفين  علوا من الحور العين وسيلة الصطياد المغرلينو و ان  ن اإلرها،يين 

في إمكالام موا اة التطرف والعنفو ال الرد على الحقائق ال ا،تةو  ن ردها رد على 

 اللس لرسس.

ومنام من راح يتسا   عن سر و ود حور عين للر ا و وعدر و ود حور 

ل ىو وأن النعيم في الجنة خا  عين للنسا و ورأى أن  لك ترريقا ،ين الذ ر وا 

 ،الذ ور ال ،اإللاث.

وهذا  لس تحريف للكلم عن مواضعس  فالقرآن الكريم   ر لما ج عن النعيمو 

ولم يذ ر  ل النعيمو وا ترى ،المتعارف منسو وأعطى فو   لك قاعدة تشمل الجميعو 

دليا: لات العبر عناا قولس تعالى في خطا  لعباده المؤمنين الذين لجحوا في امتحا

( ُيَطاُف َعَلْيِاْم ،ِِصَحاٍف ِمْن َ َهٍع 54اْدُخُلوا اْلَجنََّة َأْلُتْم َوَأْزَواُ ُكْم ُتْحَبُروَن )}

و 54]الزخرف:  {َوَأْ َواٍ  َوفِيَاا َما َتْشَتِايِس اْ َْلُرُس َوَتَلذُّ اْ َْعُيُن َوَأْلُتْم فِيَاا َخالُِدونَ 

58] 

ا  يسرح  اف لترك الفي {ا َما َتْشَتِايِس اْ َْلُرُس َوَتَلذُّ اْ َْعُيُن َوفِياَ }فقولس تعالى: 
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 حيث يشا و ليفترع من النعيم ما يشا   فقدرة اللس ال تحدها الحدود.

وفو   لك  فكل النعيم المذ ور في الجنة مما يتعلق ،الجنسينو الذ ر 

 ا  ال يعني ترضيل الر وا ل ىو وقصر الحور العين على الر ا و العتبارات خاصةو

على النسا و وال يعني ألس ال يو د لعيم خا  ،النسا  في الجنةو  ن اآليات الكريمة 

 لم ترصل لنا  ل النعيمو وإلما ا ترت ،نما ج عنس.

ولعل من علل   ر القرآن الكريم للحور العين خصوصاو هو توفير القا،لية 

ك ع قتام ،النسا و وهي فتن واقعية ال شللر ا  لموا اة الرتن الك يرة التي تررزها 

فيااو وليست مرتبطة  ما يذ ر البعض ،البيئة البدويةو ،ل هي مرتبطة ،كل الجغرافيا 

و ل التاريخو ولحن ال لزا  لسمع  ل حينو ،أن ف لا من الناس من  وي المناصع 

 الراقية اتام ،التحرشو أو ،رضيحة  نسية..

ألرسناو وتعتبر الرتنة ،النسا  خاصة ،العر  ولذلك ال داعي  ن لكذ  على 

أو ،البدو أو ،ذلك الجيل الذي لز  القرآن الكريم في عادهو فري  ل ا  يا  لجد 

 فتنة التأثر ،النسا و وفي  ل ا  يا  لجد قيسا وليلى.. ولجد روميو و وليت.. 

فلذلك  ان الفطا  القرآلي المرتبط ،الحور العين خطا،ا واقعيا يفاطع 

النرس ،ما أعد اللس لاا من لعيم مرتبط ،اذا الجالع لتستعلي على فتنة النسا  في الدلياو 

 ن اللس سيعوضاا ،دلاا ،النعيم المقيم في اآلخرةو والذي يكون من  ملتس ]الحور 

لو أن امرأة من لسا  أهل الجنة اطلعت ،قولس: ) العين[و والتي وصراا رسو  اللس 

،يناماو ولمألت ما ،يناما ريحاو ولنصيراا على رأساا خير إلى ا رض  ضا ت ما 
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  (8)(من الدليا وما فياا

ومع وضوح ا دلة من القرآن الكريم والسنة المطارة على  ون الحور العين 

من لسا  الجنةو إال أن التنويريين الذين يحرفون الكلم عن مواضعس راحوا يرسرولاا 

 تراسير مفتلرة.

  زعم فيس صاحبس أن الحور العين ليسوا لسا و وإلما لعل أطرفاا ،حث مطو

هن فا اةو ثم راح يستعرض  ل اآليات القرآلية المرتبطة ،انو و،نعيم الجنةو ليحو  

 .(1)منان فا اة رغم  ل شي 

ثم  ولرظة الحور ،مشتقاتااوقد   ر في مقدمة مقالس المواضع التي وردت فياا 

آية مامة  ن لتأملأيجع من  لك قولس: ) مفتلرةراح يتصرف فيااو ويت عع ،اا ،طر  

ُس َظنَّ َأْن َلْن َيُحورَ }: من القرآن تعطينا معنى  يد وحقيقي وهي قولس تعالى  {إِلَّ

ن أن المجرر الذي استلم  تا،س خلف ظاره ظن إفالمعنى هنا يقو  و [80]االلشقا : 

ن هذه أور عين يدلنا على ا ًا فتطبيق هذا المعنى على ح والعذا  لن يعود عليس وير ع

ى ويترق هذا المعن ومن حور يعود ،شكل عين التنضع والنعم من فا اة ستعود دوما

م على عيدت لاأهل الجنة  لما قطروا من فا اة الجنة أن أو هى  و،التالي ،اآلية التالية

َما ُرِزُقوا ِمنَْاا ِمْن َثَمرَ } ولشا ها ،شكل متماثل رزقا الينقطعإالرور  َذا ٍة ِرْزًقا َقاُلوا هَ ُ لَّ

ِذي ُرِزْقنَا ِمْن َقْبُل َوُأُتوا ،ِِس ُمَتَشا،ًِاا  فاذه ال مرات  ما في معنى و [17]البقرة:  {الَّ

وا ا تا،عنا ،اذا المعنى لرى اتصا   وهل الجنةأخذها أوتعود وتر ع  لما  وستحور

 وخيرات مفتلرةي النعم من فا اة ولعم وأ،اقي اآليات ،اذا السيا  من  ولاا 

                                         
 رواه البفاري.(  8)

 .1449ا تو،ر  34الظر مقاال ،عنوان: الحور العينو محمد البارودىو موقع أهل القرآنو (  1)
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الفيرات الحسان وهذه لام التنقطع عندما يدخل المتقون الجنة من الجنسين ) الذ ر 

لذلك فاي للذ ور وااللاث معا ،   وواالل ى( يزو ون ،اااا ،معنى االقتران والت زر

 (تررقة

و،م ل هذه الطريقة راح يستعرض ما ورد في شألان في سورة الرحمنو ثم 

 {فِيِانَّ َقاِصَراُت الطَّْرِف }فا ا لظرلا الى  لمة فِيِانَّ  في آية لس: )يعقع على  لك ،قو

 و نتان وشيا  التأليثأن هذا  مع مؤلث في حرف النون يد  ضمن شي  من ألجد 

لجنة ،ل يعود على فا اة ا وليثأوهذا ،التالي اليعود على الت.. مدهامتانو فياما وعينان

الجنتين على حدة   ير من الرا اة القاصرات الطرف ن في  لتا أي أ ومن رمان وخ فس

لحور فاذه ا ووفي السيا  لرسس ،االتصا  مع آية اخرى.. التي يسال الوصو  الياا

ا هذه يضأمقصورة داخل خيمتاا التي تحرظاا  ما تحرظ  ل فا اة قشرتاا وتبدو 

 ( ماماا  اللؤللؤ المكنونأال مار ) حسع آية اخرى ( من 

حو  من  ل أوصاف الحور في العين القرآن الكريم إلى أوصاف وهكذا راح ي

للرا اةو ويستعمل في  لك  ل ألوان الحيل والفدع التي مارساا أهل الكتا  من 

 قبلنا ليحرفوا الكلم عن مواضعس.

أما آخرو فقد راح يستعمل حي  أخرىو ليحو  من الحور العين إلى ما عبر عنس 

وعلى  لك فالحور هن .. د إلى ر،س فى اآلخرةوحار تعنى ر ع أو عا،قولس: )

رت أشكالان أيضا.. المؤمنات العائدات فعدن فى شكل  ووهؤال  المؤمنات قد تحوَّ

وِعيٌن  .. شا،ات  مي ت  واعع  وات عيون ساحرة فقد أعاد اللس إلشائان إلشا ً 

ج فسوف يتزو. .َعْينَا ُ تعني: ُلْجُل الُعُيوِن ِحَساُلَااو والمررد للر ل: أْعَيُنو وللمرأة: 

عود و،الطبع سيو المؤمنون فى الجنة ،اؤال  المؤمنات الرا عات أو العائدات إلى اللس
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الر ا  إلى شبا،ام م ل النسا و  ن لام ما اشتات ألرسامو وهل لن يشتاي أحد أن 

وهذا هو لصيع النسا  فسيتمتعن ،أزوا ان  ما سيتمتع .. يعود إلى شبا،س وُعنروالسم

  (8)(ن أزوا ان،ا

وهكذا لجد  ل يور من يجتادو ليبحث عن معنى  ديد للحور العين مما لم 

 يرطن لس أحد من المرسرين وال اللغويين القدامى والمحدثين.

وليت ا مر اقتصر على الحور العينو إ ن لاانو ،ل إلنا لجد  ل يور ترسيرات 

رور أم لة  لك ما فسر ،س شح  ديدة ممتلئة ،الغر،ة لكل القطعيات والبدياياتو ومن

والتي اهتم ،اا اهتماما ،الغا  سائر التنويريين  لس ال يمكن  و(1)المصطلحات القرآلية

 تزييف الحقائق من غير أن تبد  المصطلحات الدالة علياا.

لاذا  القرآن: يمّ ل القرآن لبّوة محّمد فقد فسر مصطلح ]القرآن[ ،قولس: )

 ةالنبوّ  آيات) المتشا،اات اآليات مجموع ويمّ ل وواإللجيلُ  ر مع  ّل من التوراة 

 لجور من فيس ما، الكون في تتحّكم التي الكولية القوالين عن تتحّدث التي( وترصيلاا

 خالتاري قوالين وعن.. والبحار وا لاار الينا،يع في ومياه ورياح وزالز  و وا ع

يع الماضي من خلق الكون تمعات التي تحكم لشو  ا مم وه  ااو وعن غوالمج

وخلق اإللسان وألبا  ا مم البائدة )القصص القرآلي ،ما فيس القصص المحّمدي(و 

وعن غيع المستقبل  قيار الساعة والنرخ في الصور والحسا  والجنّة والنار. 

والقرآن  ا  من فعل قرن  ّلس قرن القالون العار للو ود مع القالون الفاّ  لس مع 

 ور التاريخ اإللساليو وهو ،ذلك قرن ،ين معلومات اللوح المحروظخط تطّور سي

                                         
 .1488لوفمبر  88الحور العينو عز الدين لجيعو موقع أهل القرآنو (  8)

 لرسمي.الظر: دليل المصطلحات الواردة في التنزيل الحكيمو محمد شحرورو موقعس ا(  1)
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 (ومعلومات اإلمار المبينو وُيعّد الجز  ا  بر من الكتا  وال يو د فيس تشريع إط قاً 

،ما أّن القرآن المجيد هو القوالين الصارمة ): [ ،قولساللوح المحروظوفسر ]

لامج وهذا البر. .ة ،رلامج هذه القوالينالناظمة للو ودو فإّن اللوح المحروظ هو ،م ا،

،قوالينس الصارمة التي تسّير الو ود هو ،رلامج ثا،ت وال يتغيرو ال هو وال قوالينسو 

 (و،التالي ال ينرع فيس الدعا   ّلس ال يتغّير من أ ل أحد ماما  ان

هو مجموع آيات القصص القرآلي ،ما فيس ): [ ،قولسالكتا  المبينوفسر ]

محّمديو أي هو مجموع اآليات التي تتطّر  إلى ألبا  غيع الماضي وإلى القصص ال

أخبار القصص المحّمديو  ن آيات القصص المحّمدي ،ما فياا من آيات القتا  

لكنّاا تحّولت إلى ألبا  عن الماضي لمن   الت أخبارًا ،النسبة لمن عاصر النبي 

 (،عدهم من العصور

هو أرشيف اإللسالية من يور خلقاا اللس عّز  ): [ ،قولساإلمار المبينوفسر ]

و ّل إلى يور الدينو أي أرشيف ا حداث التاريفية اإللسالية الرردية والجماعية إلى 

قيار الساعةو ومنس  ا  الكتا  المبين )القصص القرآلي ،ما فيس القصص المحّمدي(. 

 (قعتمت فيس أرشرة ا حداث اإللسالية ،عد حدوثاا وتحّولاا إلى وا

هي الرواصل المو ودة ،ين آيات الكتا و  ): [ ،قولسمواقع النجوروفسر ]

هي من  وسوا   از الوقف عندها أو لم يجزو وليست مواقع النجور التي في السما 

مراتيح فام الكتا   لس خصوصًا ،النسبة للقرآن في عملية تأويلسو  ن مواقع النجور 

اِقِع َفَ  ُأْقِسُم ،َِموَ  }ا  تحمل فكرة متكاملة: في الكتا  تجعل  ّل آية من آيات الكت

ُس َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُموَن َعظِيٌم )57النُُّجوِر ) ُس َلُقْرآٌن َ ِريمٌ 56( َوإِلَّ  (55-57)الواقعة  {( إِلَّ

هو اإليمان تسليمًا ،و ود اللس و،اليور اآلخر وأدا  ): [ ،قولساإلس روفسر ]
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،اللس هو التسليم ،وحداليتس والتصديق ،نبّوات ا لبيا  فاإليمان .. العمل الصالح

 سّماهم وقد اآلخرو واليور ،اللس يؤمنون هؤال  فكّل  وورساالت الرسل  ل في زمالس

 هي سالل إال إلس ال أنْ  شاادة فإنّ  ولاذا. مللام اخت ف على المسلمين الحكيم التنزيل

 لالعم على ُيبنى واإلس ر. إللسانا مّلة  الت ماما اإلس ر دين إلى الدخو  تذ رة

اإليمان تسليمًا ،و ود اللس و،اليور اآلخرو وقد  عل اللس اإليمان ،س  ،عد الصالح

مسّلمة ال يمكن البرهان علياا علميًا أو دحضاا علميًاو لذا فاي خيار وقناعة يتساوى 

المسلم  ع علىفياما أينشتاين و،ائع الطعميةو وفياا تظار عدالة رّ  العالمينو إ  يج

أن يكون عنده  رة شّك في و ود اللسو والملحد عنده  رة شّك في اإللحادو وهذا 

الشّك هو الدافع ا ساسي ورا  تقّدر المعارف اإللسالية قاطبةو ومبدأ الشك هذا 

وضعس إ،راهيم عليس الس ر. أّما العمل الصالح فيرتكز على القيم اإللسالية وعلى 

)الررقان( المذ ورة في سورة ا لعار التي خضعت للترا م ،ين  رأساا الوصايا العشر

الرساالت.  ما ُيبنى اإلس ر على التشريع الذي خضع للتطّور والتاى ،التشريع 

 (الحنيري المتغّير )الحدودي(و وعلى الشعائر التي خضعت ل خت ف

 وهكذا لجده يضع قواميس  ديدة للمصطلحات القرآليةو وتطبيقاا ال يعني

إال شيئا واحداو وهو هدر اإلس ر من أساسسو ولو ألا ا ترينا من تبديلس للكلم عن 

 مواضعس ،ما   ره عن  لمة ]اإلس ر[ لكرى  لك في هدر اإلس ر.

فاإلس ر عنده مجرد اإليمان ،اللس والعمل الصالح.. والعمل الصالح مرن 

هكذا اإليمان ،اللس..  داو يمكن للمجتمع أن يحددهو ويمكن للزمن أن يغيره.. و

حيث يتساوى عنده الملحد مع المؤمنو ،ل إلس ا ومن خ   أحادي س عن الم حدة 

 وإشادتس ،ام ا لجده يرضلام على المؤمنين.
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ال يسعني إال أن أعزي اإللسالية ،رقيدهاو و لي وقد قا  في تأ،ينس لاو ينغ: )

لى( ا   تباهى )وللس الم ل ا عثقة أن اللس سيتباهى أمار خلقس ،ستيرن هو ينغو  ما ي

 (أ،يس،إلجازات ا،نسو حتى لو افترضنا أن هذا اال،ن لم يعترف ،

و،ذلك فإلس ال و ود عنده لمجموعة من الناس تحمل اسم اإلس ر.. 

فاإلس ر عنده هو دين البشرية  ميعاو ولذلك ال معنى لدعوة الم حدة أو 

هم من أهل ا ديان لإلس ر..  لام مسلمون المسيحيين أو الياود أو البو يين أو غير

 أص .

وهكذا حو  من معنى الص ة الذي يراد ،س تلك الشعيرة المعروفة التي وردت 

تراصيلاا في  تع الحديث والسنة إلى مجرد دعا و من قار ،س في أي لحظة من حياتسو 

 وقي  لك العذا  الشديد الذي خصصس اللس ،تار ي الص ة.

يرةو فاي خاصة عنده فقط ،المؤمنينو ال المسلمينو وهي اختيار أما تلك الشع

 شفصيو من شا  منام فعلسو ومن لم يشأ لم يرعلس.

وهكذا راح لكل الشرائع والشعائر يحرفاا عن مواضعااو ويستعمل تلك 

الفدع التي يسمياا المغرلون مشاريع فكريةو وهم ال يعلمون ألاا مشاريع شيطاليةو 

المشاريع التي استعملاا أهل الكتا  مع  تا،ام حين  الوا  ال تفتلف عن تلك

  يحرفون الكلم عن مواضعس.
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 مكة ليست مكة

من الماارات العجيبة التي يتقناا الك ير من التنويريين الجدد  لك الت عع 

،الحروف والكلمات والجملو حتى يايأ لك ألك لم تعرف في يور من ا يار لغتك 

حةو وألك لم تقرأ في يور من ا يار  تا  ر،كو وال فامتسو وال العر،ية الجميلة الواض

 [897]الشعرا :  {،ِِلَساٍن َعَر،ِيٍّ ُمبِينٍ }تد،رتسو مع  ولس ا  ما يصف اللس تعالى ا 

،ل يحيلولس في عينيك  تا،ا من  تع الط سمو الممتلئ ،الحروف العجيبةو 

ورموزها.. و أن اللس تعالى عندما  واللغة الغريبةو والجمل التي ال يمكن فك أسرارها

ِ رٍ }قا :  ْ ِر َفَاْل ِمْن ُمدَّ ْرَلا اْلُقْرآَن لِلذِّ و والتي  ررت أر،ع [85]القمر:  {َوَلَقْد َيسَّ

 مرات في سورة القمرو لم يكن يقصد التيسيرو ،ل  ان يقصد عكسس.

فمن أم لة  لك ما قرأتس عن ،عضام أن مكة المكرمة ليست هي مكة التي 

لعرفاا.. ،ل هي مكة أخرى.. والدليل على  لك أن الميم تريد  ذا و ذا.. والكاف 

تريد  ذا و ذا.. وهكذا ير ع من خ   تلك الحروف  ملة عجيبة تجعل من مكة 

المكرمة ،لدة في الشارو أو في إفريقيةو أو في أي مكان آخر إال المكان الذي تو د 

التاريخ ا والذين قصدوها ،قلو،ام  فيس.. ويصبح حيناا  ل الحجاج على مدار

وأ سادهمو وتحملوا  ل ألوان العنا  في سبيل  لك ا مجرد مضللين ومفدوعين 

 وتائاين..  لام لم يعيشوا للزمن الذي تعرف فيس مكة الحقيقية.

ويذهع آخر إلى اسم اللس العظيم ]الرحمن[و فير،طس ،اآلرامية أو السريالية أو 

نى  ديد لم يسمع ،س ال الفلفو وال السلفو حتى يايأ لك ألس العبرية ليحولس إلى مع

 لوال  لك المرسر العجيعو لبقي هذا االسم العظيم مجاوال إلى يور الدين.
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وهكذا يذهع آخر إلى لرظة ] تا [.. فتتحو  إلى  ل شي  ما عدا الكتا .. 

 بنسووآخر يذهع إلى  لمة البقرة.. فتتحو  من الحيوان المعروف الذي لشر  ل

 ولأ ل لحمس إلى  ائن آخر.. مفتلف تماما.

والمشكلة ليست في الكلماتو ،ل في المعالي حيث يتحو  المعنى القرآلي 

الواضح الدقيق إلى معنى ممتلئ ،الغرا،ةو ليصبح ،عدها مطية لكل د ل وخرافة 

 وأسطورة.

ٍة ِمْن َ لَ ُس }حتى صار الذي يريد أن يؤيد لظرية التطور يذهع إلى قولس تعالى: 

و فيحولاا إلى ]س لة من قردة[و ويحو  الطين إلى ما يسميس [81]المؤمنون:  {طِينٍ 

علما  التطور ،ا ]الحسا  البدائي[و ويرر  ،ين البشر واإللسان.. ليجعل من القرآن 

 الكريم مطية لقبو  تلك النظرية البائسةو والفرافات المرتبطة ،اا.

ليةو وحقائقاا المقدسة الواضحةو حيث وهكذا لجد الت عع ،القيم القرآ

تتحو  إلى معان أخرىو مفتلرة تماما.. و ل  لك من خ   الت عع ،الحروف 

والكلمات والترا يعو مست مرين قوة العر،يةو وسعتااو ومست مرين تلك المناهج 

التي تجعل من النصو  المقدسة لصوصا مطاطة يمكن  ي شفص أن يت عع ،ااو 

 لجاة التي يريد.ويحرفاا إلى ا

ولعل القرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى عن الياودو وما  الوا يرعلولس من 

ِذي ِقيَل َلُاْم َفَأْلَزْلنَا َعَلى  }ت عع ،ا لراظو حين قا :  ِذيَن َظَلُموا َقْواًل َغْيَر الَّ َ  الَّ َفَبدَّ

 ،َِما َ اُلوا 
ِ
َما  ِذيَن َظَلُموا ِرْ ًزا ِمَن السَّ  [79]البقرة:  {َيْرُسُقونَ الَّ

ولألسفو فقد صار القرآن الكريم عند هؤال  ال لورا للادايةو وال دستورا 

للصراط المستقيمو وال  لمات اللس المقدسة التي ألزلاا لعباده لينقذهم من لروسام 
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 ت عع.،ل أصبح وسيلة للتضليل والتمويس والو وأهوائام والشياطين التي تتر،ص ،ام
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.  .التنويريون
  والعقائد اإلسالمية
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 . والنبوة.التنويريون

تشكل النبوة ا ،المراور القرآلي ا النقطة المر زية التي ينطلق مناا المؤمن 

للتعرف على حقائق الو ودو والتعرف على القيم السلو ية التي يتحقق السالك لاا 

 ،مرضاة اللس ومحبتس وتقريبس.

د سورة من القرآن الكريم إال وتمتلئ ،ذ ر ا لبيا  عليام ولذلك ال لكاد لج

الص ة والس رو ،اعتبارهم تجسيدا للحقيقةو والقيم النبيلةو ،اإلضافة إلى  ولام 

تأريفا حقيقيا  هداف و ود اإللسان على هذه ا رضو وتاريخ الصراع ،ين الحق 

 والباطلو والشيطان واإللسان.

ي ُعرضت ،س النبوة في القرآن الكريمو والذي لكن  لك الشكل الجميل الذ

يمأل أقطار النرس ،اإلعجا  والتبجيل والتعظيم تعرض للك ير من التشويسو سوا  من 

أولئك القدامى الذين سلموا قرآلام  هل الكتا  ليرسروه لام  فحولوا الحقائق 

لمحدثين القرآلية إلى أساطير ا ولينو أو أولئك الذين سلموا القرآن  هوا  ا

والمعاصرينو فحولوه إلى خرافات وأساطير ال تقل عن خرافات ا ولين 

 وأساطيرهم.

وقد  الت أو  حملة التنويريين على ما ورد في القرآن الكريم من أحاديث 

ا لبيا  وقصصام  لك اإللكار لاا ،اعتبارها مجرد أم لة سيقت للعبرةو وليس لاا أي 

في ،ح س المعنون ،ا محمد أحمد خلف اللسو  لك  حظ من الو ود الواقعيو  ما فعل

 .ر8905[و والذي تقدر ،س لنيل الد توراه عار الرن القصصي في القرآن الكريم]

والذي استعمل في االحتيا  لبث هذه الشباة لرس ما يستعملس التنويريون من 
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س من يإن التاريخ لالتكلف والرضو  والتألي على اللسو فقد قا  في مقدمة  تا،س: )

وعلى القرآن. ،ل هو  دير  التمسك ،س خطر أي خطر على النبي  ومقاصد القرآنو 

،أن يدفع الناس إلى الكرر ،القرآن  ما  رروا من قبل ،التوراةو وإن المعالي التاريفية 

ليست مما ،لغ على ألس دين يتبع وليست من مقاصد القرآن في شي  ومن هنا أهمل 

  (8)(زمان ومكان وترتيع لألحداث القرآن مقومات التاريخ من

 الحق ألاا على ترام ال ا شيا  هذه أن إلى اإلس مي العقل فطن): وقا 

امس س مي أقار فاإل العقل أن ولو التأويلو من ،ضرو  إال العلمي والواقع التاريفي

للقصص القرآلي منذ اللحظة ا ولى على المذهع ا د،ي لما احتاج إلى هذه 

  (1)(التأوي ت

و ل هذا تكلف ممقوتو وثقة زائدة ،اآلثار والتاريخو و أن اآلثار سجلت  ل 

أحداث التاريخو ولم تغرل مناا شيئاو وهو ما لم يقل ،س أحد من المؤرخين السا،قين 

 وال ال حقين.

،ل إن المؤرخين ألرسام يعتمدن في التاريخ على الك ير من الوثائق ا د،ية 

،اعتبارها  ميعا ووالشعر الجاهلي هوميروسو يا ةوإل  ولروشيوسو كتا،ات 

 مصادر يمكن التعرف من خ لاا على الواقع التاريفي.

،اإلضافة إلى أن القرآن الكريمو يذ ر  ل تلك ا حداث ،اعتبارها واقعا 

تاريفياو وأن اللس تعالى هو الذي أخبر رسولس عنااو ولذلك لجد فيس أم ا  قولس تعالى 

َوَما ُ نَْت ،َِجالِِع اْلَغْر،ِيِّ إِْ  َقَضْينَا إَِلى ُموَسى }وسى عليس الس ر: ،عد   ره لقصة م

                                         
 .01الرن القصصي في القرآن الكريمو د. محمد أحمد خلف اللسو  (  8)

 ..00المصدر السا،قو  (  1)
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اِهِديَن ) ( َوَلِكنَّا َأْلَشْأَلا ُقُروًلا َفَتَطاَوَ  َعَلْيِاُم اْلُعُمُر َوَما ُ نَْت 00اْ َْمَر َوَما ُ نَْت ِمَن الشَّ

( َوَما ُ نَْت ،َِجالِِع الطُّوِر 07َياتِنَا َوَلِكنَّا ُ نَّا ُمْرِسِليَن )َثاِوًيا فِي َأْهِل َمْدَيَن َتْتُلو َعَلْيِاْم آ

ُاْم َيَتذَ  َك لُِتنِْذَر َقْوًما َما َأَتاُهْم ِمْن َلِذيٍر ِمْن َقْبِلَك َلَعلَّ رُ إِْ  َلاَدْينَا َوَلِكْن َرْحَمًة ِمْن َر،ِّ وَن  َّ

  [06 - 00]القصص:  {

 اْلَغْيِع ُلوِحيِس إَِلْيَك َوَما }اا الس ر: وم لس قولس عن قصة مريم علي
ِ
َ لَِك ِمْن َأْلَبا 

ُاْم َيْكُرُل َمْرَيَم َوَما ُ نَْت َلَدْيِاْم إِْ  َيْفَتِصُمونَ   ]آ  {ُ نَْت َلَدْيِاْم إِْ  ُيْلُقوَن َأْقَ َمُاْم َأيُّ

 [00عمران: 

ْرَلا اآْلَخِريَن  ُثمَّ } أو قولس تعقيبا على ما حصل لقور لوط عليس الس ر: َدمَّ

وَن َعَلْيِاْم ُمْصبِِحيَن )836) ُكْم َلَتُمرُّ ْيِل َأَفَ  َتْعِقُلونَ 835( َوإِلَّ ]الصافات:  {( َو،ِاللَّ

836 - 838] 

وال يعقل أن يكون  ل  لك مجرد أم ا  فنية ال ع قة لاا ،الواقعو وال ،التاريخو 

ذا التكلف هو تصورهم أن العلم والمشكلة التي  علت التنويريين يقعون في ه

البشري قد أحاط ،كل شي و وألس ما دار لم تسجل أسما  عاد وثمودو أو ما   ره 

القرآن الكريم من أسما  وحقائقو فإن  لك يعني عدر و ودهاو وهو وهم  بيرو فما 

 ىلجالس من التاريخ أ بر ،ك ير مما لعلمس.. وحتى ما لعلمس منس  فإن الك ير منس مبني عل

الظنون أ  ر من  ولس مبنيا على الحقائقو والمؤرخون ألرسام يذ رون هذاو 

 ويقررولسو وال يزعمون  لرسام ألام يحيطون ،الحقائق من  ميع  ااتاا.

هذا ما   ره التنويريون القدامىو والذين تأثروا ،المستشرقين في االعتماد على 

قد التنويريون المحدثون  ف التشكيك في  ل شي و حتى في الحقائق الواضحةو أما

راحوا يستعملولس ما تلقنوه من مناهج غر،ية ،غية االلتراف على النبوةو وترريغاا من 
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 مضمولاا م لما فعلوا مع سائر أحكار الدين وقيمس وعقائده.

ومن ا م لة على  لك ما قار ،س شحرور من عبث فكري حو  الحقائق القرآلية 

الكريمو والتي حولاا عن مسارها تماماو معتمدا في  الواضحة التي وردت في القرآن

الك ير من  لك على لظرية التطور التي تصور ألاا وحدها يمكن أن ترسر تاريخ 

 ا لبيا و ولذلك أخرج لنا لظريات  ديدة غاية في الغرا،ة.

وال يمكننا في هذا المقا  المفتصر أن لناقش  ل ما   ره من تراصيلو ولذلك 

 لنما جو ومن خ لاا يتبين لنا مناجسو ومناج الرد عليس.لكتري ،بعض ا

وأو  تلك النما جو والذي الطلق فيس من إيمالس العميق ،نظرية التطور هو 

تصويره لتدرج النبوة في مراحل مفتلرة ،حسع المراحل التي مر ،اا اإللسان في سلم 

شرا لم يكولوا من الب التطور.. ولذلك   ر أن ا لبيا  ا وائل الذين أرسلوا للبشرية

،اعتبار البشر لم يتطوروا ،عد ا وإلما هم من الم ئكةو ولذلك فإن أو  لبي عنده هو 

لوح عليس الس رو وألس لعدر  رايتس  دا  هذا الدور  ان معس م ئكسو يقومون هم أيضا 

 ،الدعوة.

ا َيْأتَِينَُّكمْ  ُقْلنَا اْهبُِطوا ِمنَْاا َ ِميًعا}فقد قا  تعليقا على قولس تعالى:   ِمنِّي ُهًدى َفإِمَّ

هذا الادى  ا  : )[38]البقرة:  {َفَمْن َتبَِع ُهَداَي َفَ  َخْوٌف َعَلْيِاْم َواَل ُهْم َيْحَزُلونَ 

ٍة إِ  }،داية على شكل لذر من الم ئكة  ان اللس يبع ام في قولس تعالى:  الَّ َوإِْن ِمْن ُأمَّ

ُس َ َْلَزَ  َمَ ِئَكًة }وقد استمرت النذر مع لوح  و[10 ]فاطر: {َخَ  فِيَاا َلِذيرٌ  َوَلْو َشاَ  اللَّ

لِيَن  َواْ ُ ْر َأَخا َعاٍد إِْ  َأْلَذَر }ومع هود  و[10]المؤمنون:  {َما َسِمْعنَا ،َِاَذا فِي آَ،اِئنَا اْ َوَّ

وإلى  و[18]ا حقاف:  {َوِمْن َخْلِرِس  َقْوَمُس ،ِاْ َْحَقاِف َوَقْد َخَلِت النُُّذُر ِمْن َ،ْيِن َيَدْيسِ 

إ،راهيم وإلى لوط وإلى صالحمو و الت النذر تأتي على شكل مشفص يعرفون ألاا 
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في ا طروحة القديمة أن  وإلما هي مرسلة من السما و ولحن لرى وليست منام

ي وا من السما و وألام من در آخر رواية أسطوريةو لمراور النذر الواردة ف الحكار  ا

  (8)(التنزيل الحكيم

طوفان ال) ثم يوهم القارئ ألس يعتمد في  لك على الحقائق والوثائق  فيقو :

قضى على الجميعو و،عد الطوفان لز  الحكم الملكي من السما  من  ديدو 

وأصبحت مدينة  يش مقر حكم الملوكو وقبل الطوفان  ان الحكم الملكي قد هبط 

ولؤ د هنا أيضًا ألس قبل لوح  الت النذر من .. ريدوأمن السما   و  مرة في مدينة 

الم ئكة فقطو وقد تم التعبير عنس ،أن الحكم هبط من السما و ثم صار مشتر ًا ،شرًا 

  (1)(وم ئكة ) لوح حتى إ،راهيم(و ثم ،شر فقط وهو الرسو  محمد

 سوهو يتكلم ، قة عجيبة لاسيا أن القرآن الكريم الذي يتصور ألس يعتمد علي

إلثبات هذه الحقائق هو لرسس الذي التقدها وردهاو و،ين و وه ردهاو فاللس تعالى   ر 

َوَما }في مواضع منس أن  ل الرسل الذين أرسلوا للبشرية  الوا من  نسااو قا  تعالى: 

َوَما }وقا : و [849]يوسف:  {َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبِلَك إاِلَّ ِرَ ااًل ُلوِحي إَِلْيِاْم ِمْن َأْهِل اْلُقَرى

ْ ِر إِْن ُ نُْتْم اَل َتْعَلُمونَ   {َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبِلَك إاِلَّ ِرَ ااًل ُلوِحي إَِلْيِاْم َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

وَن َعَلْيُكْم آَياتِي َفَمِن }و وقا : [03]النحل:  ا َيْأتَِينَُّكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيُقصُّ َياَ،نِي آَدَر إِمَّ

َقى َوأَ   [37]ا عراف:  {ْصَلَح َفَ  َخْوٌف َعَلْيِاْم َواَل ُهْم َيْحَزُلونَ اتَّ

،ل إن اللس تعالى رد على المشر ين الذين طالبوا ،نزو  الرسو  الملك ،د  

 َوَقاُلوا َلْواَل ُأْلِزَ  َعَلْيِس َمَلٌك َوَلْو َأْلَزْلنَا َمَلًكا َلُقِضَي اْ َْمُر ُثمَّ اَل }الرسو  البشرو ،قولس: 

                                         
 .88/   1رو ج1481و 8شحرورو القصص القرآليو دار الساقيو ،يروتو ط(  8)

 ..78/ 1 والمصدر السا،ق(  1)
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و [9 و8]ا لعار: {ُينَْظُروَن َوَلْو َ َعْلنَاُه َمَلًكا َلَجَعْلنَاُه َرُ ً  َوَلَلَبْسنَا َعَلْيِاْم َما َيْلبُِسونَ 

َوَلَقِد اْسُتْاِزَئ ،ُِرُسٍل ِمْن َقْبِلَك َفَحاَ  }واعتبر قولام  لك لوعا من السفرية  فقا : 

ِذيَن َسِفُروا ِمنُْاْم َما َ اُلوا  [84]ا لعار:  {،ِِس َيْسَتْاِزُئوَن  ،ِالَّ

وسبع هذا الموقف هو لظرية التطور التي يؤمن ،ااو و علتس يتوهم أن البشر 

 الوا من الضعف ،حيث لم تكن لام القدرة على استقبا  النبوة البشريةو ولذلك 

 تدرج اللس معام.

بط ترتوهكذا ينطلق من هذه النظرية ليرسر النبوةو والتي يعتبرها مرحلة 

،الضعف والقصور البشريو وأن البشر في تلك المراحل  الوا ا م ل الطرل الصغير ا 

يحتا ون إلى رعاية خار ية  فلما  بروا استغنوا عنااو ولاذا يرسر ختم النبوةو ،كون 

البشر أصبح لام من الرقي العقلي ما يغنيام عن النبوةو و،التالي يمكنام التفلي عن 

 ااو ،تلك ا فكار التي يمكنام أن يصلوا إلياا.النبوة الفاتمة لرس

،ل إلس ينطلق من هذه النظرية ليرسر ا دوار التي  لف ا لبيا  عليام الس ر 

 ،القيار ،ااو وهي أدوار تفالف تماما ما ورد في القرآن الكريم من شألاا.

ن القد  فاو عند   ره لوظيرة لوح عليس الس ر مع قومسو يعبر عناا ،قولس: )

 قديموال العالملوح أو  رسو  ولبي من البشر في منطقة الشر  ا وسط  ما يعتقد 

 الناس من مجموعة هناك  ان حيث المنطقة هذه في الحديث اإللسان ،داية هم وقومس

 وولاا لغة مجردة ،حيث تسمح لنوع من الوحي المجرد وماعية ،دائيةا ت ع قات لاا

لذا فقد  ان الشرك  وبة التاريفية ،دائيا  داو ان الوضع اإللتا ي في هذه الحق

ا ساسي الذي وقع فيس اإللسان آلذاك هو عبادة مظاهر الطبيعة وخاصة الشمس 

ُس َسْبَع َسَماَواٍت طَِباًقا }وقد   ر هذا في قولس تعالى:  ووالقمر َأَلْم َتَرْوا َ ْيَف َخَلَق اللَّ
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ْمَس ِسَراً ا( َوَ َعَل اْلَقَمَر فِيِانَّ ُلوًرا َوَ  87) و،التالي فقد  و[86و 87]لوح:  {َعَل الشَّ

اقتصرت رسالة لوح على التوحيد واالستغرار فقط دون أن يكون هناك أي وصايا 

ي شكل من أأخ قية أو شعائر تعبديةو فعند لوح ال ص ة وال صور وال ز اة وال 

 (8)(أشكا  العبادات التي لعرفاا

مع أن القرآن الكريم اعتبر من أسبا  ما  ولست أدري  يف استنتج  ل هذاو

وقع لقور لوح من العقو،ة هو خطاياهمو وهي معنى ينتظم الفطايا العقدية والفطايا 

ا َخطِيَئاتِِاْم ُأْغِرُقوا َفُأْدِخُلوا َلاًرا َفَلْم َيِجُدوا َلُاْم ِمْن }السلو يةو فقد قا  تعالى:  ِممَّ

ِس َأْلَصاًرا   [17]لوح:  {ُدوِن اللَّ

،ل إن شحرورا يوغل في التطرف حين يزعم أن القتل لرسسو لم يكن في  لك 

الحين  ريمةو ،ل  ان شيئا عادياو لم تأت الشرائع لتحريمسو  ن أو  تحريم لس ا 

العظات لعبر وحسع تصوره ا  ان مرتبطا ،بني إسرائيلو فقد قا  في معرض   ره ل

من  عدر و ود تشريعات)لقرآن الكريم: في اعليس الس ر من قصة لوح المستنبطة من 

أي لوعو  ن مراور التشريع لم يو د ،عدو والمجتمعات ما زالت ،دائية ال تجارة فياا 

وال ،يع وال شرا و و ريمة القتل ا ولى التي حصلت مع ا،ني آدر لم يشرع تحريماا 

  (1) (إلايا إال على ،ني إسرائيل

لف ،اا لوح عليس الس ر ا على حسع وهكذاو فإن الوظيرة ا ساسية التي  

رؤية شحرور ا هي الترقية الحضارية المادية لقومسو ولذلك  ان من ،نود ا ساسية 

لقد ) :[و والتي استد  لاا ،قولسالتبشير ،البنيان واالستقرارلرسالة لوح عنده هي ]

                                         
 ..85/ 1المصدر السا،قو (  8)

 ..85/ 1 والمصدر السا،ق(  1)
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اا فيو وعاش اإللسان في عاد لوح في الكاوف حيث  الت المنطقة تحيط ،اا الجبا 

لذا فقد  وفيعتقد ألام  الوا يعيشون في الكاوف وفي الغا،ات المحيطة ،ا لاار  ألاار

من  فكالت  حيث أن تمييز اآللاة لم يو د عندهم ،عد و الوا يعبدون مظاهر الطبيعة

تعالى:  وهذا التبشير في لبوتس ورد في قولس ولبوة لوح التبشير ،البنيان واالستقرار

من .. [81]لوح:  {َأْمَواٍ  َوَ،نِيَن َوَيْجَعْل َلُكْم َ نَّاٍت َوَيْجَعْل َلُكْم َأْلَااًراَوُيْمِدْدُ ْم ،ِ }

هنا ل حظ  يف ،شر لوح الناس ،االستقرار من البنا  وهذا االستقرار فع   ان 

 (حاص  حتى زمن هود

او ا[ ما تعودلا أن لرامس منبنينوهو ا  عادتس في اإلغرا  ا ال يرام من لرظة ]ال

 هي وهذه وواإلقامة واللزور ال بات وتعني [و]،نن لفعوإلما يرى ألاا مشتقة من )

 والبنيان( ا ،نية طبيعة

َر ِّ اْغِرْر لِي َولَِوالَِديَّ َولَِمْن َدَخَل َ،ْيتَِي ُمْؤِمنًا }لكنس عندما يوا س ،قولس تعالى: 

و يذهع إلى تأويلس و والذي ورد فيس لرظ ]البيت[ ومعناه واضح  لي[18]لوح:  {

،كولس ليس المراد منس البيت الذي لعرفسو والمشكل من البنيان المعروفو وإلما هو 

مل. فليس من الش و مع والمآ  المأوى وتعني واحد أصل ولاا و نس )اسم

 (الضروري أن يكون البيت ،نيالا إ  يمكن أن يكون  ارا

 النقدو ييعن ال الما  فانا: )وهكذا في تأويلس للرظة ا موا و فاو يرسرها ،قولس

 يصطاده أن يمكن وما والبدائية اإللتاج أدوات هنا وتعني []مو  فعل من  ا  ،ل

 س وضياع إلى خرج أي: مالس إلى خرج القاموس وفي والطبيعة من ويجنيس اإللسان

 (إ،لس

وهكذا  الطلق من لظرية التطور ليصور أن اسم ]اللس[ لم يكن مو وداو ويستد  
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من القرآن الكريم على طريقتس في االستنباط الممتلئ ،الغرا،ةو فاو يقو  ا عند لذلك 

لقد رأينا  يف شاع التشفيص قبل إ،راهيمو والتشرت ): ا تطور اسم اإللسحدي س عن 

ظاهرة تعدد اآللاة من  وا ع ولجور وأصنار وتماثيلو و يف  ان مراور اإللس 

لقدرة العقلية على التجريد عند أهل تلك المجرد غامضًا ال اسم لس لعدر ا تما  ا

 ُ نُْتْم َأرْ  }العصور  فقد  ان اسمس عند ا سباط ) إلس إ،راهيم(و و لك في قولس تعالى: 

 ُشَاَداَ  إِْ  َحَضَر َيْعُقوَ  اْلَمْوُت إِْ  َقاَ  لَِبنِيِس َما َتْعُبُدوَن ِمْن َ،ْعِدي َقاُلوا َلْعُبُد إَِلَاَك َوإَِلسَ 

و [833]البقرة:  {َك إِْ،َراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَ  إَِلًاا َواِحًدا َوَلْحُن َلُس ُمْسِلُمونَ آَ،ائِ 

َوَقاَ  فِْرَعْوُن َياَهاَماُن }و ان اسمس عند فرعون: ) إلس موسى (و  ما في قولس تعالى: 

ِلَع إَِلى إَِلِس ُموَسى( َأْسَباَ  السَّ 36اْ،ِن لِي َصْرًحا َلَعلِّي َأْ،ُلُغ اْ َْسَباَ  )  {َماَواِت َفَأطَّ

و و ان اسمس عند سحرة فرعون: ) ر  العالمين(و و ) ر  موسى [35و 36]غافر: 

( َر ِّ ُموَسى َوَهاُروَن 818َقاُلوا آَمنَّا ،َِر ِّ اْلَعاَلِميَن )}وهارون(و  ما في قولس تعالى: 

ط    ما عند فرعون في قولس أو لم يكن لس اسم على اإل و[811و 818]ا عراف:  {

ِذي آَمنَْت ،ِِس َ،نُو إِْسَراِئيَل َوَأَلا }تعالى:  ُس اَل إَِلَس إاِلَّ الَّ َحتَّى إَِ ا َأْدَرَ ُس اْلَغَرُ  َقاَ  آَمنُْت َألَّ

 (8) ([ 94]يولس:  {ِمَن اْلُمْسِلِميَن 

د  رو و لك )،عوهو يصور أن االهتدا  للس لم يتم إال في عاد إ،راهيم عليس الس

رحلتس الطويلة في البحث عن اللس من المشفص إلى المجردو وليولد عنده مراور 

اإلس ر والتسليم لاذا اإللس المجرد  و  مرة في تاريخ اإللسان ،داللة قولس تعالى: 

اُ ُم اْلُمْسِلِميَن ِمْن َقْبُل } َة َأ،ِيُكْم إِْ،َراِهيَم ُهَو َسمَّ  (1) ([58]الحج:  {ِملَّ

                                         
 ..847/ 1 ودر السا،قالمص(  8)

 ..847/ 1 والمصدر السا،ق(  1)
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،اإلضافة إلى  لكو لراه يحرف ما   ره اللس تعالى عن ألبيائس من قيم لبيلةو 

وأخ   عاليةو وتسليم مطلق للس  ليتحو   ل  لك إلى تصرفات ال معنى لااو ،ل قد 

 تحمل معان ال تتناسع مع ا لبيا  عليام الس ر.

 رها اللس تعالىومن أم لة  لك ألس حو  من رؤيا إ،راهيم عليس الس ر ا والتي   

وأشاد ،اا ليبين مدى تسليم إ،راهيم وإسماعيل علياما الس ر للس ا إلى مجرد أحاديث 

ا ا مإ،راهيم احتار لرسو ال ع قة لاا ،الواقعو وقد قا  مقدما لاذه الررية العظيمة: )

 يرعل ليتقر  من هذا اإللسو فالناس يقدمون قرا،ين آللاة مزيرة ال تملك ضرًا وال لرعاً 

ظلت فكرة تقديم القر،ان للس تدور في رأس إ،راهيم حتى سيطرت عليسو و حد.. 

و،دأ يرى في المنار ألس يذ،ح ا،نسو ثم تكررت الرؤيا حتى ترسفتو فقرر إ،راهيم أن 

يحولاا إلى فعل على أرض الواقعو ،عد أن أيقن ألاا ليست مجرد رؤيا ،ل تكليف 

  (8) وأمر إلاي(

ماعيل عليس الس ر الممتلئ ،الحلم والتسليم للسو وهكذا يحرف موقف إس

إلنا لرام أن  وا  إسماعيل  ،يس  ان أن يرعل ما يؤمر ال ما حيث يعلق عليس ،قولس: )

يرى في المنارو  ن إسماعيل ال يقبل أن يقتلس أحد ،مجرد منار حتى لو  ان أ،اهو فإ ا 

  (1) ف ( الت المسألة أمرًا ،القتل فليرعلو وإن  الت رؤيا 

وهو يشير ،ذلك إلى أن إسماعيل عليس الس ر مع صغر سنسو فام من الحلم ما 

 لم يرامس والدهو ولذلك أمره أن يلتزر أمر اللسو ال ما يراه في منامس.

وهكذا يحرف  لك النص الصريح الذي أخبر اللس تعالى فيس عن تسليم    

                                         
 ..849/ 1 والمصدر السا،ق(  8)

 ..888/ 1 والمصدر السا،ق(  1)
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ُس لِْلَجبِيِن فَ }النبيين الكريمين للس تعالىو وهو قولس تعالى  ا َأْسَلَما َوَتلَّ ]الصافات:  {َلمَّ

إشارة إلى أن معر ة المعالاة النرسية قد ُحسمت لمصلحة ،قولس: ) في هذا  [843

التسليم للس تعالىو وإلى أن لار تنازع ا فكار وتجا   الوساوس في أعماقاما قد 

 (8) اطمألت للطف اللس(الطرأ لمصلحة اإليمان واإللا،ةو وإلى أن الحيرة عندهما قد 

ْؤَيا إِلَّا 840َوَلاَدْينَاُه َأْن َياإِْ،َراِهيُم )}وعندما يوا س ،قولس تعالى:  ْقَت الرُّ ( َقْد َصدَّ

و يرسرها ،أن  ل ما حصل لم [847و 840]الصافات:  {َ َذلَِك َلْجِزي اْلُمْحِسنِينَ 

رى ،ل إن اللس تعالى ا ت يحصل  ف  إ،راهيم هم ،ذ،ح ا،نسو وال إسماعيل أ ن ،ذلك..

منس ،ذلك الموقف الذي ترا ع فيس إ،راهيم عن رؤياه ،عد أن صححاا لس ا،نس 

 إسماعيل.

ولرس هذا الموقف لجده عند تلميذ تنويري آخرو راح يعبر عن تلك الرؤيا 

وهذا المنار ليس أمر من اللس ،ذ،ح النبي إسحا و فا وامر اإللاية ال تأتي في ،قولس: )

اتو وإلما  ان منامًا يقصد ،س شي  آخرو ولكن النبي إ،راهيم أولس على ظاهره المنام

وخاصة ،عد تكرار رؤيتس لسو فأراد أن يذ،ح ا،نس ظنًا منس ألس ينرذ أمر اللسو وأخطأ في 

تأويل المنارو فنز  ا مر اإللاي ،توقيف هذا العمل وأعطاه فدا  لمنامس وا،نسو وأخبره 

من خ   الفضوع للس و ،ح الدليا وزينتاا وإخرا اا من قلع ألس تم تصديق الرؤيا 

النبي إ،راهيمو وليس المقصود الصورة المادية للمنارو وأن  ،ح الولد في المنار رمز 

  (1)(لذ،ح الدليا وزيتناا

وال يقتصر أمر اإلغرا  عند شحرور وسائر التنويريين الجدد على هذا الحدو 

                                         
 ..881/ 1 والمصدر السا،ق(  8)

 النبي محمد ليس من  رية النبي إسماعيلو سامر إس مبوليو موقع شحرور.(  1)
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 ا خ قية التي ارتبطت ،ا لبيا  في القرآن الكريم ا يقع ،ل إلس ا وعند حدي س عن القيم

 في إغرا،ات ال تقل خطورة.

فاو ا م   عند حدي س عن يوسف عليس الس ر ا و يف تحلى ،العرةو ووا س 

الراحشة ،كل قوةو خالف مفالرة قطعية المناج القرآليو ،ل صور أن الراحشة لرساا 

س الس ر فقط ما تعلمس من ،يئتس البدوية من لم تكن محرمةو وإلما راعى يوسف علي

تِي ُهَو فِي َ،ْيتَِاا َعْن َلْرِسِس }وفا  ومرو ةو فقد قا  معلقا على قولس تعالى:  َوَراَوَدْتُس الَّ

ُس اَل  ُس َر،ِّي َأْحَسَن َمْ َواَي إِلَّ ِس إِلَّ َقِت اْ َْ،َواَ  َوَقاَلْت َهْيَت َلَك َقاَ  َمَعاَ  اللَّ ُيْرِلُح َوَغلَّ

ولرام منس أمورًا أولاا: أن يوسف  ان يعرف اللس ،دليل : )[13]يوسف:  {الظَّالُِمونَ 

ثالياا: ألس استكبر واستنكر أن يمت ل لما تدعوه إليس ،اعتباره يتعارض  و(8)ألس استعا  ،س

أخ قيًا مع ما الرتحت عيناه عليس في ،يئتس ا ولى من مكارر وقيم وم ل عليا  الوفا  

المرو ةو وليس ،اعتباره زلًا محرمًا  ن تحريم الزلا لم يكن قد لز  ،س تحريم و

  (1)(إلاي

ْت ،ِِس َوَهمَّ ،َِاا َلْواَل َأْن َرَأى ُ،ْرَهاَن }،ل إلس ا وفي ترسيره لقولس تعالى:  َوَلَقْد َهمَّ

ُس ِمْن عِ  وَ  َواْلَرْحَشاَ  إِلَّ ِس َ َذلَِك لِنَْصِرَف َعنُْس السُّ  [10]يوسف:  {َباِدَلا اْلُمْفَلِصينَ َر،ِّ

راح يقع في لرس ا خطا  التي وقع فياا أولئك الذين التقدهم ،اعتبارهم خرافيين 

هذه اآلية ال يمكن فاماا إال إ ا فامنا لما ا استعا  وظ ميين  فقد قا  تعقيبا علياا: )

للمرأة  أن ميل الر ليوسف ،اللس في اآلية السا،قةو والجوا  إلس من موقعس  نبي يعلم 

ويعلم أن هذه الغريزة المفلوقة . .والمرأة للر ل غريزة فطرية  علاا اللس فياما

                                         
 من مراحل التطور البشري. و لك ،نا  على قولس ،أن معرفة اللس  الت مرحلة(  8)

 .133/ 1شحرورو القصص القرآلي قرا ة معاصرةو (  1)
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المجعولة فيس قالون ر،الي قاهر ال فكاك إللسان منس لبيًا  ان أر غير لبي إال ،تدخل من 

ِرْف َوإاِلَّ َتْص } اللس الفالق البارئ المصورو وهذا ما أشار إليس يوسف لرسس في قولس:

ومن هنا  ان طبيعيًا أن  و[33]يوسف:  {َعنِّي َ ْيَدُهنَّ َأْصُع إَِلْيِانَّ َوَأُ ْن ِمَن اْلَجاِهِلينَ 

 (يلجأ يوسف إلى ر،س مستعيذًا ،س را يًا منس متو ً  عليس

والسؤا  ال الي:  يف حصل  لك ثم راح يرسر  يف استجا  اللس لسو فقا : )

بحالس استجا  إل،راهيم وعطل خاصية اإلحرا  في وتمم والجوا :  ما أن اللس س

لار النمرود فجعلاا ،ردًا وس مًاو و ما استجا  لموسى في مباراتس أمار فرعون 

فحو  العصا من خشع إلى لحم ودر فإ ا هي حية تسعىو  ذلك استجا  اللس لنبيس 

ال للفل  رعيوسف فجرده من قدرتس على الجماعو فإ ا ،عنوان   ورتس خرقة ،الية ال تن

وهذا هو البرهان الر،الي المادي الذي رآه يوسف رأي العين وهي تام و وال للفرد 

،س ويام ،ااو وهكذا أصبح الجماع الجنسي مستحيً . وهذا هو ،رهان اللس على 

اإلحصان من الراحشةو وهو ،رهان من مقار الر،و،يةو وإلى يومنا هذا إ ا أراد اللس منع 

فإلس يرقده القدرة على الجنس أن  ان فاحشةو ولحن   الراحشة إلسان من الوقوع في

  (8)(لؤ د قولس تعالى ،ألس لو لم يام ،اا لما رأى ،رهان ر،س

وخطورة هذا الطرح ال تتعلق ،قصة يوسف عليس الس ر فقطو وإلما ،ذلك 

 و وألسس القاهرةغريزتالتبرير للراحشةو واعتبارها مي  طبيعياو وأن اإللسان فياا خاضع ل

فيعطل منعس منااو ما دامت تلك هي إرادة اللسو إال إ ا أراد اللس عناا ليس مسؤوالً 

 ممارستاا.قدرتس على 

                                         
 ..130 -133/ 1المصدر السا،قو (  8)
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ولرس   مس هذا لجده عند حدي س عن الرواحش التي وقع فياا قور لوط  فاو 

يبررهاو ويسوغااو ويعتبر ألاا مرتبطة ،النواحي البيولو ية لإللسانو وليست 

و ية يفتارها لنرسسو ولذلك يعقع على قولس تعالى حكاية عن لوط عليس اختيارات سل

َوُلوًطا إِْ  َقاَ  لَِقْوِمِس َأَتْأُتوَن اْلَراِحَشَة َما َسَبَقُكْم ،َِاا ِمْن َأَحٍد }الس ر وخطا،س لقومس:  

رادا على أقوا  المرسرين التي استنتجت من اآلية [ 84]ا عراف:  {ِمَن اْلَعاَلِمينَ 

لقو  هذا ولحن لعلم أن الم ليةو الكريمة أن أو  من فعل تلك الراحشة هم قور لوط: )

سوا  أ الت لواطًا ،ين   ر و  رو أر  الت سحاقًا ،ين أل ى وأل ىو هي ،ا صل شذو  

تكويني في هرمولات الذ ورة لدى المرعو  ،س في اللواطو واضطرا  تكويني في 

السحا و يدفع ا و  إلى التماس اللذة عند   ر  هرمولات ا لوثة لدى الراعلة في

م لسو ويدفع ال الية إلى ترريغ شاواليتاا عند أل ى م لااو وهذا يعني أن اللواط  ان 

مو ودًا قبل قور لوط ،شكل غير علني وعلى الصعيد الررديو إال ألام  علوه ظاهرة 

   (8)(عامة ا تماعية تمارس علنًا في المجالس والمنتديات

قو  تعقيبا على اآليات الكريمة التي أخبرت أن سبع العقو،ة التي حصلت وي

فإلنا ال لستطيع أن لقتنع ،أن هذه الوي ت المفيرةو لام هي تلك الرواحش: ).. 

 ا ت عقا،اً على سيئة ا تماعية يصعع   يراً أن لضعاا تحت عنوان الرواحش   لاا 

المنكر في  العو وأقر  إلى ا خ   أقر  إلى الحسن والقبح مناا إلى المعروف و

  (1)(اال تماعية المصطلح علياا مناا إلى العقائد

والتعبير ،ا ]المصطلح علياا[و يعني ألاا لست منكرة ،ذاتااو وإلما هي منكرة 

                                         
 ..888/ 1المصدر السا،قو (  8)

 ..888/ 1المصدر السا،قو (  1)
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،اعتبار ا عراف والشرائع  فإ ا استسيغت في ،عض ا عرافو فإلس الحرج فيااو م لما 

للعرف دورا  بيرا في تحديدهو فإ ا ما قبل عرف من  تحدث عن الحجا و واعتبر أن

 ا عراف أن تفرج المرأة ال تستر إال  يو،اا  فإلاا محجبة ،حسع  لك العرف.

هذه مجرد لما ج عن تاديم شحرور للنبوةو و ل القيم النبيلة التي  ا ت ،ااو 

عمل توخطورتس ألس ال يستعمل قصص  عع ا حبارو وال وهع ،ن المنبسو وإلما يس

خيالس الواسعو وقواميسس التي يستعملاا  ل حين لتبديل الكلم عن مواضعس.. ليستقبل 

 لك المنكرون على خرافات السلفو والذين لم يرطنوا إلى ألام هر،وا من تطرف 

 السلف ليقعوا في تطرف الفلف.
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 . والعقل التنويري.الد ا 

لك ير أساساا ينكرون ا من المغالطات الكبرى التي يقع فياا التنويريونو وعلى

من الحقائقو أو يتدخلون ،عقولام فيااو توهمام أن العقل السليم هو الذي تكون لس 

الجرأة على إلكار  ل ما ال يستسيغسو ولذلك تجدهمو ومن غير تحقيقو وال ،حث وال 

لظر يرمون ،الفرافة حقائق   يرة ثبتت أدلتاا النقلية ،طر  متواترة قطعية ال يجاد  

 أحد. فياا

وهذا النوع من التركير في حقيقتس ال يفتلف عن عقل أهل الجاهلية الذين 

تصوروا أن اإليمان ،البعثو وما ،عدهو مفالف لما تد  عليس عقولام البسيطة  فرد 

عليام اللس تعالى  ،ما يقور ،س عقولامو وما يجعلاا تنظر إلى القضايا المفتلرة وفق 

َوَضَرَ  َلنَا َمَ ً  َوَلِسَي َخْلَقُس }المجردو قا  تعالى: المناج الصحيحو ال مناج الاوى 

ٍة َوُهَو ،ُِكلِّ َخْلٍق 58َقاَ  َمْن ُيْحِي اْلِعَظاَر َوِهَي َرِميٌم ) َ  َمرَّ ِذي َأْلَشَأَها َأوَّ ( ُقْل ُيْحِييَاا الَّ

َجِر اْ َْخَضِر َلاًرا َفإِ 59َعِليٌم ) ِذي َ َعَل َلُكْم ِمَن الشَّ ( 84َ ا َأْلُتْم ِمنُْس ُتوِقُدوَن )( الَّ

  ُ َماَواِت َواْ َْرَض ،َِقاِدٍر َعَلى َأْن َيْفُلَق ِمْ َلُاْم َ،َلى َوُهَو اْلَف َّ ِذي َخَلَق السَّ َأَوَلْيَس الَّ

 [81 - 58]يس:  {( إِلََّما َأْمُرُه إَِ ا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَ  َلُس ُ ْن َفَيُكوُن 88اْلَعِليُم )

وهذه اآليات الكريمة لرساا يمكن أن تو س  ولئك التنويريين الذين لم 

تستسغ عقولام تلك ا حاديث الك يرة المتواترة التي اترقت علياا  ميع المدارس 

اإلس ميةو والمتعلقة ،الد ا و ،اعتباره عصارة للرتنو وخ صة للشرو وألس سيظار 

عبر ما يفترعس من حيل وتقنياتو وما تكون لس في يور من ا يارو ويجر ورا ه الك ير 

 من قدرات وعجائع.
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ولست أدري ما العجع في  لك  لسو ما دامت ا دلة الك يرة قد دلت عليسو 

 لك أن الفرافة ليست هي العجيع من ا خبارو وإلما الفرافة هي ا وهار التي ال 

 دليل عليااو حتى لو  الت تحمل صورة واقعية ،سيطة.

وا يعتبرون العجيع من ا خبار خرافةو فليتجرؤواو ويكذ،وا تلك ولو  ال

العجائع التي أخبر اللس تعالى ،اا عن سليمان عليس الس رو و يف سفر لس  ل شي و 

أو لينكروا تلك الناقة التي خر ت من الصفرو أو ينكروا إحيا  المسيح عليس الس ر 

حو  عصا موسى عليس الس ر إلى للموتىو أوتحويلس من الطين طيوراو أو ينكروا ت

 ثعبان.

وإن  الوا يعتبرون  ل  لك خاصا ،ا لبيا   فقد أخبر اللس تعالى أن في قدرات 

اإللس والجن عجائع   يرة: فقد   ر عن صاحع سليمان عليس الس ر قدرتس على 

إحضار العرش من مسافة طويلة  داو وفي طرفة عينو ال ،سبع معجزةو وإلما ،سبع 

ُكْم َيْأتِينِي ،َِعْرِشَاا}أوتي علم ،عض الكتا و  ما قا  تعالى:  ولس  َاا اْلَمأَلُ َأيُّ  َقاَ  َياَأيُّ

( َقاَ  ِعْرِريٌت ِمَن اْلِجنِّ َأَلا آتِيَك ،ِِس َقْبَل َأْن َتُقوَر ِمْن َمَقاِمَك 38َقْبَل َأْن َيْأُتولِي ُمْسِلِميَن )

ِذي ِعنَْدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِ  َأَلا آتِيَك ،ِِس َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ 39) َوإِلِّي َعَلْيِس َلَقِويٌّ َأِمينٌ  ( َقاَ  الَّ

ا ِعنَْدُه َقاَ  َهَذا ِمْن َفْضِل َر،ِّي لَِيْبُلَولِي َأَأْشُكُر َأْر َأْ ُرُر  ا َرآُه ُمْسَتِقرا َمْن وَ إَِلْيَك َطْرُفَك َفَلمَّ

َما َيْشُكُر لِنَرْ   [04 - 38]النمل:  {ِسِس َوَمْن َ َرَر َفإِنَّ َر،ِّي َغنِيٌّ َ ِريٌم َشَكَر َفإِلَّ

وما داموا ال يستطيعون إلكار  لك  لسو ،اعتباره واردا في القرآن الكريمو فلم 

يتجرؤون على إلكار الد ا و وهو وارد في السنة المتواترة القطعية ال بوتو التي 

 اترقت علياا  ميع المدارس اإلس مية.

 :معبرا عن تواتر أحادي س في  تع المدرسة السنية وحدها الكتاليقد قا  و
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)أحاديث خروج المسيح الد ا    ر غير واحد ألاا واردة من طر    يرة صحيحة 

عن  ماعة   يرة من الصحا،ةو وفي ]التوضيح[ للشو الي مناا مائة حديثو وهي في 

او فكيف ،مجموعاام! وقا  الصحاح والمعا م والمساليدو والتواتر يحصل ،دولا

،عضام: أخبار الد ا  تحتمل مجلداتو وقد أفردها غير واحد من ا ئمة ،التأليفو 

ِس }و  ر  ملة وافرة مناا في ]الدر المن ور[ لدى قولس:  ِذيَن ُيَجاِدُلوَن فِي آَياِت اللَّ إِنَّ الَّ

 (1) ([76]غافر:  {ٌر َما ُهْم ،َِبالِِغيِس ،َِغْيِر ُسْلَطاٍن َأَتاُهْم إِْن فِي ُصُدوِرِهْم إاِلَّ ِ بْ 

هذا في المدرسة السنية وحدهاو فكيف لو ضممنا إليك تلك الروايات الك يرة 

 الواردة في سائر المدارس اإلس مية.

وقد  ان في إمكان العقل التنويري لو  ان يحترر لرسسو ويحترر إيمالس الذي 

كاره لم ل هذه النصو  المقدسة قد يجره يدعيس أن يسلم للس في أمرهو ويعلم أن إل

 إلى إلكار غيرها.

وقد  ان في إمكالس أن يعلم ألس أقل من أن يرتي في أمر لم يحين زمالس ،عدو 

ولذلك قد يكون للمستقبل من العجائع ما يبدد  لك االستغرا  الذي يقرس أمار 

 عجائع الد ا .

يد مستقبل القريع أو البع،ل إن الواقع يد  على أن التقنيات العلمية في ال

ستكون عجيبة  داو وألس قد يستطيع فرد من الناسو وفي طرفة عين أن يصل إلى مئات 

الم يين ،ل م ييرهمو وألس يستطيع أن يميز ،ينامو وألس يستطيع أن يكرر من يشا  

 منامو أو ياين من يشا .. ودور الد ا و  ما ورد في ا حاديث الك يرة ليس إال  لك.

                                         
 .119و 118و د. تو  1لظم المتناثر من الحديث المتواترو الكتاليو دار الكتع السلريةو القاهرةو ط(  8)
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د  ان في إمكان التنويريين ،عد هذاو أن ينكروا ،عض العجائع عن الد ا  وق

التي لم تصح عندهم أدلتااو أو يتوقروا في قبولااو أو يسكتوا عن الحديث عناا ما 

 داموا لم يستكملوا البحث في شألاا..

لكن التنويريين أصحا  الجرأة العظيمةو والمراهقة الركريةو والتسرع في  ل 

عندهم أو  وا يرمون تلك ا حاديث ،الفرافةو سوا  لطق ،اا رسو  اللس شي و راح

 لم ينطق  فاو عند الك ير منام قد يجتاد في اإلخبار ،الغيعو ويفطئ في ا تااده.

وهم في حججام على اإللكار ال يقدمون سوى ما تعودوا عليس من تلك 

ة هل المسيخ الد ا  خراف): ا يقولة التي تعودوا عليااو والتي عبر عناا أحدهم ،قولس

م...ما عليك إال أن تكون شاهدت مسلسل السند،اد أو فيلم لص ،غداد أو  اسون 

والتنين الذي ينرث النار..ثم تأمل قليً   ووآلاة الحر  والسيكلو  ،عين واحدة

 ولتتفيل شكل المسيخ الد ا و  ي تعلمس وتحذره ثم يابك اللس القوة لتنتصر عليس

الس ر والفير هذا العاَلم..إلاا مي ولو يا ُمفّلص آخر الزمان وأمنيات و،عدها يعم 

الضعرا  والحمقى ،التصارهم دون ُ ادو وال زالوا في شوٍ  لاذا المفلص الشجاع 

الذي سياع اللس على يديس الفير والس ر لاذا العاَلمو مرات ومرات تنتكس فياا 

 (8) (الشعو  وقد طا  ،اا أمد االلتظار

و وال شأن : )ال شأن للنبى ما عبر آخر عن  لك ا ،جرأة عظيمة ا ،قولسأو  

ل س ر ،اذه ا حاديث  لااو سوا  ما اتصل مناا ،الغيو و أو ،التشريع أو 

،ا خ قيات والمواعظ والتاريخ.. لحن لنكر أى صلة ،ين تلك ا حاديث واالس رو 

                                         
 .1480ا،ريل  83أ ذو،ة المسيخ الد ا و سامح عسكرو موقع أهل القرآنو ا حد (  8)
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الااو ولرى أن متن هذه ا حاديث قد ق ولكّذ  ،اا أى لكّذ  أن يقو  النبى محمد 

صاد  فى التعبير عن ثقافة الناس فى العصور التى قيلت فياا. هى إلعكاس ل قافتام 

ومعارفام ومدى ما وصل اليس علمامو غاية ما فى ا مر ألام  علوا تلك ال قافة ،ما 

ضافوها ل س ر ،أثر ر عىو وهذا مرفوض. أفياا خطأ وصوا   ز ا من االس رو و

 ن االس ر قد تم وا تمل ،التاا  القرآن لزوال. و،موت النبى عليس الس ر لم يعد 

هناك مجا  لإلضافة أو الحذف أو التغيير أو التبديل. من هذه ال قافة التى  علوها 

أحاديث ما  الت  ذوره فرعولية ا صلو حتى مع تعرضاا للتحوير و،عض التغييرو 

لاى الفير والشر )أوزريريس( إ. والصراع ،ين م ل اسطورة ايزيس واوزوريس وست

 .لحدرت عقائد لزو  المسيح والمسيح الد ا و والمادى المنتظر.او)ست(. ومناا 

ومن الطبيعى أن يفتلف التعبير عناا ،اخت ف الزمان والمكانو وأن تبدأ على 

لنارية استحيا  فى موطأ مالك فى الجزيرة العر،يةو ثم يتم التوسع فياا فى البيئات ا

المتأثرة  دا ،الموروثات الررعولية. لقد وصل تأثير عقيدة ايزيس واوزيريس الى 

  (8)أور،ا قبل االس رو واستمر حتى قبيل الناضة ا ور،ية(

خرافة المسيح أو  ما عبرت عنس ثال ة ،قولاا ا في مقا  تحت عنوان: ]

تي لفرت ملة ا،راهيم مقا  يدور المقا  حو  أخطر المعتقدات ال: ).. (1)[الد ا 

ططراهما لتبليغنا وحيسو لكن لألسف تم تلريق ا  اللس الذي ووخاتم النبوة محمد رس

وهكذا الطعن  وو،التالي يدخلون الشك في لبوتس وأساطير إغريقية وطقوس وثنية للنبي

أو تتسم  وفالدارسون وأولي ا لبا  ال يقبلون الروايات التي تفالف الرطرة و،القرآن

                                         
 المر ع السا،ق.(  8)

 .خرافة المسيح الد ا و سلمى أمينو  موقع أهل القرآن(  1)
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أما العوار الذين يتلقون ويحجر عليام التد،ر  ووهكذا تزلز  عقيدتام ومستواها ،دلو

واحتكار العلم لر ا  الدين الذين درسوا اللغة العر،ية وتفر وا  [واإل ماع]،حجة 

من ا زهر ويحرظون ا حاديث عن ظار قلع فلألسف يصدقون تلك الفرافات 

،اا: )ويلك! إلاا في صحيح البفاري والمصيبة ألام يكررون ويعادون من اليؤمنون 

فمنذ متى  ان الفوض في أسرار القرآن (و ومسلمو هل ألت تعرف أ  ر من الشيخ...

 (من إختصا  فئة واحدةم

وأم ا  هذه الفدع الك يرة التي يسمولاا حججاو وهي ال تحمل إال مقدمات 

لرفاهو در والتطور واواحدة يطبقولاا في  ل ما ال يشتاون.. وإال فما الع قة ،ين التق

أو ،ين استنارة العقل و،عده عن الفرافةو و،ين إلكار و ود الد ا  الذي يم ل قمة 

 الشر والض   والرتنة.

،ل إن العقل السليمو قد ياتدي إلى  لكو حينما يرى طاغوتا  بارا م ل ترامعو 

يتحكم في العالمو ال في أمريكا وحدهاو ،ل في أورو،او وفي  ميع دو  

مستضعرينو حتى ألس يقضي على االتراقات الدولية التي اترقت علياا دو  العالم ال

 ،ما فياا دولتس لرساا.

وقبلس استطاع هتلر أن يشعل حر،ا عالميةو ويباد ،سبباا عشرات الم يينو 

وتدمر أم الاا من البيوت.. ويشرد مئات الم يينو مع ألس عاش في زمن لم يتح لس فيس 

ل النووية وال الايدرو ينيةو فكيف لو عاش في زمالنا هذاو ووضعت أن يملك القنا،

 ،ين أصا،عس أزرار القنا،ل المفتلرة.

وهكذا لرى التقنيات المتطورة تجعل لألفراد سلطات  بيرة لم تكن تتاح لام 

في الماضيو وهي ال تتعلق فقط ،رؤسا  الدو و ،ل قد تتعلق ،ر ا  االقتصاد أو 
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ا  والرقص والتم يلو فالذي يؤثر في العالم اليور مجموعة قليلة اإلع ر أو حتى الغن

 من ا فراد.

فما المالع ،عد هذا أن يظار في محور الشر ر ل تتوفر فيس  ل قدرات التي 

تنجذ  لاا النروس الشريرةو ،حيث يستطيع أن يسيطر ال على ممتلكاتام فقطو ،ل 

 على مشاعرهم أيضا.

مقا  أن أ،ين  يف يكون الد ا و فذلك غيع ألا ال أريد من خ   هذا ال

محضو ولكن أريد أن أ  ر ،أن العقل السليم المؤيد ،اإليمان ،الغيع الذي هو ع مة 

اإليمان الحقيقيو ال يستبعد شيئا في قدرة اللسو ولو أن ما لعيشس من تقنيات عرض 

ر،ما ى إلكارهاو وعلى أهل القرون من قبلنا لتعجبوا منااو ،ل لسارع المتنورون منام إل

 لن يقبلاا منام إال أولئك الذين يطلق عليام التنويريون لقع الفرافيين.

ولذلك فإن العاقل الحقيقي هو صاحع العقل المتواضعو الذي يرى أن قدرة 

أعظم من أن يرتري على اللسو أو يقو  ما ال  اللس أ بر من أن تحدو وأن رسو  اللس 

مة التي اترقت على و ود هذه الشفصيةو ال يمكن أن حقيقة لسو ويعلم  ذلك أن ا 

 تكذ  في  لكو و يف تكذ  في أمر وقع إ ماعاا عليسم

،ل إن العاقل يرى أن في و ود م ل هذه الشفصيات في ال قافات والديالات 

أخبر أن  ل ا لبيا   ا خرى دلي  على و ودها الواقعيو  لك أن رسو  اللس 

  (8)(:) أال  ل لبي قد ألذر أمتس الد ا  و فقا حذروا أقوامام من الد ا

والعجيع أن عدلان إ،راهيم مع علمس ،تواتر أحاديث الد ا و وورودها في 

                                         
 (739-0/735(و والحا م )688-8/684(و وا،ن عسا ر )888/1عبد ،ن حميد )(  8)
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 تع الصحاح في  ميع المدارس اإلس ميةو إال ألس راح يستعمل عقلس البسيط في 

 .المسيح الد ا .إلكاره ،حجج غريبة  داو عبر عناا في ،عض خطبس التي عنولاا ]

إ ا  ان الد ا  ،اذه القدرة الرائقة على اإلض  و أوليس [ ،قولس: )تد يل أر تغريل

الناس معذورون ،اتباعسم أليس من يحمل هذه الصرات فتنة يريد من قّدر خرو س 

 ون يضل الناس ويرتنام عن دينامم وأن اآليات إلما تأتي تفويراً أوهو اللس تعالى  

ناسم إن اللس ال يمكن أن يرعل هذاو فإن قا  قائل ،أن فقط وليست إض الً وتكريرًا لل

إ،ليس لرس الحكايةو قا  الو إ،ليس ال يملك لقدرة على هذا..والنتيجة: الد ا  

 (تد يل وتغريل

عندما أخبر عن  وهذا استدال  عجيعو وتحكم غريع  فرسو  اللس 

إن اتبعناهاو ولم الد ا  أخبر عن خطورتسو وعلمنا الطر  التي يمكننا أن لنجو منس 

يذ ر أ،دا استحالة النجاة منسو ،ل أخبر أن المؤمنين الصادقين ينجون منس ،وسائل 

 .(8)،سيطة  دا

ثم لو طبقنا هذا االستدال و فإن اللس تعالى في تصوره سيعري  ل من يتعرض 

لرتن  بيرةو والعالم اآلن يموج ،رتن  بيرة لم تكن مو ودة في العصور السالرةو ،ل 

 الرتن ا ،حسع ما يد  عليس الواقع ا تسير وفق منحنى تصاعدي خطير.إن 

ثم استد  لذلك ،كون الروايات التي تتحدث عنس تحوي أحاديث ضعيرة 

ومكذو،ة ومتناقضة.. وهذا  لس ال يساوي شيئا أمار تواتر الروايات الواردة عنسو 

 ر تلغى أحكار اآلحاد.وخاصة مع اترا  المدارس اإلس مية عليااو  لك ألس عند التوات

                                         
 ع إيراد  ل ما ورد فيس من النصو  وتو يااا في  تا،نا ]أو ار االستكبار[تحدثنا عن الد ا  ،ترصيل م(  8)
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ولذلك  ان في إمكالس أن يناقش تلك ا حاديث التي يرى ألاا ال تترق مع 

الصورة الصحيحة للد ا  ،حسع الروايات المعتبرةو و ان في إمكالس أن ينكر ،عض 

التراصيل التي لم تتواتر ا دلة عليااو أو لم ت بت في ا حاديث الصحيحةو لكنس لم 

تنويريين  ميعا يادمون  ل ما ال يستسيغولسو متصورين أن  لك يرعلو وراح م ل ال

 حكم العقلو ،ينما هو في حقيقتس ليس سوى حكم للاوى.

فالعقل يحترر لرسسو ويعلم أن الجرأة على إلكار ما لم ييسر لنا علمس صعبة ،ل 

ُ،وا ،َِما  }مستحيلةو  ما قا  تعالى في   ره لاذا النوع من التركير:  ْم ُيِحيُطوا لَ َ،ْل َ ذَّ

ِذيَن ِمْن َقْبِلِاْم َفاْلُظْر َ ْيَف َ اَن َعاِقَبُة الظَّا َ  الَّ ا َيْأتِِاْم َتْأِويُلُس َ َذلَِك َ ذَّ  {ِمينَ لِ ،ِِعْلِمِس َوَلمَّ

 [39]يولس: 

وهكذا هؤال و يكذ،ون ،شي  لم يحيطوا ،علمسو وال لديام أدوات  لكو وفو  

 الواقعيةو  ن الزمن حجا  ،ينام و،ينس.  لك ال يعرفون تأويلس وحقيقتس

وسبع  لك  لس هو أن العقل التنويري ا ،سبع مراهقتس الركرية ا يتصور ألس 

أوتي مراتيح الحقائقو وألس من خ لاا ي بت ما يشا و وينكر ما يشا و من غير ،رهان 

 وال حجة وال دليل إال الاوى المجرد.

ق المتاور الذي يتصور ألس ا من خ   وهو لذلك يرعل م لما يرعل  لك المراه

الحروف القليلة التي درساا ا يستطيع أن يحكم في  ل شي و ،ف ف الشيخ الحكيم 

 الذي حنكتس التجار و والذي يتألى قبل أن يدلي ،رأيس في أي قضية.
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 . والمنكرون لس.اإلمار المادي

ولس للس ورسمن عجائع تحكم الاوى في عقو  التنويريين الجدد تلك المحادة 

في أمور قطعية وردت ،اا ا حاديث المتواترةو المترق علياا من  ميع المدارس 

اإلس ميةو ،حجج ال يمكن أن يقتنع ،اا عاقل إال إ ا  ان لس الجرأة الكافية على رفض 

 النصو  المقدسة ومفالرتاا وتقديم هواه علياا.

تساوياا في ال بوتو  وحيناا يمكن إلزامس ،إلكار ما عداها من النصو  التي

أو حتى تلك التي تقل عناا فيس.. وحيناا سيررغ الدين من  ل محتوياتسو  لس ال يمكن 

أن تبقى شعيرة من شعائر اإلس ر وال حكم من أحكامس ،عد رفع ال قة عن المتواتر 

 القطعي المترق عليس.

ماديو ور،ما يكون أحسن لمو ج لاذا التألي على اللس موقرام من اإلمار ال

 لك الذي تواترت النصو  المقدسة على التبشير ،سو واعتباره أم  لألمةو ،ل 

للبشرية  ميعاو وأن ا رض ،مجيئس ستمتلئ عدال ،عد أن ملئت  وراو وأن الحق 

 سيعود لنصا،سو وأن الدين سيظار عنده على الدين  لس.

  ل تلكلكن التنويريين لم ي حظوا  ل هذاو ،ل راحوا ،جرة قلم ينرون 

النصو و  ن عقولام لم تقتنع ،ااو ولست أدري هل اقتنعت عقولام ،قولس تعالى: 

الُِحوَن ) } ْ ِر َأنَّ اْ َْرَض َيِرُثَاا ِعَباِدَي الصَّ ُ،وِر ِمْن َ،ْعِد الذِّ ي الزَّ
( إِنَّ 847َوَلَقْد َ َتْبنَا فِ

و وهو صريح ينطبق تماما على [846و 847]ا لبيا :  {فِي َهَذا َلَبَ ًغا لَِقْوٍر َعا،ِِدينَ 

اإلمار المادي ومن ،عده من الصالحين الذين يرثون ا رض ،عد أن يناار مشروع 

 الشيطانو ويقور مشروع الرحمن.
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وفي إخباره تعالى عن  ون هذه القضية مذ ورة في الز،ور إشارة صريحة إلى 

 هو مبشر ،س في سائر أن البشارة ،اإلمار المادي ليست خاصة ،اذه ا مة فقطو ،ل

 الديالات.. فكلاا يذ ر و ود مفلص في آخر الزمانو وإن  الوا يفتلرون في اسمس.

و،ذلك ال يستعمل التنويريون عقولام في موا اة النصو  النبوية القطعية 

المتواترة المترق علياا فقطو ،ل يقرون أيضا في و س القرآن الكريمو وفي و س  ل 

 احة على و ود المفلصو وتنتظرهو وتعقد آماال  بيرة عليس.الديالات التي تنص صر

ولألسفو فإن الموقف من اإلمار المادي على الرغم من الدالئل الك يرة التي 

تد  عليسو لم يكن خاصا ،التنويريين الجددو ،ل الضم إليام الك ير من الحر يينو ،ل 

حاديث ي ا واحدا من أحتى من السلريين الذين اشتاروا ،تكرير  ل من يكذ  ولو حد

و لكنام مع أحاديث اإلمار المادي راحوا يتساهلونو ،ل يلتمسون رسو  اللس 

ا عذار لمن ألكرهو ،ل إن فيام من تجرأ على إلكارهو ومع  لك لم يتام ،تلك التام 

 التي اتام ،اا من شكك في أحاديث لطم موسى عليس الس ر لملك الموت وغيره.

عدة التي تبناها الجميع في اعتبار التشيع ،دعة مطلقةو وسر  لك هو تلك القا

وشرا مطلقاو ولذلك فإن السنة عندهم هي مفالرة الشيعةو حتى لو  ر  لك الف ف 

 لرسس. إلى خ ف رسو  اللس 

   ام امشروعوقد رأى الجميع مبلغ اهتمار الشيعة ،اإلمار الماديو واعتباره 

ال يتنعم ،اا أهل عصره فقطو  همعند سو فبر اتيدخل في  ميع أ زا  حياتسللمؤمنو 

،ل تتنعم ،اا  ل العصورو  لس يعيش في  ل العصور.. ولذلك لجد من ألقا،س عندهم 

 ]إمار العصر والزمان[

فام يتنعمون ،اا من خلف   هو عندهم أشبس ،الشمس التي حجباا الغمارو



97 

 

مس منيرة للعالم  لسو الغمارو ويعملون  ل  ادهم ليزيحوا  لك الغمار لتبدو الش

 فتحجع ،طلعتاا الباية  ل ظلمةو وتزيل  ل عنا و وترفع  ل  ور.

و،نا  على هذا  لس راح الجميع يبشرون ،عدر و ود اإلمار الماديو حتى أن 

القرضاوي وفي ،رامجس التي تب اا الجزيرةو والتي يشاهدها مئات الم يينو  ان ينكر 

 يعتبره خرافة ال و ود لاا. ل حين أحاديث اإلمار الماديو و

ويستد  لذلكو ال ،ما يعارض  لك من القرآن الكريم أو الحديث النبوي 

الشيخ عبداللس ،ن زيد آ  محمود الشريفو أو ا دلة العقليةو وإلما ،ما سمعس و تبس 

تظر ،عد المادى ُين]رئيس المحا م الشرعية والشئون الدينية فى دولة قطر فى  تا،س 

: )إن أحاديث المادى ليست ،صحيحة [و والذي قا  فيسخير البشر  الرسو  محمد

والجرح مقدر على التعديل وقد  ووال صريحة وال متواترة ،ل  لاا مجروحة وضعيرة

ر ح أ  ر العلما  المتأخرين خاصة أهل ا مصار ،ألاا  لاا مكذو،ة على رسو  اللس 

س رسو  الل لسان على وُصنعت صيغت وإرها،ية سياسية خرافة أحاديث فاى و  

 أمية ،نى ،اا ُيرهبون فأخذوا  البيت أهل عن الملك زا  لما الزلادقة غ ة صنعاا

 دهير ثم عنام الملك فينزع خرو س وقت حان وقد المادى سيفرج ،ألس ويتوعدولام

 (وأهلس ،س أحق ألام إ  البيت أهل إلى

رسة الحنبلية الوها،يةو ا،ن لجدو وأحد أ،رز رموز المدمع العلم أن هذا الشيخ 

ة ،ني قاضي حوط -فقد تلقى دروسس على يد الشيخ عبدالملك ،ن إ،راهيم آ  الشيخ 

و والزر الشيخ عبدالعزيز الش ري )أ،و حبيع(و وطلع العلم على يد الشيخ -تميم 

،الرياض وأخذ عنس سنة  املةو ثم اختاره  -مرتي الديار السعودية  -محمد ،ن إ،راهيم 
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 .(8)هيم ضمن ثمالية من أ،رز ت ميذه للذها  إلى #مكة للوعظ والتدريس ،ااا،ن إ،را

وقد استعمل في رسالتس التي ألكر فياا اإلمار المادي لرس أسلو  السلرية في 

التشدد مع المفالرينو ولكنس في هذه المرة تشدد مع ا حاديث لرساا على الرغم من 

ا هو دولاا ،ك يرو وقد قا  معبرا عن الدوافع ألس يقبل ما هو دولااو ،ل يبدع من ألكر م

حتى )،دعة دخيلة على اإلس ر: والرغبات التي  علتس ينكر اإلمار الماديو واعتباره 

لو صدقنا ا حاديث الواردة في الماديو فاو ليس ،ملك معصورو وال لبي مرسلو ما 

الواردة فيس ضعيرة هو إال ر ل عاديو  أحد أفراد الناس إال ألس عاد و و ل ا حاديث 

 (ويتر ح ألاا موضوعة على لسان رسو  اللس ولم يحدث ،اا

ال يجع اإليمان الجازر ،فرو سو فليس من عقيدة المسلمين اإليمان وقا : )

،سو ليست  اإليمان ،الر  والم ئكة والبعث والجنة والنارو فاذه  لاا أثبتاا القرآن 

.. والحاصل ألس يجع طرح فكرة وصحيح السنةو وليس مناا اإليمان ،المادي

المادي ولبذهاو وعدر اعتقاد صحتااو وعندلا  تا  اللس لستغني عنس من  ل ،دعةو 

واتباع  ل مبتدع مرتون.. ف  لرع للمسلمين أن يار،وا من واقعامو ويتر وا وا باتام 

اللتظار مادي مجاو و فير نوا إلى الفيا  والمحاالتو ويستسلموا لألوهار 

 (اتوالفراف

مسألة المادي ليست في أصلاا من عقائد أهل السنة القدما و فلم يقع وقا : )

لاا   ر ،ين الصحا،ة في القرن ا و و وال ،ين التا،عينو وأن أصل من تبنى هذه الركرة 

والعقيدة هم #الشيعةو فسرت هذه الركرةو ،طريق المجالسة والمؤالسة واالخت ط 

                                         
 عبد اللس الرشيدو صحيرة عكاظ.. وخرافة« المادي المنتظر»الظر مقاال ،عنوان: فتوى سلرية حنبلية.. (  8)
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 (دهمو وهي ليست من أصل عقيدتامالسنةو فدخلت في معتق إلى أهل

وقد أشاد يوسف القرضاوي ،اذا الكتا و واعتبره مر عا لاذه المسألةو وقد 

،ين  للقا )حضر   ر في ،عض أحادي س المتلرزة التي يراها عشرات الم يين ألس 

 والع مة المحدث محمد لاصر الدين ا لباليو والشيخ عبد اللس ،ن زيد آ  محمود

 ( لبالي إقناع عبد اللس ،موضوع المادي وصحة أحادي سافلم يستطع 

من خ    وهذا من العجيع أن يحكم في مسألة ترتبط ،أحاديث رسو  اللس 

مجلس من المجالسو أو من خ   شفصية من الشفصياتو ولست أدري أياما 

أ  ر علما ،الحديث: هل ا لبالي المفتص صاحع المصنرات الك يرة فيسو أر ا،ن 

 د  لك الذي لم يشتار إال ،رسالتس التي ينكر فياا اإلمار الماديممحمو

ولم يكن القرضاوي وال ا،ن محمود وحدهما من ألكرهو ،ل أصبح اآلن هو 

العقيدة المشتارة خاصة ،عد أن قار عدلان إ،راهيم وت ميذه من التنويريين ،شن 

حديث عن التنين الحملة الشديدة عليسو حتى صار الحديث عن اإلمار المادي  ال

 وعروس البحر وسائر الفرافات.

ولم يقتصر ا مر على اإللكارو ،ل أصبح اإلمار المادي ا أمل ا مة ا  برو 

ومن لصت عليس النصو  المقدسةو  لك الذي يتلاف المؤمنون للقائس ا موضع 

 سفرية من صبيان ا مة وشيوخاا وشبا،اا.

 ى مع الرد العلمي علياا.ولاذا سأ  ر هنا ،اختصار شبااتام الكبر

 الشباة ا ولى: ضعف ا حاديث الواردة في شألس:

وهي شباة عجيبةو ولو طبقنا هذا المعيار على  ميع ا حاديث النبوية 

الشريرةو  لغيناها  ميعاو وألغينا معاا  ل ا حكار الشرعيةو فالقرضاوي وعدلان 
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ون ،ما هو أدلى مناا ،ك يرو وهذا إ،راهيم و ل من ألكروا أحاديث اإلمار المادي يقبل

دليل على تحكم الاوىو ال النص المقدسو وال العقلو وال الرطرةو وال أي شي  

 آخر.

 لك ألس ال يو د أي شي  يمكن أن تعارض ،س تلك ا حاديث.. ف  هي 

تفالف العقلو وال هي تفالف الرطرةو وال هي تفالف القرآن الكريمو وال هي 

الدين ،الضرورةو ،ل هي تنص فقط على ألس سيظار في  تفالف أي معلور من

المستقبل من يعيد إحيا  الدينو ومن في عاده يظار دين اللس على الدين  لسو وليس 

 في  لك أي حرجو فقدرة اللس أعظم من أن تعجز عن تنريذ  لك.

 اللس يسقيس الماديو أمتي آخر في )يفرج: فمن تلك ا حاديث قولس 

 رض لباتااو ويعطى الما  صحاحًاو وتك ر الماشيةو وتعظم ا مةو يثو وتفرج االغ

 (8)يعيش سبعًا أو ثمالي )يعني حججًا(

  (1)ليلة( في اللس يصلحس البيت أهل منا المادي: )ومناا قولس 

يور لطو  اللس  لك اليور حتى يبعث  إال الدليا من يبق لم )لو: ومناا قولس 

  (3)(يمأل ا رض قسطًا وعدالً  ما ملئت ظلمًا و وراً فيس ر ل مني أو من أهل ،يتي 

وغيرها من ا حاديث الك يرةو التي لو شئنا لرامناها على ضو  القرآن الكريمو 

فاي  ميعا ليست إال ،يالا لما ورد النص عليس في النصو  الك يرة من التصار 

                                         
وهو ( ،نح3/35(و وأحمد )0180( ،اذا اللرظ وقا : صحيحو وأخر س أ،و داود )0/775أخر س الحا م )(  8)

 (: سنده صحيح.1/336قا  ا،ن القيم على سند أ،ي داود: إسناده  يد. وقا  ا لبالي في )السلسلة الصحيحة 

 (و وقا  أحمد شا ر: إسناده صحيحو وأخر س ا،ن ما ة.1/78أخر س أحمد )(  1)

 (و وقا  ا لبالي: صحيح..0188أخر س أ،و داود في ،ا    ر المادي )(  3)
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ِذي َأْرَسَل َرُسوَلُس ُهَو الَّ }اإلس ر على الدين  لسو وهيمنتس عليسو  ما قا  تعالى: 

ِس َوَلْو َ ِرَه اْلُمْشِرُ وَن  يِن ُ لِّ و وقا : [33]التو،ة:  {،ِاْلُاَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِاَرُه َعَلى الدِّ

ِس  } ِس َوَ َرى ،ِاللَّ يِن ُ لِّ ِذي َأْرَسَل َرُسوَلُس ،ِاْلُاَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِاَرُه َعَلى الدِّ ُهَو الَّ

 [18]الرتح:  {ِايًداَش 

أو تلك النصو  التي تفبر ،أن ا عدا  ماما فعلوا  فلن يستطيعوا أن يطرئوا 

ُس إاِلَّ َأْن ُيتِمَّ }لور اللسو  ما قا  تعالى:  ِس ،َِأْفَواِهِاْم َوَيْأَ،ى اللَّ ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِرُئوا ُلوَر اللَّ

ِس ،َِأْفَواِهِاْم }و وقا : [31،ة: ]التو {ُلوَرُه َوَلْو َ ِرَه اْلَكافُِروَن  ُيِريُدوَن لُِيْطِرُئوا ُلوَر اللَّ

ُس ُمتِمُّ ُلوِرِه َوَلْو َ ِرَه اْلَكافُِرونَ   [8]الصف:  {َواللَّ

وغيرها من النصو  المقدسة الك يرة التي تفبر أن ا مة ستعود إلى رشدهاو 

ت ،سو االلحرافات التي علقوستسير خلف القائد الر،الي الذي يقور دينااو ويزيل  ل 

 والتي  علتس أقر  إلى دين البشر منس إلى دين اللس.

لكن مع  لك لجد شيفا  القرضاوي يبلغ ،س الاوى إلى در ة أن يستد  على 

المأل ،كون ا حاديث المرتبطة ،اإلمار المادي ضعيرة  لاا لم ترد في الصحيحينو 

 حاديث المادي في  [فاري ومسلمالب]عدر   ر الشيفين مع ألس يعلم  يدا أن 

لم يستوعبا  ل الصحيح في  لاما صحيحياماو ال يعد دلي  على إلكار المادي 

فض  عن إ ماع علما  الحديث والرقس على  لكو  وصحيحياماو و لك ،شاادتاما

 والقرضاوي لرسس يقو  ،ذلك.

دلا ألاا لو  ،ل إلنا لو تأملنا في الك ير من ا حاديث الواردة في الصحيحينو

 معا من علما  ال تنطبق إال على اإلمار الماديو  ما أقر ،ذلك شراحاماو ،ل إن 

الحديث أقر ،أن في الصحيحين أحاديث تتعلق ،الماديو وإن لم تكن صريحة في 
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   ر المادي.

وفو   لك  لس  فقد لص العلما  على تواتر ا حاديث الواردة في شألسو ومنام 

)اعلم أن المشاور  :الذي قا  محمد شمس الحق العظيم آ،ادي الع مة أ،و الطيع

،ين الكافة من أهل اإلس ر على مر ا عصار ألس ال،د في آخر الزمان من ظاور ر ل 

من أهل البيت يؤيد الدينو ويظار العد و ويتبعس المسلمونو ويستولي على الممالك 

ه من أشراط الساعة ال ا،تة اإلس مية ويسمى ،الماديو ويكون خروج الد ا  وما ،عد

في الصحيح على أثرهو وأن عيسى عليس الس ر ينز  من ،عده فيقتل الد ا و أو ينز  

وخرج أحاديث المادي  ماعة . معس فيساعده على قتلسو ويأتم ،المادي في ص تس.

من ا ئمة منام: أ،و داودو والترمذيو وا،ن ما ةو والبزارو والحا مو والطبراليو وأ،و 

على الموصليو وأسندوها إلى  ماعة من الصحا،ة م ل: عليو وا،ن عباسو وا،ن ي

عمرو وطلحةو وعبد اللس ،ن مسعودو وأ،ي هريرةو وألسو وأ،ي سعيد الفدريو وأر 

حبيبةو وأر سلمةو وثو،انو وقرة ،ن إياسو وعلي الا ليو وعبد اللس ،ن الحارث ،ن 

،ين صحيحو وحسنو وضعيف. وقد  وإسناد أحاديث هؤال .  ز  رضي اللس عنام.

،الغ اإلمار المؤرخ عبد الرحمن ،ن خلدون المغر،ي في تاريفس في تضعيف أحاديث 

  (8)المادي  لاا فلم يصع ،ل أخطأ(

قا  القاضي الشو الي تأليف لس سماه )التوضيح في تواتر ما  ا  في المنتظر و

أمكن الوقوف علياا مناا  )وا حاديث الواردة في المادي التي والد ا  والمسيح(:

خمسون حدي ًا فياا الصحيحو والحسنو والضعيف المنجبرو وهي متواترة ،  شك 

                                         
 (361 - 368/ 88شرح سنن أ،ي داودو )عون المعبود (  8)
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وال شباةو ،ل يصد  وصف التواتر على ما دولاا على  ميع االصط حات المحررة 

في ا صو و وأما اآلثار عن الصحا،ة المصرحة ،المادي فاي   يرة أيضًا لاا حكم 

  (8)ل  تااد في م ل  لك(الرفع إ  ال مجا  

 وقا  اإلمار أ،و الحسن محمد ،ن الحسين اآل،ري في  تا  )مناقع الشافعي(:

وألس من أهل  و،ذ ر المادي وقد تواترت ا خبار واستراضت عن رسو  اللس )

،يتسو وألس يملك سبع سنينو وألس يمأل ا رض عدالًو وأن عيسى يفرج فيساعده على 

 ؤر هذه ا مة ويصلي عيسى خلرس(قتل الد ا و وألس ي

أ،و الع   السيد إدريس ،ن محمد ،ن إدريس العراقي  الع مة المحدث قا و

و زر ،ا و  غير واحد من  -أو  ادت  -)أحاديث المادي متواترة  الحسيني:

 الحراظ النقاد(

 قا  المحدث أ،و الطيع صديق حسن الحسيني البفاري في  تا  )اإل اعة(:

الواردة في المادي على اخت ف رواياتاا   يرة  دًا تبلغ حد التواترو  )وا حاديث

 وهي في السنن وغيرها من دواوين اإلس ر من المعا م والمساليد( 

 )ورد خبر وقا  الع مة أ،و عبد اللس محمد  سوس في شرح رسالة أ،ي زيد:

 المادي في أحاديث   ر السفاوي ألاا وصلت إلى حد التواتر(

 أثبت تواترهاو ورد على ألكر صحتاا أو تواترهاو الشيخ عبد العزيز ،ن ،از ،ل إن

)أما إلكار المادي المنتظر ،الكلية  ما زعم  لك ،عض المتأخرين فاو قو   :فقا 

،اطلو  ن أحاديث خرو س في آخر الزمانو وألس يمأل ا رض عدالً وقسطاً  ما ملئت 

                                         
 (.810 تا  )اإل اعة لما  ان وما يكون ،ين يدي الساعة( ) : (  8)
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رت  دًا واستراضت  ما صرح ،ذلك  ماعة  ورًاو قد تواترت تواترًا معنويًاو و  

من العلما  ،ينام: أ،و الحسن اآل،ري السجستالي من علما  القرن الرا،عو والع مة 

السرارينيو والع مة الشو الي وغيرهمو وهو  اإل ماع من أهل العلمو ولكن ال 

في   يجوز الجزر ،أن ف لًا هو المادي إال ،عد توافر الع مات التي ،يناا النبي

ا حاديث ال ا،تةو وأعظماا وأوضحاا  ولس يمأل ا رض قسطًا وعدالً  ما ملئت 

  (8) ورًا وظلمًا(

،اإلضافة إلى هذاو فقد ألرت المؤلرات الك يرة في الروايات المرتبطة ،اإلمار 

الماديو والتي لم يكتباا الشيعة فقطو وإلما  تباا أع ر  بار من المدرسة السنيةو ،ل 

ن الشيخ عبد المحسن العباد  تا،س: )الرد على مدرسة السلرية لرسااو فقد  تع من الم

الشيخ حمود ،ن عبداللس ،ن  تع  ذ  ،ا حاديث الصحيحة الواردة في المادي(و و

 وحمد التويجري مجلدًا ،عنوان )االحتجاج ،ا ثر على من ألكر المادي المنتظر(

 .وغيرهما   ير

عمس تلك الروايات الك يرة  داو والتي رويت في ومما يؤ د هذا التواتر ويد

المصادر الشيعية ،الطر  الصحيحة المعتبرةو ولألسف فإن الذين ينكرون صحة 

أحادي سو أو ينرون تواترهاو يستكبرون على تلك النصو  الك يرةو والتي تتجاوز حد 

من  سالتواتر ،ك ير.. ولكنام لكبرهم يتصورون ألس ال حديث إال الذي يحدثام ،

 ينتمون لمدرستامو وتشبعوا ،ركرهم.

ومن هذا البا  تلك الشباة التي يذ رون فياا أن ا حاديث المرتبطة ،اإلمار 

                                         
 .89 :  -الرسالة في الرتن والم حم وأشراط الساعة لماهر ،ن صالح آ  مبارك(  8)
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غلع الروايات الواردة المادي من رواية الشيعة ال من رواية السنةو وهذا خطأ  بيرو فأ

 .ر ل متام ،التشيعأي  اليس في اسنادهفي  تع السنة عن اإلمار المادي 

 لشباة ال الية: عدر  دوى التبشير ،س أو التظاره:ا

وهي من الشبس العجيبةو التي ال لسمعاا من المستشرقينو وال من المستغر،ينو 

ال ينطق عن الاوىو ويعلمون أن  وإلما من المسلمين الذين يعلمون أن رسو  اللس 

 س أو تو ياس. ل ما يقولس حق وخيرو وألس ال مجا  إلدخا  العقو  في تكذيع ما قال

ولاذا  ان ا  در ،ام اال ترا  ،إثبات عدر صحة ا حاديث الواردة عنسو ال 

إدخا  أهوائامو ورد ا حاديث ،سبع  ون الدين قد ا تملو ولذلك ال حا ة  ي 

 مادي يجددهو أو يصحح ما  الحرف منس.

 نوالعجيع أن هؤال  الذين يتسا لون عن مدى  دوى اإلخبار عنسو ال يتسا لو

عن  دوى ما ورد في النصو  المقدسة من أن الشمس ستشر  من مغر،ااو أو 

الدخانو أو الدا،ةو أو يأ وج ومأ وجو وغيرها من اآليات التي ورد في النصو  

 المقدسة ألاا ستكون ع مات على الساعة.

فإ ا ما سألام أحد عن سرهاو أحالوه إلى علم اللسو و ون اللس أعلم ،فلقسو 

يحيطون ،شي  من علمسو أو قرأوا عليس ما قصس اللس تعالى علينا عن الم ئكة وألام ال 

َك لِْلَمَ ِئَكِة إِلِّي }عندما أخبرهم ،ألس سيجعل خليرة في ا رضو فقا :  َوإِْ  َقاَ  َر،ُّ

َسبُِّح َماَ  َوَلْحُن لُ َ اِعٌل فِي اْ َْرِض َخِليَرًة َقاُلوا َأَتْجَعُل فِيَاا َمْن ُيْرِسُد فِيَاا َوَيْسِرُك الدِّ 

ُس َلَك َقاَ  إِلِّي َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُمونَ   [34]البقرة:  {،َِحْمِدَك َوُلَقدِّ

و ان في إمكالام أن يسترشدوا ،اذه اآلية الكريمةو ليتعلموا فن ا د  مع اللس 

و وال قتعالى  ف  يعقبوا عليسو وال يردوا أمره   لك ألام ال يحيطون ،تأويل الحقائ
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 معرفة أسرار ما يريده اللس.

و ان في إمكالام أن يسترشدوا ،قصة موسى عليس الس ر مع الفضرو و يف 

 دلس على أن في الغيع أشيا    يرة تبرر ما ال لدر س من عالم الشاادة.

و ان في إمكالام أن يعودوا إلى االسم الذي سماهم اللس ،سو وهو اإلس رو 

من سلم للس تسليما مطلقا في شريعتس وعقيدتس وسلو س وهو اسم ال يستحقس إال 

 ومواقرسو ،ل يكون ،ين يديس  الميت ،ين يدي الغسا و أو  الريشة في ماع الريح.

لكن الدين المزا ي الذي طبع عليس التنويريونو ومن تبعام في هذا الموقف 

ن ع  علام يعترضون من حيث ال يشعرون  فيتسا لون ،عقولام القاصرة المجردة

  دوى ظاور هذا اإلمار العظيم الذي و لت لس أخطر مامة في التاريخ.

) إن اللس : وهم في لرس الوقت يصححون حديث التجديد الذي قا  في 

و مع  ولس ال يرقى في (8)يبعث لاذه ا مة على رأس  ل مائة سنة من يجدد لاا ديناا (

في عدد مفر يسو وال في أي  صحتس  حاديث اإلمار الماديو ال في عدد رواتسو وال

 شي  آخر.

ومع  لك لجد القرضاويو و ل من ينكر أحاديث الماديو يؤمن ،سو 

ويصححسو ،ل يؤلف فيس الكتعو وال يكاد يفلو مجلس من المجالس إال ويذ رهو 

ويعدد من خ لس المجددين الذين ينطبق عليام الحديثو ويكاد يذ ر لرسس ا لوال 

ألس ال فار  ،ين ا مرين  فالذي ،شر ،ظاور المجددين في  ل  الحيا  ا من ،ينامو مع

 مائة سنةو هو لرسس الذي ،شر ،ظاور المجدد ا عظم ،عد مئات السنين.

                                         
سلسلة (و وا لبالي في ال809( وصححس السفاوي في المقاصد الحسنة )0198رواه أ،و داود )رقم/(  8)

 (.799الصحيحة )رقم/
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ولذلك فإن على الذي يذ ر عدر  دوى التبشير ،اإلمار المادي واعتبار الدين 

 الدين قد قد  مل ف  حا ة إليسو أن ينكر أيضا حديث التجديد  ل مائة سنة..  ن

  ملو ف  حا ة للمجددين.

لكن العقل المزا ي الذي يقدر هواه على النصو  المقدسةو يتقن فنون 

الحيلو فيقبل ما يشا  من النصو و ويرفض ما يشا و من دون أن يدلي ،أي سلطان 

 أو أي حجة.

وألا ال يمكنني في هذا المقار أن أ  ر الروائد التي تد  علياا تلك البشارة 

يمة ،اإلمار الماديو ولكني أعبر عن لرسي فقطو وعن تأثير حضور اإلمار العظ

المادي في حياتي.. وليعتبرلي من يشا  خرافيا أو ضاال أو متكاس  أو ما شا  من 

 ا سما .

فأو  شعور أشعره هو  لك الشعور الذي شعره ورقة ،ن لوفل ومن معس من 

 النبي ا مي الذي ،شرت ،س ا لبيا  ا حبار الصادقين الذين  الوا يترقبون ظاور 

فأفنوا أعمارهم في  لك االلتظار الجميلو الذي ال يفتلف عن التظار يعقو  عليس 

 الس ر ليوسف عليس الس ر.

وهذا الشعور ال يمكن وصرسو وال التعبير عنسو  لس  و  محضو ولذة محضةو 

يسو الترا  الذي يسير عل فكلما   رت اإلمار المادي  لما دعتني ا شوا  إلى تقبيل

 أو الاوا  الذي يتنسمسو فريحس هي لرس ريح يوسف التي أعادت ليعقو  ،صره.

وع قتي ،س ليس لذة لرسية فقطو ،ل هي طاقة روحية أيضا تجعلني ا من حيث 

ال أشعر ا أتواصل معسو  ما تواصلت أرواح أولئك ا حبار والرهبان مع رسو  اللس 

 م الملكوت إلى عالم الملك.قبل أن يفرج من عال 



108 

 

وهو أيضا ليس أشواقا روحية فقطو ،ل هو طاقة  برى تجعلني أشعر ،أن علي 

أن أقّدر أي هدية تليق ،ذلك الجنا  الرفيع الذي  علس اللس أم  لألممو يصحح 

مسارهاو ويعيد لإللسان الفليرة حقيقتس ومكالتسو ،عد أن يفر س من أسر الشياطين 

 جولاا قرولا طويلة.التي سجنتس في س

وهذا ما يجعل من االلتظار حر ةو ال  س و وعزيمة ال وهنا.. فالذي ينتظر 

 الغالي عليس أن يقدر الغاليو حتى ال يلقاه ويداه فارغتان.

هذه مشاعريو والتي ال أستطيع أن أ بتااو أو أ تماا مفافة أن أتام في عقلي 

 ع قة.ودينيو  لي أشعر أن ع قتي ،س أعظم من  ل 

وهي ليست صعبةو وال ألا من ينررد ،ااو ،ل هي ممكنة لكل شفص يسلم 

 للنبوةو ويعلم ألاا ال تقو  إال الفيرو وال ترشد إال للفير.

أما دعاوى ،عضام  فاي لاشئة من تلك التصورات المرضية المبنية على عالم 

 ادي يؤثر فيالملكو ال على عالم الملكوتو فام يتصورون أن تعظيمام لإلمار الم

و وهم ال يعلمون أن اإلمار المادي الذي هو حريد رسو  تعيظمام لرسو  اللس 

و ليس سوى قطعة منسو فاو منس  ما ورد في الحديثو ولذلك  ان تعظيمس اللس 

و والشو  إليس شو  لرسو  اللس و ومحبتس محبة لرسو  اللس تعظيما لرسو  اللس 

 و ولصرتس لصرة لرسو  اللس. 

ولذلك ال لملك إال أن لقو   ولئك الذين يتسا لون عن  دوى ظاوره أو 

خرو س أو و وده: يحق لكم أن تتسا لواو  لكم تتصورون الدين ،تلك الصورة 

البسيطةو الفالية من المشاعر المتدفقة لحو النبوة والوالية..  لك ألكم تتعاملون مع 

نتاي ساعي البريد الذي يبلغ الرسالةو ويالنبوة تعام   افا  فتفتصرون دورها في دور 



109 

 

 دوره.

أما من يعشق النبوة في  اتااو ويعشق الوالية التا،عة لاا  فاو يعلم ألس يستحيل 

أن تقور الشريعة من دون النبي الذي تنزلت عليسو أو من دون الولي الذي يم لااو 

وةو طى النبولذلك  الت محبة الولي والشو  إليس والتظاره ليست إال سيرا في خ

 وتم   حقيقيا للع قة معاا.

ور،ما لن يرام هذا الحر يون خصوصا أولئك الذين فشلوا في  ل مشاريعام 

،سبع غيا  هذا البعد عن دعوتامو  لام طالبوا ،تحكيم شريعة اللس ،عيدا عن 

 ةا وليا  الذين يم لولااو والشريعة الحقيقة ال يم لاا وال يطبقاا إال ا وليا و ورث

 ا لبيا .

ولألسف لجد أ  ر الحر يين ا،تدا  من حسن البنا والتاا  ،قادة اإلخوان 

المسلمين المعاصرين ينكرون اإلمار الماديو ولو ألام تم لوه في دعوتامو 

واستطاعوا أن يستريدوا من البشارات المرتبطة ،سو لنجحوا في أقصر مدةو م لما لجح 

 غيرهم.. لكنام ال يعتبرون.

 ال ال ة: أن اإلمار المادي فكرة مقتبسة من الديالات ا خرى: الشباة

وهي من الشبس التي يب اا أولئك التنويريون الذين يتوهمون ألام ،أطروحاتام 

يقومون ،تنقية اإلس ر من التأثيرات الياودية والمسيحية وغيرهاو والتي تسر،ت إليس 

 ا حسع وصرام ا عبر العصور المفتلرة.

 لك التسر و وال لنكر ضرورة تصرية اإلس رو وخاصة  ولحن ال لنكر

 التراسير القرآلية من آثار تلك اإلسرائيليات التي شوهت الدينو وحرفتس.

ولكن ليس  ل ما ورد في الكتع المقدسة لتلك الديالات مما يتنافى مع دينناو 
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اللس لرساا  إلىفاناك قواسم   يرة مشتر ةو ولو ألنا طبقنا هذا ا ساس العتبرلا الدعوة 

دعوة مسر،ة من الكتا  المقدسو  لك أن في الكتا  المقدس لصو    يرة ممتلئة 

،الجما  تعرف ،اللس و،أسمائس الحسنى وتدعو إلى محبتس والتو ل عليس.. فال لعتبر 

 تلك النصو  مما تسر  إلى ديننا.

زا  و والتي ال يوم ل  لك تلك البشارات الك يرة المرتبطة ،رسو  اللس 

علما  المسلمين يستعملولاا في مناظراتام مع أهل الكتا و ،ل إن الك ير من أهل 

الكتا  آمن ،سبباا قديما وحدي ا.. فال لحكم على تلك الكتع وا سرار ،ألاا 

 محرفة  ميعا حتى ما ارتبط مناا ،تلك البشاراتم

سس موهكذا فإن القرآن الكريم يفبرلا أن التحريف مس ،عض الكتا و ولم ي

 ميعاو ولذلك  ان علما  المسلمين في حوارهم مع أهل الكتا  يستعملون لرس 

لصو  الكتا  المقدس ليقيموا عليام الحجة من خ لسو ،ل إن القرآن الكريم أو  

ُ لُّ الطََّعاِر َ اَن ِح ا لَِبنِي إِْسَراِئيَل }من استعمل هذا المناج عندما قا  مفاطبا الياود: 

َ  التَّْوَراُة ُقْل َفْأُتوا ،ِالتَّْوَراةِ َفاْتُلوَها إِْن ُ نْتُ إاِلَّ َما َح  َر إِْسَراِئيُل َعَلى َلْرِسِس ِمْن َقْبِل َأْن ُتنَزَّ ْم رَّ

 [93]آ  عمران:  {َصاِدِقينَ 

ِذيَن َيتَّبُِعوَن }وهكذا أخبر عن المؤمنين من أهل الكتا و ووصرام ،كولام  الَّ

ُسوَ  النَّبِيَّ ا ْلِجيِل َيْأُمُرُهْم الرَّ ِذي َيِجُدوَلُس َمْكُتوً،ا ِعنَْدُهْم فِي التَّْوَراِة َواإْلِ يَّ الَّ ْ ُمِّ

ُر َعَلْيِاُم اْلَفَباِئَث َوَيَضُع  يَِّباِت َوُيَحرِّ ،ِاْلَمْعُروِف َوَينَْااُهْم َعِن اْلُمنَْكِر َوُيِحلُّ َلُاُم الطَّ

تِي َ اَلْت َعَلْيِامْ َعنُْاْم إِْصَرُهْم َواْ َْغَ َ  ا  [875]ا عراف:  {لَّ

،ل إن القرآن الكريم أخبر أن إلس أهل الكتا  هو لرسس إلس المسلمينو  ما قا  

ِذيَن َظَلُموا ِمنُْاْم َوُقوُلوا }تعالى:  تِي ِهَي َأْحَسُن إاِلَّ الَّ َواَل ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِ  إاِلَّ ،ِالَّ
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ِذي ُألْ   {ِزَ  إَِلْينَا َوُأْلِزَ  إَِلْيُكْم َوإَِلُانَا َوإَِلُاُكْم َواِحٌد َوَلْحُن َلُس ُمْسِلُموَن آَمنَّا ،ِالَّ

 [06]العنكبوت: 

و،نا  على هذا  فإن  ل النصو  الواردة في حق اإلمار الماديو والتي وردت 

ا فِي ْبنَ َوَلَقْد َ تَ }في الكتع المقدسة المفتلرةو ليست سوى مصدا  لقولس تعالى: 

الُِحونَ  ْ ِر َأنَّ اْ َْرَض َيِرُثَاا ِعَباِدَي الصَّ ُ،وِر ِمْن َ،ْعِد الذِّ   فري هذه [847]ا لبيا :  {الزَّ

اآلية الكريمة إخبار من اللس تعالى ،أن البشارة ،وراثة الصالحين لألرض  تباا في 

 لمفتلرة.الز،ورو واإلمار المادي هو ،داية تلك البشارة  ما ورد في الرويات ا

الحالي لجد إشارات   يرة تنطبق تماما على ما   ر في القرآن الز،ور وفي 

في الرقرة التاسعة عليس الس رو و( من ز،ور النبي داود  355المزمور )الكريمو فري 

 أّما المتوّ لون على اللس فإّلام سيرثون ا رض(. و: )ا شرار ينقطعونقا منس 

: )إّن اللس يعلم أّيار الصالحين وسيكون ميراثام وفي الرقرة ال امنة عشر  ا  

 أ،دّيًا(

وفي الرقرة ال الية والعشرين ورد : )الذين ،ار ام اللس سيرثون ا رضو أّما 

 الذين لعنام اللس فسينقطعون(

و ا  في الرقرة التاسعة والعشرين: )الصّديقون سيرثون ا رض وسيسكنون 

 فياا إلى ا ،د(

ه البشارات في سائر أسرار الكتا  المقدسو فري سرر وهكذا لجد أم ا  هذ

 ويمتّد غصن من  ذوره و: )،رز ،رعم من  ذع يسي[9ا  6و  3ا 8/  88،ا  ] شعيا أ

وروح  ووروح المشورة والجبروت ويستقّر فيس روح اللسو وروح الحكمة والرطنة

ع لذئع ميعيش ا والعلم والفشية من اللسو يحكم وفق علمس ال وفق ما يسمع ويرى
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ويرعى الدّ  مع البقرة وا سد  ودسالنعجة والنمر مع المعزى والعجل مع شبل ا 

ر وفساد وال يحدث ضر وويلعع الطرل الرضيع ،جحر ا فعى ويأ ل التبن م ل البقرة

 ن ا رض تمتلى  ،معرفة اللس م ل المياه التي َتْملؤ  وفي  ميع  بالي المقّدسة

 البحار(

شير،لغتس الرمزية إلى  لك الزمان الجميل الذي يعم فيس وطبعا هذا النص ي

الس ر والعدالة ا رض ،سبع حكم الصالحينو والذي يبدأ ،حسع الروايات من 

 .اإلمار المادي

و 18،ا  ]إلجيل لوقا وهكذا لجد أم ا  هذه البشارات في العاد الجديدو فري 

مم ار على ا رض لأل: )تكون في الشمس والقمر والنجور آياتو ويظ[ 155ا 17

ومن  وضيق وحيرة ،سبع اضطرا  أمواج البحرو وتضعف قلو  الناس من الفوف

 ووتتزلز  قوة السما  وترّقع تلك الوقائع التي تظار على ر،ع ا رض المسكولة

 يأتي ،قّوة و    عظيم( وعندها ُيرى إ،ن اإللسان ممتطيًا غمامة

 المراد،أن  س الكتا  المقّدس(في )قامووقد   ر علما  المسيحية ألرسام 

ّررت عبارة ا،ن اإللسان تك،ل إن و عليس الس رالسيد المسيح ليس ،ا،ن اإللسان هنا 

س الس ر علييمكن تطبيق ث ثين مناا مع عيسى المسيح  وفي ا لا يل ثمالين مّرة

 و وأّما البقّية فإّلاا تتحّدت عن المنجي الذي يظار في آخر الزمان.فقط

 1و8الرقرات :  81،ا  ]يوحنّا ال هوتي لك لجد هذه البشارة في رؤيا وم ل  

ُع ،الشمس ا و)ظارت ع مة عظيمة في السما [و فقد ورد فياا: 80و 7و مرأة تتلرَّ

و الت المرأة ُحبلى  ووتحت قدمياا القمر وعلى رأساا تاج فيس إثنا عشر  و باً 

 وسيحكم  ميع ا ُمم ،عصا حديدية وتصرخ من شّدة ألم الطلقو ثم ولدت طر ً   راً 
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فقد اخترى عن ألظار الشياطين لعصر  وو  ل حرظ  لك المولود ،شكل تار

 وعصرين ولصف عصر(

،ل إلنا لجد أم ا  هذه البشارات في الكتع المقدسة لغير أهل الكتا  من 

 د هذالجوهو أحد الكتع المعتبرة عند الانود [و أو،اليشادالياود والنصارىو فري ]

: )عند لااية العالم أو عند التاا  العصر النص الذي ال ينطبق إال على المفلص

الحديدي يظار )مظار ويشنو المظار العاشر( ممتطيًا حصالًا أ،يض وفي يده سيف 

يقضي على  ميع ا شرار ويجّدد الفلق وُيعيد  ومصلت يلمع  النجم المذّلع

 العالم( المظار العاشر هذا يظار عند التاا  والطاارة

من الكتع المقّدسة عن الانود: )ُتفتم الدليا ،ملك [و وهو ،اسكولجد في ]

عاد  في آخر الزمان   يكون إمامًا للم ئكة واإللس والجّن يكون الحّق معسو 

ويفبر عّما في  وويستحو  على  ل ما هو مفري في الجبا  والبحار وا راضي

 م منس(السماوات وا رض وال يأتي إلى الدليا أعظ

)عند التاا  العالم  من الكتع المقّدسة عن الانود:[و وهو أيضا ،اتيكلوفي ]

وهاو من أوالد  وويظار صااحع الُمالك الجدياد ووتعود حّية وتتجّدد الدليا القديمة

 وسياّدي العالم العظيميان أحدهماا ) لاموس آخر الزمان ( واآلخر ) الصّديق ا  بر (

 .واسم صاحع هذا الُملك الجديد ) هادي ( وّمى ،ا ) ،شن (أي وصّيس ا  بر المس

ر من ويعّمر أ   ويطو  عمر دولتس .يصير ملكًا ،الحّق وخليرة )رار( ولس معا ز   يرة

ويسيطر على ساحل البحر المحيط و زائر  وو،س تفتم الدليا .أوالد ) الناموس ا  بر (

الزهرة وسيف البحر  سرالديع وقبر ا   آدر و با  القمر وشما  هيكل

وياّدر ،يت أصنار ) سومنات ( و،أمره ينطق ) غرالات( وُيكّع على  ووالمحيطات
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ر  ميع ا صنار في  ّل  و اس في الترا  فيكسره ويلقيس في البحر ا عظم ويكسِّ

 مكان(

 ويظار ويشنو ،ين الناس [ وهو من ا سرار الاندية المقدسة: )ريغ وداوفي ]

في يد ويشنو )المنجي( سيف م ل  و ع مذّلعو  و ل شفص هو أقوى وأقدر من

وعند ظاوره تظلم الشمس والقمر وتاتز  ووفي يده ا خرى خاتم يسطع لوره

 (ا رض

وغيرها من النصو  الك يرةو والتي ال لزا  لرى أتباع الديالات المفتلرة 

ر وظ ر ويؤمنون ،ااو ويعتقدون أن هناك مفلصا تتفلص البشرية على يديس من  ل  

 والحرافو ليصحح مسارها إلى الصراط المستقيم ،عد فترة الض   الطويلة.

وال يام ا سما  التي يسمون ،اا  لك المفلصو  ن العبرة ،الحقائقو ال 

،ا سما و و،المعالي ال ،الصور.. ولذلك ال معنى العتبار ما  اترقت عليس ا مم  ميعا 

  تا،نا ما يؤيدها.خرافةو أو ض لة خاصة إ ا ورد في 

،ل إلنا لجد لركرة المفلص تأثيرها الناضوي الكبير في سائر ا ممو حتى لو 

 ان تأثيرا سلبياو لكن لس دوره الراعل.. فالمسيحيون المتصاينونو والحر ة 

الصايولية لرساا لم تقمو وتفلص الياود من  لك الذ  الذي  الوا يعالولس إال ،نشرها 

 يجتادون في ،نا  الايكل لسو تمايدا لظاوره. لركرة المفلصو ولاذا

 الشباة الرا،عة: أن اإلمار المادي  ان سببا للدعاوى والرتن:

وهي من الدعاوى الغريبة  داو  لك ألاا تستعمل ما يسميس الرقاا  ]سد 

الذرائع[ في موضوعات ا خبارو ال في الموضوعات العملية والرقايةو مع أن لسد 

القبو  ،س ا شروطس الك يرة في الرقس وا صو و والتي يشكل عدر الذرائع ا في حا  
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 التعارض مع النص أولى أولوياتاا.

على ا مةو حتى لكتم أو لكذ   فال لحن أ  ر حرصا من رسو  اللس 

أحادي س الصحيحة الصريحةو التي لقبل ما هو دولاا ،ك يرو ،حجة أن تلك ا حاديث 

 قد تستعمل استعماال خاطئام

طبقنا هذا المعيار  لغينا  ميع أحكار الشريعةو ،ل ألغينا  ميع عقائدهاو  ولو

فاإلرها،يون اآلن يستندون إلى ما ورد في النصو  المقدسة من لعيم الجنةو 

ليستقطبوا المزيد من ا تباعو وينشروا إرها،امو فال يأتي أحد من الناسو ويزعم ألس 

 يدي اإلرها،يينمال تو د  نةو حتى يسلع هذه الورقة من أ

واإلرها،يون يتحدثون عن   ير من معالي الشريعةو ويحرصون علياا  فال 

 لفالف الشريعة طلبا لمفالرتامم

ولذلك  فإن هذا البعد الذي عبر عنس الشيخ ا،ن محمود النجدي القطريو 

 ميع العلما  والعوارو في  ل و علس من مبررات إلكاره لإلمار المادي  فقا : )

كانو يقاتلون  ل من يدعي ألس اإلمار الماديو العتقادهم ألس د ا   ذا و زمان وم

يريد أن يرسد الدينو ويرر   ماعة المسلمينو ويمأل ما استولى عليس  ورا وفجوراو 

 ما  رى لك ير من المدعين للماديةو وسيستمر الناس يقاتلون  ل من يدعي  لك 

( تأ  على اللسو وا تااد مع النصو حتى تقور الساعةو فأين المادي والحالة هذهم

 وإدخا  للعقل فيما ال مجا  لس فيس.

،ل إلنا لوتأملنا التاريخ لو دلا أن ادعا  المادوية أ بر دليل عليااو م لما حصل 

 .مع أدعيا  النبوةو وخاصة قبل الرترة التي ،عث فياا رسو  اللس 

داعية إللكار تلك النصو   ،ل إلنا لو طبقنا هذا المعيارو وهو االدعا  واعتباره
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المقدسة الك يرةو فإلنا ا وحتى ال لقع في التطريف في الميزانو أو في المكاييل 

المزدو ة ا علينا أن لترك تعلم العلور الدينيةو  ن هناك من العلما  ،الدين من راح 

 يرسد الدينو ويضلل الناس.. 

الصراع في التاريخ ،ل لترك  ذلك ا حاديث الدالة على التجديدو  لك أن 

حصل ،ين المجتادينو و ل منام يزعم ألس المجددو وال زا  اآلن الصراع مو ودا  

 فكل  اة تتصور أن زمار التجديد ،يدها.

وهكذاو  الت هذه الشباة مجرد هوىو  لك أن الحقيقة ال يضرها من خالرااو 

للعلمو وقد قا    ما ال ينرعاا من وافقااو والارو  مناا ،أم ا  تلك الحجج  تمان

ِذيَن آَتْينَاُهُم }: تعالى في وصف أهل الكتا  و تمالام للبشارت ،رسو  اللس  الَّ

 {اْلِكَتاَ  َيْعِرُفوَلُس َ َما َيْعِرُفوَن َأْ،نَاَ ُهْم َوإِنَّ َفِريًقا ِمنُْاْم َلَيْكُتُموَن اْلَحقَّ َوُهْم َيْعَلُمونَ 

 [806]البقرة: 

كتا  في  لك الكتمان لو دلاها لرس حجج هؤال و ولو تأملنا حجج أهل ال

 لك ألام يتصورون أن مصلحة الدين في ،قا  النبوة في ،ني إسرائيل  فإ ا ما خر ت 

منام  ان في  لك الض  .. وهو لرس ما يتذرع ،س هؤال  الذين يتصورون أن التجديد 

ر  ان الذي ،ش حكر عليامو ولذلك ال يصح أن يسلموه لغيرهم  ائنا من  ان حتى لو

 ،ل ،شر ،س  ل ا لبيا . ،س رسو  اللس 

وهم يرعلون  لك خصوصا مفالرة للشيعة الذين يعطون قيمة  بيرة لتلك 

البشارات النبويةو ،ل يتحر ون في التاريخ على أساساا  فيفالرولامو وال يعلمون 

 لرسس. ألام يفالرون رسو  اللس 

مجرد الكتمان  فاو مع اإلثم العظيم والمشكلة الكبرى ،عد  لك  لس ليس في 
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المرتبط ،س ال يساوي شيئا أمار التكذيع.. ال تكذيع الرواة والمحدثينو وإلما 

 لرسس. تكذيع رسو  اللس 

وال تتعجبوا من هذا  فقد رأيت المنكرين  حاديث اإلمار الماديو يقبلون 

من السنة  لرس الطر  وا ساليد التي رويت ،اا أحاديث أخرىو ويعتبرولاا

 الصحيحةو ،ل يشنعون على المفالف إن ألكرهاو متامين إياه ،إلكار السنة.

لكنام في لرس الوقت يكذ،ون لرس الرواةو ،ل لرس السلسلةو إن روت 

أحاديث اإلمار الماديو ولست أدري ما هو معيار تكذيبام لاا  فإن  ان  ذ،ااو 

س إال الاوىو  لك ألس ال ا تااد فلتكذ  في سائر ا حاديثو وإن  ان غير  لكو فلي

 مع النص.
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 عذا  القبر. و.التنويريون

من القضايا العقدية التي خاض العقل التنويري فياا من غير أن تكون لس أثارة 

من علمو أو ،صيرة من هدىو أو دليل من وحي مقدس ما يطلق عليس اصط حا ]عذا  

 القبر[

لمتواترةو من الكتا  والسنة  لك العذا  الذي وردت ،س النصو  المقدسة ا

المطارةو ود  عليس معاما العقل الممتلئ ،الحكمة واإليمانو وقا  ،س  ل الحكما  

والعلما  الذين لم يستطع أحد منام وعلى مدى القرون الطويلة أن يتجرأ  فيكذ  ما 

دلت عليس النصو و أو يحشر ألرس فيما ال طاقة لعقلس المحدود في التعرف عليسو أو 

 حاطة ،س.اإل

لكن التركير الرغبوي والمزا ي للتنويريين راح يفوض فيس  ما خاض في 

غيرهو وال دليل لس إال الاوى المجرد..  لك ألس من الناحية العقلية يمكن لفالق هذا 

الكون أن يعذ  من شا و متى شا و  يف شا و وفي إطار قوالين العدالة التي يضعااو 

 و تد،يره أو تصريرس.وال يحجر عليس أحد في ملكس أ

ومن الناحية الشرعيةو والتي هي المفو  الوحيد ،الحديث في هذا الجالعو 

لرى النصو  الك يرة التي تحذر من عذا  القبرو وتبين الر ائل التي يمكن أن تكون 

سببا في حصولسو ،ل تعلمنا من ا دعية والتضرعات ما يجعل منس قضية حاضرة في 

من خ لاا  فنقاور لزغات الاوى ،سياط الرهبةو  ما لدفعاا إلى  أ هالناو لنر،ي ألرسنا

 العمل الصالح ،جوائز الرغبة.

لكن التنويريينو و،سبع ما رأوه من ،عض المشايخ والوعاظ من استعما  هذا 
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النوع من القضايا العقدية في محلس أو في غير محلسو راحوا ال يكترون ،اإلغارة عليام 

 ارة على النصو  المقدسة لرسااو ولقدها.أو لقدهمو وإلما اإلغ

وهذا ما يد  على  ون العقل التنويري عق  مراهقا  فاو ال يركك القضاياو 

ويميز ،ين المقبو  والمرفوضو و،ين الحقيقة واالستعما  الفاطئ لااو وإلما يغير 

و ةعلى الجميعو و،طريقة استئصالية ال ع قة لاا ،العلمو وال ،الحكمةو وال ،التؤد

 وإلما هي تجسيم للاوى المجردو والتركير الرغبويو والعقل المزا ي.

عذا  القبر أر ومن ا م لة على  لك قو  ،عضام: في مقا  تحت عنوان ]

حد المنترعااين من تجار الدين ،ا زهااار أ،الطبع ال يفري على : ) (8)[عذا  الرقر

ن دين ودفاعام المستميت عالذين يدافعون عن مصالحام الشفصية ،اسم الدين والت

حقيقة شي  مفزي  ولدعو اللس أن يقبرهم في  انم إن شا  اللس وموضوع عذا  القبر

هو  ز  من عالم الغيعو  وئاأن تكرس حياتك للدفاع عن عالم ألت ال تعلم عنس شي

ف  ألت وال ألا وال أي شفص وال أي علم في الماضي والحاضر  وهو عالم ا موات

تر  هذا العالم عالم الموت ويعلم ما الذي يحدث  ي إلسان ،عد استطاع أن يف

ولكن المنترااعين من تجار الدين ،ا زهااار ر زوا  ّل اهتمامام على  والموت

أر  او يف سيعيش سعيد وما لرس اإللسان وهو حي يرز أ واإللسان ،عد موتس فقط

ن من هؤال  المجرميم ل م يين البؤسا  الذين يعيشون في فقر و،ؤس وسط  احزين

 (تجار الدين

و،عد  ل هذه المصادرات على المطلو و والفلط ،ين القضاياو وردة الرعل 

                                         
 .1480ا تو،ر  86عذا  القبر أر عذا  الرقرو رمضان عبد الرحمن في الفميس (  8)
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أليس من العار التي ال تد  على الحكمة وا لاةو راح صاحع المقا  يفطع قائ : )

فيا  ..أن تدافع عن ا موات وتترك ا حيا  يزدادون ،ؤسا ،اسم تم يلية عذا  القبر

شعاار ،من حولك من البشر اشعار ،ام ا ..ن اللس  رّمكأإلسان يا من تؤمن  أستا  يا

اشعر ،ام وقف معام و،جالبام ضد . .وهم أحيا  يشتر ون معك في المكان والزمان

 ل مصلحتك الشفصيةو فمز،لة التاريخ ال تجامل وال أالراسدين ال تقف ضدهم من 

الرقر  ف  يطلق ومرة من عذا  القبار ترتشي أعاد حسا،اتكو فعذا  الراقار أهم مليار

والرقرا  إال على ا حيا  والعقل يقو  أن الذي ال ياتم ويشعر ،معالاة الناس وهم 

 موات يعتبرأأمامس أحيا و فمن المؤ د أن ما يقولس مدعيا خوفس على لرس الناس وهم 

محض  ذ  وافترا  وضحك على لرس الناس حتى ينشغلوا عن حقوقام الطبيعية 

 (وهم احيا 

ولست أدري ما ع قة عذا  القبر ،كل  لكو وهل في إمكان العالم أو ر ل 

الدين أو الفطيع أن ينقذ الناس من الرقرو وهل هذا دورهو أر دوره أن يبين أحكار 

الشريعةو ويعظ الناس ويو اامو أما تكليرس ،إغنائام من الرقرو فاذا ليس من 

سرقات الكبرى ليس ر ا  الدين الذين يؤمنون مسؤوليتسو والسبع فيما   ره من ال

،عذا  القبرو ولكن ر ا  الدليا الذين ينكرولسو  لام لو  الوا يؤمنون ،سو لما تجرأوا 

 على سرقة دينار واحد.

ولاذا فإن هذا التنويري في حقيقتس ال يعطي ح  لع ج الرقرو وإلما يريد أن 

يا  وزلدقةو ليجمع الرقرا  ،ين عذا  الدليضم للرقر الذي يعاليس الرقرا   ررا وض ال

وعذا  اآلخرةو أو ليضموا إلى معالاتام المادية معالاة أخرى لرسية وروحيةو أشد 

 وأخطر. 
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عذا  القبر ،ين الحقيقة وم ل  لك  تع آخر يقو  في مقا  ،عنوان ]

على  ن الكريمآيار و،عد لزو  القرن تجد في هذه ا أمن المؤسف  دا : )(8)[والفيا 

س مية ما زا  مة اإل،نا  هذه ا أمن  ا بير اسنة عدد 8144  ر من أخاتم النبين منذ 

 ولية عرض الحائطآيات القريؤمن ،مقولة عذا  القبر ضار،ا ،مقولتس هذه ،كل اآل

 وحاداآل حاديثأويتمسكون ،بعض  ووالتي تنري هذا االدعا  لريا قطعيا ال مرية فيس

ال ثم عليس وإوتار اا ال  وحاديث ظنية ال بوتألاا أمة ،ا والتي يجمع معظم علما  

 (حاديثسس الدين من هذه ا أيجوز استنباط او استفراج 

وهكذا راح هو وأم الس ينتقون من القرآن الكريم ،عض اآليات التي تنص على 

العذا  ا  بر في القيامةو متجاهلين آيات أخرىو تتحدث عن العذا  الذي قبلااو 

 ن يحكموا  ميع اآليات والنصو و راحوا يستعملون ،عضاا لضر  ،عض.و،د  أ

و،نا  على هذا لحاو  في هذا المقا و و،اختصارو   ر شبااتامو والرد عليااو 

و،يان مفالرتاا للنصو  المقدسةو ومفالرتاا للعقل والحكمةو ومناقضتاا 

  واإلص ح. للمقاصد الشرعية من   ر هذه القضية واستعمالاا وسيلة للتر،ية

الشباة ا ولى  ا أن عذا  القبر أطروحة مستمدة من الديالات 

 ا خرى:

يصر التنويريون في  ل قضية اترق فياا اإلس ر مع سائر ا ديان على تكذيبااو 

،حجة أن المسلمين أخذوها من أهل تلك ا ديانو وليس من مصادرهم المقدسةو أو 

لمصادر المقدسة للمسلمين استرادتاا من ر،ما يتصورون من حيث ال يشعرون أن ا

                                         
 .1486سبتمبر  40  عذا  القبر ،ين الحقيقة والفيا و فتحى احمد ماضىو(  8)
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أهل تلك ا ديانو ولم يوح ،اا من اللس تعالى.. وهم في هذا يطلبون من اللس تعالى 

 ،أن يفتار للمسلمين عقائد ينرردون ،ااو وال يزاحمام فياا غيرهم.

 مصدر ُخرافة عذا ومن ا م لة على هذه الشباة ما  تبس ،عضام تحت عنوان ]

اود ،ما أن اليوالذي أعاد فيس هذه العقيدة لمصادر مفتلرة عبر عناا ،قولس: )و (8)[القبر

 إما أن فاذا يعني حدوث واحد من أمرين اثنين:  هم أصل هذه العقيدة عند المسلمين

ا حيناا ا  الوا يؤمنون ،الحياة في البرزخووأن البعث يكون مرتين ا ولى في   الياود

وهذه  وو،التالي فام يؤمنون ،  ثة ألواع من الحيوات وال الية يور القيامةو والقبر

ولوا أو أن الياود لم يك.. العقيدة هي لرساا عقيدة من يؤمن ،عذا  القبر من المسلمين

يؤمنون ،البعث يور القيامة أصً ..ولكن يؤمنون ،البعث في القبرو وأن الحسا  

لديام هو لرسس عذا  ا خروي لديام مو ود ،داخلسو وهذا يعني أن عذا  القبر 

 (اآلخرة

ثم راح ير ح االحتما  ال اليو ليبني عليس أن مصدر هذه العقيدة هم 

هذا االعتقاد هو ،عينس اعتقاد .  ن .وألا أر ح ال اليةالمصريون القدامىو فقا : 

المصريون الُقدما و فنشأة الياود ،ا صل  الت مصرية حتى مع الف ف حو  هذه 

الت رؤية دينية عامة منتشرة في الشر  القديمو فالمعبود المصري ولكناا   والنتيجة

ُيقا،لس المعبود الرينيقي أو البا،لي..حتى أن عقائد اليولان القدما  لم َتفُل من هذا 

الطرح..وعقيدة الحسا  والجزا  لديام  الت في القبور وهذا ما حملام على دفن 

لُكبرى خلت من أي إشارة للبعث يور ُ تع وأسرار الياود ا. و ن متاع الميت معس.

                                         
عاة و ،بعض التصرف مرا1483فبراير  13مصدر ُخرافة عذا  القبرو سامح عسكرو الحوار المتمدنو (  8)

 ل ختصار.
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القيامةو وأن اإليمان ،يور القيامة لدى الياود لم يأِت إال متأخرًا و،التحديد ،عد  تا،ة 

ال يو د أحد من الياود اآلن يقو  ،عذا  القبر.. ،معنى ألام و لس  التلمود ،ِشقيس..

يدة يف وأن هذه العقيعتقدون في أن البعث يكون يور القيامةو وهذا ُي ير التساؤ   

 ان منشأها لدى الياود ثم ُينكرولاا اآلن..واإل ا،ة  ا ت في الو س ال الي ،ألام 

 الوا يقولون ،ذلك قبل  تا،ة التلمودو و،عدما  ا  التلمود ،عقيدة البعث يور القيامة 

نين ثمتأثرًا فيس ،اإللجيل...حيناا آمن الياود ،أن البعث واحد يور القيامة وأن الحياة ا

 (في الدليا واآلخرة

ثم أخذ يبين  يف تطور هذا المراور المستورد من المصريين القداميو فقا : 

يكرينا اإلشارة ،أن فكرة عذا  القبر عند المسلمين  الت فكرة دينية أخذت ُ،عدًا )

ا تماعيا لتيجة لتطورها على أيدي المتصوفة..أيضًا ومن أثر ُعمقاا الضار  في 

  الشرقيينو وهي تعني أن عذا  القبر لديام  ان هو العذا  ا خير أ هان الُقدما

 لام  الوا ال يعتقدون ،يور القيامة الذي يبعث اللس فيس العباد وُيحاسبام على 

أعمالام فمن  ان صالحًا دخل الجنة ومن  ان طالحًا دخل النارو وأن ا ساطير 

بعض اة في البعض ومتطا،قة في الالمصرية والعراقية والياودية القديمة  الت متشا،

اآلخر..وفي قضية عذا  القبر لكاد لرى تطا،قًا عجيبًا ،ين عقائد الياود والرراعنة 

و، د العرا  ا خاصة السومريين والبا،ليين ا  قبيل ظاور التلمود وتأثر الياود 

ياة ح،ا لا يل التي أفصحت عن شكل الحياة ،عد الموت و،أن هناك يومًا سُترد فيس ال

 ( لأل ساد وهو اليور ا خير للعالم و،عدها يأتي الحسا 

أ ذو،ة عذا  القبر وأ ا يع شيوخ وم ل  لك  تع آخر في  تا  لس ،عنوان ]
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فى الوقت الذى يستعد فيس العالم الرتياد يقو  في مقدمة الكتا : ) (8)[ال عبان ا قرع

صر دمًا يقتر  من الفيا و يحالقرن الحادى والعشرين ،مزيد من التقدر فى العلور تق

المسلمون اهتماماتام حو  قضايا تر ع إلى خرافات تنتمى إلى القرن الحادى 

والعشرين قبل المي د. من لوع عذا  القبر وال عبان ا قرع التى اخترعاا أ دادلا 

ولحن مشغوفون ،اذه  والمصريون القدما  ثم عادت إلينا منسو،ة زورًا إلى النبى

وهكذا و عتبرها من المعلور من الدين ،الضرورة من ألكرها يكون  افراً الفرافة ول

ينرصل المسلمون عن عصرهم ،أ  ر من أر،ع آالف سنة مع أن اإلس ر حين لز  فى 

القرن السا،ع المي دى وقف موقرًا حازمًا من ا ساطير والفرافات ووضع مناجًا 

كن ا س ف ر نوا إلى الفرافة علميًا تجريبيًا فى القرآن للبحث واال تشاف.. ل

وأهملوا ما  ا  فى القرآن الكريم من مناج علمى تجريبى.. وعندما ،دأت الصحوة 

فى العصر الحديث فو ئنا ،فرافات العصور الوسطى التى يرفضاا القرآن الكريم 

وقد عادت إلى الظاور والتأثير على عقو  الشبا  المتدينين ليزدادوا تفلرًا ،اسم 

 (وهو دين العلم ودين التعقل والتبصر اإلس ر

هل يراد ،نا أن لكون رقيق . .مرة أخرى.. ما ا يراد ،نا م!ثم قا  ،كل حماسة: )

.. هل .القرن الحادى والعشرين لعيش فى زوايا النسيان ،ينما يتقدر العالم من حولنا

 (يراد ،ديننا الحنيف أن يكون عنوالًا لإلرها  والعجز والتفلف والفرافةم!

وهكذا راح يتصور ألس ،مجرد تكذيبس لعذا  القبر يكون قد خلص المسلمين 

من الفرافةو وألس ،ذلك سيؤهلام الرتياد القرن الواحد والعشرينو وهو ال يعلم أن 

                                         
 أ ذو،ة عذا  القبر وأ ا يع شيوخ ال عبان ا قرعو أحمد صبحي منصور.(  8)
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قولس هذا سيرتح البا  على مصراعيس إللكار عقائد أخرى من الدينو قد توصف 

 ما يزعم ا ولحن مسلحون ،س ح ،الفرافةو حتى لدخل القرن الواحد والعشرين ا 

 العلم المجرد.

ولرس الشي  لجده يردد في  تع ومقاالت تنويرية   يرةو تحاو  أن تر،ط هذه 

العقيدة ،عقائد ا مم السالرةو لتقور ،نسراا ،عد  لكو و أن القاعدة الشرعية هي أن 

 اإلس ر ال يقصد سوى مفالرة عقائد ا مم.

طبيق هذا المعيار على أحكار الحجو  لغوها ولو أن هؤال  استمروا في ت

 ميعاو فقد  ان الحج أيضا مو ودا في الديالات المفتلرةو ،ل إن القرشيين 

 المشر ين  الوا يترقون مع المسلمين في   ير من أحكار الحج.

وهكذا لجد أ  ر ا لبيا  المذ ورين في القرآن الكريم هم ألرسام المذ ورون 

،ل لرس قصصام مو ودةو واالخت فات ،ين ما ورد في القرآن في الكتا  المقدسو 

الكريم والكتا  المقدس محدودة  فال لعتبر تلك القصص مستمدة من الكتا  

 المقدسو وألاا إرث من الديالات ا خرى تسلل لكتا  المسلمين ودينام.

  دوهكذا ا مر في مسائل   يرة  دا سوا  من ،ا  العقائد أر الشرائعو والتي ت

 في ا صل على وحدة الدينو ال على  ون المسلمين قد أخذوها من غيرهم.

ولو أن هؤال  تواضعوا قلي و وحاولوا أن يتفلصوا من  لك العقل الرغبوي 

والمزا يو وعادوا إلى لصو  القرآن الكريم لرسااو وم لاا إلى السنة المطارة التي 

يرة  داو والتي تكري آحادها لكف هي ،يان للكتا و وشرح لسو لو دوا ا دلة الك 

 المؤمن عن التجرأ على مفالرتاا.

ولذلكو فإن مجرد اترا  المسلمين مع أهل الكتا  أو غيرهم من أهل ا ديان 
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على هذه العقيدة ال يعني إلغا هاو ،ل إلس يعني أن هذه العقيدة من العقائد المقررة في 

 ا ديان ا خرىو والتي ال زالت تحترظ ،اا.

 الشباة ال الية  ا تعارض عذا  القبر مع القرآن الكريم:

وهي الشباة ا  بر التي ينطلق مناا المكذ،ون ،عذا  القبرو ولذلك يأتون 

،بعض اآليات الكريمة التي تنص على أن العذا  الحقيقي يكون ،عد المسا لة 

 ا من اآليات الكريمة.والحسا  يور القيامةو ليضر،وا ،اا غيره

وهم يستعملون في هذا  ل ما لديام من أدوات القص والكتمان والحذف 

التي يستعملاا عادة العقل الرغبوي لتقرير ما يريدو ومن أم لة  لك اقتباس ،عضام 

ِس َوُ نُْتْم َأْمَواًتا َفَأْحَياُ ْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم } لقولس تعالى:  {ْحِييُكمْ ُثمَّ يُ َ ْيَف َتْكُرُروَن ،ِاللَّ

و [18]البقرة:  {ُثمَّ إَِلْيِس ُتْرَ ُعونَ }و مع حذفس لتتمة اآليةو والتي تقو : [18]البقرة: 

م  ًا يقو  الحقو هو موت فى البدايةو ثثم تعقيبس على النص الذي اقتبسس ،قولس: )إ

أي  واتانوحي موتتان ..الحياة الدليا التى لحياها اآلنو ثم الموتو ثم الحياة فى اآلخرة

تصبح هذه المعادلة خاطئة  لنا لضيف حياة  [حياة القبر]َ ا اضرنا . إ. 0=  1+1: 

ثم ،عد  لك موتة  [ومنكر و لكير و ال عبان ا قرع...]أخرى لمشاهدة الرلم المرعع 

 ( ما قا  الحق 0ا ال يساوى و وهذ3+3.. أي ىأخر

 [18قرة: ]الب {ُثمَّ إَِلْيِس ُتْرَ ُعونَ }لكنس لو قرأ فقط تتمة اآليةو وهي قولس تعالى: 

لرد على لرسس ،نرسسو فاللس تعالى   ر ر وعس إليسو أي يور القيامة ،عد الحياتين 

 والموتتينو و لك ما يتطلع و ود حياة ،رزخية.

ا َيْعَمُل  }وهكذا لجدهم يقرؤون قولس تعالى:  َس َغافًِ  َعمَّ َواَل َتْحَسَبنَّ اللَّ

ُرُهْم لَِيْوٍر َتْشَفُص فِيِس اْ َْ،َصاُر الظَّالُِمو َما ُيَؤخِّ َوَلْو }و وقولس: [01]إ،راهيم:  {َن إِلَّ
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ى َفإِ َ  ُرُهْم إَِلى َأَ ٍل ُمَسما ٍة َوَلِكْن ُيَؤخِّ ُس النَّاَس ،ُِظْلِمِاْم َما َتَرَك َعَلْيَاا ِمْن َدا،َّ ا ُيَؤاِخُذ اللَّ

َوَلْو ُيَؤاِخُذ }و وقولس: [68]النحل:  {وَن َساَعًة َواَل َيْسَتْقِدُموَن َ اَ  َأَ ُلُاْم اَل َيْسَتْأِخرُ 

ى َفإَِ ا ُرُهْم إَِلى َأَ ٍل ُمَسما ٍة َوَلِكْن ُيَؤخِّ ُس النَّاَس ،َِما َ َسُبوا َما َتَرَك َعَلى َظْاِرَها ِمْن َدا،َّ  اللَّ

َس َ اَن ،ِِعَباِدِه َ،ِصي و ويتصورون أن العذا  سيؤخر [07]فاطر:  {ًرا َ اَ  َأَ ُلُاْم َفإِنَّ اللَّ

 إلى اآلخرةو  ن اللس تعالى ال يؤاخذ الظالمين قبل  لك.

لكنام لو قرأوا مع تلك اآليات آيات أخرى   يرة  داو تذ ر تعجيل اللس تعالى 

العقو،ة لعباده في الدليا قبل اآلخرةو لراموا تلك اآليات الكريمة فاما صحيحا  فاي 

العذا  المطلقو وإلما تنري العذا  ا  بر الحقيقيو والذي ال يكون إال في ال تنري 

اآلخرةو أما ما عداه  فاو هين  دا مقارلة ،عذا  اآلخرةو ولكن ال يعني ألس ليس 

ِذيَن َظَلُموا َعَذاً،ا ُدوَن َ لَِك َوَلِكنَّ َأْ َ َرُهْم اَل َيْعَلُمونَ }عذا،او  ما قا  تعالى:   {َوإِنَّ لِلَّ

 (8): )عذا  القبر قبل عذا  يور القيامة(،قولس ا،ن عباسٍ و والتي فسرها [05]الطور: 

ُس َمَ ً  }ومن ا م لة التي   رها القرآن الكريم لذلك قولس تعالى:  َوَضَرَ  اللَّ

ِس َفَأَ اقَ  ُس َقْرَيًة َ اَلْت آِمنًَة ُمْطَمِئنًَّة َيْأتِيَاا ِرْزُقَاا َرَغًدا ِمْن ُ لِّ َمَكاٍن َفَكَرَرْت ،َِأْلُعِم اللَّ َاا اللَّ

ُ،وُه 881لَِباَس اْلُجوِع َواْلَفْوِف ،َِما َ اُلوا َيْصنَُعوَن ) ( َوَلَقْد َ اَ ُهْم َرُسوٌ  ِمنُْاْم َفَكذَّ

و فقد   ر اللس تعالى في هاتين [883و 881]النحل:  {ُهُم اْلَعَذاُ  َوُهْم َظالُِموَن َفَأَخذَ 

اآليتين الكريمتينو  يف ألس عجل العذا   هل هذه القريةو ولم يؤ لس لامو وهو ال 

يتنافى مع اآليات السا،قةو وإلما يرام منس أن العذا  لوعان: عذا  حقيقي  املو 

و و،عد الحسا و وهناك عذا  لاقص وقاصر ،النسبة لعذا  وهو المؤ ل إلى اآلخرة

                                         
 .085صا  11ترسير الطبري  ا (  8)
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 اآلخرةو وهو معجل في الدليا أو في البرزخ.

( َفَأَخَذُهُم 875َفَعَقُروَها َفَأْصَبُحوا َلاِدِميَن ) }وم ل  لك قولس تعالى عن ثمود: 

 [878و 875لشعرا : ]ا {اْلَعَذاُ  إِنَّ فِي َ لَِك آَلَيًة َوَما َ اَن َأْ َ ُرُهْم ُمْؤِمنِيَن 

،ل إن اللس تعالى خصص سورة في القمر ،ألواع العذا  التي أصا،ت أهل 

َكْيَف فَ }القرىو ،سبع ،غيام وظلمامو ثم يقو  ،عد   ره لكل عذا  يصا،ون ،س: 

 [86]القمر:  {َ اَن َعَذا،ِي َوُلُذرِ 

ا َأْرَسْلنَا عَ }،ل إلس يصف شدة العذا  الذي أصا،ام  فيقو :  َلْيِاْم ِريًحا إِلَّ

ُاْم َأْعَجاُز َلْفٍل ُمنَْقِعٍر )89َصْرَصًرا فِي َيْوِر َلْحٍس ُمْسَتِمرٍّ ) ( 14( َتنِْزُع النَّاَس َ َألَّ

 [18 - 89]القمر:  {َفَكْيَف َ اَن َعَذا،ِي َوُلُذرِ 

وهكذا تد  هذه اآليات الكريمة على أن تأ يل العذا  ال يراد منس العذا  

يراد منس العذا  الحقيقي الذي ال يمكن أن يقارن ،س عذا  الدلياو وال  المطلقو وإلما

 عذا  البرزخ.

وهكذا لجد القرآن الكريم لرسس يفبرلا ،أن العذا  المرتبط ،الكافرين 

والمنحرفين ال يصيبام في اآلخرة فقطو ،ل يصيبام في الدليا أيضاو وفي حا  

محتضرينو و يف يعاينون العالم االحتضار خصوصا  فقد قا  تعالى في أقسار ال

( َوَلْحُن 80( َوَأْلُتْم ِحينَِئٍذ َتنُْظُروَن )83َفَلْواَل إَِ ا َ،َلَغِت اْلُحْلُقوَر )}الذي سيردون إليس: 

 ( َتْرِ ُعوَلَاا86( َفَلْواَل إِْن ُ نُْتْم َغْيَر َمِدينِيَن )87َأْقَرُ  إَِلْيِس ِمنُْكْم َوَلِكْن اَل ُتْبِصُروَن )

،ِيَن )85إِْن ُ نُْتْم َصاِدِقيَن ) ا إِْن َ اَن ِمَن اْلُمَقرَّ ( َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَ نَُّت َلِعيٍم 88( َفَأمَّ

ا إِْن َ اَن ِمْن َأْصَحاِ  اْلَيِميِن )89) ( 98( َفَسَ ٌر َلَك ِمْن َأْصَحاِ  اْلَيِميِن )94( َوَأمَّ

،ِي ا إِْن َ اَن ِمَن اْلُمَكذِّ يَن )َوَأمَّ الِّ  {( َوَتْصِلَيُة َ ِحيمٍ 93( َفنُُزٌ  ِمْن َحِميٍم )91َن الضَّ
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 [90 - 83]الواقعة: 

وهكذا أخبرلا عن فزع اإللسان عند ا تشافس لحقيقة المصير الذي سيصير إليس 

ي ( َلَعلِّ 99َحتَّى إَِ ا َ اَ  َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَ  َر ِّ اْرِ ُعوِن )}مباشرة ،عد موتس  فقا : 

َاا َ ِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَاا َوِمْن َوَراِئِاْم َ،ْرَزٌخ إَِلى َيْوِر ُيْبَعُ و  { نَ َأْعَمُل َصالًِحا فِيَما َتَرْ ُت َ  َّ إِلَّ

 [844و 99]المؤمنون: 

و  ر لنا ،عض العذا  الذي يصيبام في حا  االحتضار ،مجرد توفر القا،لية 

ِذيَن َ َرُروا اْلَمَ ِئَكُة َيْضِرُ،وَن وَ }لام للفروج لعالم البرزخ  فقا :  َلْو َتَرى إِْ  َيَتَوفَّى الَّ

َس 74ُوُ وَهُاْم َوَأْدَ،اَرُهْم َوُ وُقوا َعَذاَ  اْلَحِريِق ) َمْت َأْيِديُكْم َوَأنَّ اللَّ ( َ لَِك ،َِما َقدَّ

ٍر لِْلَعبِيدِ  ْتُاُم اْلَمَ ِئَكُة َيْضِرُ،وَن َفَكْيَف إِ َ }و وقا : [78و 74]ا لرا :  {َلْيَس ،َِظ َّ ا َتَوفَّ

َس َوَ ِرُهوا ِرْضَواَلُس َفَأْحَبَط 15ُوُ وَهُاْم َوَأْدَ،اَرُهْم ) َبُعوا َما َأْسَفَط اللَّ ُاُم اتَّ ( َ لَِك ،َِألَّ

 [18و 15]محمد:  {َأْعَماَلُاْم 

اْلَمَ ِئَكُة َ،اِسُطو َأْيِديِاْم َوَلْو َتَرى إِِ  الظَّالُِموَن فِي َغَمَراِت اْلَمْوِت وَ }وقا : 

ِس َغْيَر اْلَحقِّ  َأْخِرُ وا َأْلُرَسُكُم اْلَيْوَر ُتْجَزْوَن َعَذاَ  اْلُاوِن ،َِما ُ نُْتْم َتُقوُلوَن َعَلى اللَّ

 [93]ا لعار:  {َوُ نُْتْم َعْن آَياتِِس َتْسَتْكبُِرونَ 

د عذا  القبرو أو عذا  ولذلكو فإن القرآن الكريم ال يفبرلا فقط عن و و

 البرزخو وإلما يفبرلا أيضاو ،أن العذا  يبدأ من لحظات االحتضار لرساا.

وهو لرس ما قرره الحكما  والر سرة والروحاليين ،نا  على تصوراتام 

للنرس الناطقةو وع قتاا ،الحقائقو وتأثيرها فيااو وهو ما يد  على أن عذا  القبر 

د  علياا العقل المجرد أيضاو  لك أن القو  ،عدر البرزخ ليست قضية لصية فقطو ،ل ي

يعني العدر المطلقو وهو ما لم يرد عليس أي دليلو فالموت حالة من حاالت اإللسانو 
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ُكْم َأْحَسُن َعَمً   }وليس عدماو  ما قا  تعالى:  ِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيْبُلَوُ ْم َأيُّ  {الَّ

 [1]الملك: 

 اعلم أن  الغزالي مقررا هذه الحقيقة عند ،يالس لمعنى سو  الفاتمة: )وقد قا

فأما الرتبة العظيمة الاائلة فأن   إحداهما أعظم من ا خرى: سو  الفاتمة على رتبتين

 ويغلع على القلع عند سكرات الموت وظاور أهوالس إما الشك وإما الجحود

دة القلع من عق ن ما غلع علىفتقبض الروح على حا  غلبة الجحود أو الشك فيكو

و لك يقتضي البعد الدائم والعذا   والجحود حجا،ا ،ينس و،ين اللس تعالى أ،دا

وال الية وهي دولاا أن يغلع على قلبس عند الموت حع أمر من أمور الدليا . .المفلد

فيتم ل  لك في قلبس ويستغرقس حتى ال يبقى في تلك الحالة   وشاوة من شاواتاا

ا رأسس فيكون استغرا  قلبس ،س منكس  فيترق قبض روحس في تلك الحا   رهمتسع لغي

 ووماما الصرف الو س عن اللس تعالى حصل الحجا و إلى الدليا وصارفا و اس إلياا

 وإ  لار اللس الموقدة ال تأخذ إال المحجو،ين عنس ووماما حصل الحجا  لز  العذا 

 :س النارفتقو  ل وصروف همس إلى اللس تعالىفأما المؤمن السليم قلبس من حع الدليا الم

 وفماما اترق قبض الروح في حالة غلبة حع الدليا و ز يا مؤمن فإن لورك أطرأ لابي

وال يمكن ا تسا  صرة أخرى  وفا مر مفطر  ن المر  يموت على ما عاش عليس

  اإ  ال تصرف في القلو  إال ،أعم وللقلع ،عد الموت تضاد الصرة الغالبة عليس

وقد ،طلت الجوارح ،الموت فبطلت ا عما  ف  مطمع في عمل وال  والجوارح

  (8)(مطمع في ر وع إلى الدليا ليتدارك

                                         
 (853/ 0إحيا  علور الدين )(  8)
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فإن قلت فما   رتس يقتضي أن تسرع النار إليس عقيع )ثم عقع على  لك ،قولس: 

فاعلم أن  ل من ألكر   ويمال طو  هذه المدة وموتس فما ،الس يؤخر إلى يور القيامة

،ل  وذا  القبر فاو مبتدع محجو  عن لور اللس تعالى وعن لور القرآن ولور اإليمانع

الصحيح عند  وي ا ،صار ما صحت ،س ا خبار وهو أن القبر إما حررة من حرر النار 

 ووألس قد يرتح إلى قبر المعذ  سبعون ،ا،ا من الجحيمو أو روضة من رياض الجنة

روحس إال وقد لز  ،س الب   إن  ان قد شقي ،سو   ما وردت ،س ا خبار ف  ترارقس 

وإلما تفتلف أصناف العذا  ،اخت ف ا وقات فيكون سؤا  منكر ولكير و الفاتمة

ح على مأل واالفتضاو ثم المناقشة في الحسا و والتعذيع ،عدهو عند الوضع في القبر

يع قي مترددا في  مإلى آخر ما وردت ،س ا خبار ف  يزا  الشو من ا شااد في القيامة

أحوالس ،ين أصناف العذا  وهو في  ملة ا حوا  معذ  إال أن يتغمده اللس 

  (8)(،رحمتس

وهكذا لجد اآليات القرآلية الك يرة تفبر ،أن العذا  يبدأ مباشرة ،عد الموتو 

و لك ،استعما  الرا  التي تريد الترتيع والتعقيعو ومن أم لة  لك قولس تعالى عن آ  

ُس ،ُِذُلو،ِِاْم } فرعون: ِس َفَأَخَذُهُم اللَّ ِذيَن ِمْن َقْبِلِاْم َ َرُروا ،ِآَياِت اللَّ َ َدْأِ  آِ  فِْرَعْوَن َوالَّ

َس َقِويٌّ َشِديُد اْلِعَقاِ    [71]ا لرا :  {إِنَّ اللَّ

ا َخطِيَئاتِِاْم ُأْغِرُقوا  }ومن أم لة  لك قولس تعالى عن قور لوح عليس الس ر:  ِممَّ

ِس َأْلَصاًرا فَ    فقد أخبر اللس تعالى [17]لوح:  {ُأْدِخُلوا َلاًرا َفَلْم َيِجُدوا َلُاْم ِمْن ُدوِن اللَّ

أن قور لوح عليس الس رو عذ،وا عذا،ين: عذا،ا في الدليا ،غرقامو وعذا،ا في البرزخ 

                                         
 (850/ 0إحيا  علور الدين )(  8)



131 

 

 ،إدخالام النارو و لك ،استعما  الرا  التي تريد الترتيع والتعقيع.

القرآن الكريم ،اذه الشواهد الواضحةو والتي ال تتعارض مع  ون  ولم يكتف

العذا  الحقيقي هو عذا  اآلخرةو  ن ما دولس ال يساوي شيئا ،جالبسو وإلما   ر هذا 

َقاُه َفوَ }العذا  ،صيغة صريحة ال يمكن  حد أن يجاد  فيااو فقا  عن قور فرعون: 

ُس َسيَِّئاِت َما َمَكُروا َوَحاَ   ا 07،ِآِ  فِْرَعْوَن ُسوُ  اْلَعَذاِ  )اللَّ ( النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَاا ُغُدوا

اَعُة َأْدِخُلوا آَ  فِْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِ    [06و 07]غافر:  {َوَعِشياا َوَيْوَر َتُقوُر السَّ

فقد أخبر ألام وفي الوقت الحالي يعرضون على الناس غدوا وعشياو و لك 

تام في البرزخ على عكس ما يصور المنكرون لعذا  القبرو وهي أيضا ما يعني حيا

تؤ د ما   رلا من أن العذا  الشديد يكون في اآلخرةو ال في البرزخو و،ذلك يجمع 

 ،ين اآليات التي تفبر عن تأ يل العذا  إلى اآلخرةو و،ين سائر اآليات.

 أن يسلم ،ااو ولم يملك صبحي منصور ،عد إيراده لاذه اآليات الكريمة إال

لكنس راح يحتا  علياا ،كون عذا   البرزخ مرتبطا فقط ،آ  فرعونو ولسنا لدري ما 

و س التفصيصو مع أن القرآن الكريم يعتمد ا م ا  والنما ج ليقرر الحقائقو 

 والعاقل هو الذي يرام الحقائق ،إط قااو ال  لك الذي يقصرها على شواهدها.

يرد على تلك الشبس التي يتعلق ،اا التنويريونو وهكذا لرى القرآن الكريم 

والذين يوردون ،عض اآليات التي تتحدث عن  ون أهل البرزخ يذ رون ،عد ،ع ام 

ِاْم }،ألام   الوا في مرقد  قولس تعالى: وِر َفإَِ ا ُهْم ِمَن اْ َْ َداِث إَِلى َر،ِّ ي الصُّ
َوُلِرَخ فِ

ْحَمُن َوَصَدَ   ( َقاُلوا َياَوْيَلنَا78َينِْسُلوَن ) َمْن َ،َعَ نَا ِمْن َمْرَقِدَلا َهَذا َما َوَعَد الرَّ

 ،آيات   يرة تقرر و ود حياة حقيقية عند البرزخ. [71و 78]يس:  {اْلُمْرَسُلونَ 

ِذيَن ُقتُِلوا فِي َسبِيِل }ومن أم لة  لك قولس تعالى عن الشادا :  َواَل َتْحَسَبنَّ الَّ
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ِس َأْمَواًتا َ،ْل  ِاْم ُيْرَزُقوَن ) اللَّ ُس ِمْن َفْضِلِس 869َأْحَياٌ  ِعنَْد َر،ِّ ( َفِرِحيَن ،َِما آَتاُهُم اللَّ

ِذيَن َلْم َيْلَحُقوا ،ِِاْم ِمْن َخْلِرِاْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِاْم َواَل ُهْم َيْحَزُلوَن  ]آ   {َوَيْسَتْبِشُروَن ،ِالَّ

ان تقرران ،دقة ووضوح حياة الشادا  و فااتان اآليتان الكريمت[854و 869عمران: 

 في البرزخ.

وهي ال تتنافى أ،دا مع اآليات السا،قةو والتي تذ ر مقولة الف ئق ،عد البعثو 

 لك أن المراد مناا هو  ون ا  ساد في مرقدو و ولاا  ذلك ال يعني عدر لعيمااو 

 أو عدر عذا،اا.

ما قبلااو تا ولوما ،النسبة ل،ل إن النصو  تد  على أن  ل حياة متدلية تعتبر مو

  (8)(الناس ليار فإ ا ماتوا التباوا ما وردت اإلشارة إلى  لك في ا ثر: )

وقد أقر صبحي منصور في  تا،س الذي حاو  أن يستد  فيس على عدر عذا  

القبر ،حياة الشادا  في البرزخو لكنس  علس خاصا ،امو  ما خصص العذا  ،قور 

صرف ،الاوى المجرد مع النصو  المقدسة التي من شألاا فرعون ولوحو وهذا  لس ت

 أن تذ ر الحقائقو ال أن تؤرخ لجاة من الجاات.

الذى يرقد حياتس قتً  مضحيًا ،اا فى سبيل اللس تعالى يابس وقد قا  في  لك: )

اللس حياة أ،دية وقت البرزخ وفى اآلخرة يعيش فى لعيم دائم.. وفى المقا،ل فاناك من 

الدليا ،أ ملاا يحار  اللس تعالى ويضطاد النبى المرسل إليس حتى يرقد  عاش حياتس

و لك ما ينطبق على آ  فرعون وقور لوح فقطو ولقو  فقط  وحياتس فى سبيل الشيطان

 ن القرآن   رهم فى هذا الفصو   ومع   رة المكذ،ين الذين حار،وا اللس ورسلس

                                         
( من قو  584ي حدي س )( من قو  سال التستريو ورواه أ،و الرضل الزهري ف787البياقي في الزهد الكبير )(  8)

 ،شر ،ن الحارث.



134 

 

 الساعة يقسمون ما لب وا غير ساعةو إ نو  ر أيضًا أن المجرمين حين تقور  و،التحديد

القاعدة العامة أن المجرمين يستيقظون عند البعث وقد مرت عليام فترة البرزخ ،دون 

 (إحساس أو شعور أو عذا .. واالست نا  هو حالة آ  فرعون وقور لوح

ولسنا لدري دليلس على هذا االست نا و ولم ال يضع فيس أيضا تلك النصو  

تجعل  لو،ا أخرى  النميمة وعدر التنزه من البو  وغيرها من مو بات النبوية التي 

 عذا  القبر.

 َ،َعَ نَا ِمْن َقاُلوا َياَوْيَلنَا َمنْ }ولاذا فإن التنويريين ألرسام يقرون ،أن قولس تعالى: 

ْحَمُن َوَصَدَ  اْلُمْرَسُلونَ  حرفياو ،ل و ال يرام فاما [71]يس:  {َمْرَقِدَلا َهَذا َما َوَعَد الرَّ

يرام على ضو  سائر القرآن الكريمو من  ون المرقد داللة على القبر أو على الحياة 

 المتدليةو ال على  ون مرحلة البرزخ تساوي صررا زمنياو  ما يزعم ،عضام.

وقد حاو  صبحي منصور أن يستعمل  ل الوسائل للررار مما تقتضيس اآليات 

ن إجاد  في مصطلح ]عذا  القبر[و فقا : )الكريمة الواردة في آ  فرعونو فراح ي

ولكنس عذا  فى البرزخ  ن الفصوصية التالية لررعون  وعذا  فرعون ليس فى القبر

أن اللس ألجى  سده وقا  لس عند الموت ﴿َفاْلَيْوَر ُلنَّجيَك ،َِبَدلَِك لَِتُكوَن لَِمْن َخْلَرَك 

  أشياع ال عبان لظل  سد (. ولو  ان هناك عذا  قبر  ما يقو91آَيًة ﴾ )يولس 

 (فرعون فى القبر يناشس ال عبان

ولحن و ل من يؤمن ،عذا  القبر يقره على هذا  فمصطلح ]عذا  القبر[ 

ليس المراد ،س القبر فقطو فحتى الذي ال يقبر قد يعذ و وقد ينعم.. ولكن  رى 

ل االصط ح على هذاو مع أن القبر ليس فقط مح  للعذا و وإلما هو أيضا مح

 للنعيمو لكن  رى االصط ح على تسميتس ،العذ و وال مشاحة في االصط ح.
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وهكذا لو قرألا القرآن الكريمو وتد،رلاه لو دلا فيس اآليات الك يرة التي تصرح 

،عالم البرزخ ،ما فيس من لعيم أو عذا و ،ل تصرح ،بعض تراصيلسو  المسا لة في 

ِذيَن آَمنُوا ،ِاْلَقْوِ  ال َّا،ِِت } عالم البرزخو والتي لص علياا قولس تعالى: ُس الَّ  فِي ُيَ بُِّت اللَّ

ُس َما َيَشا ُ  ُس الظَّالِِميَن َوَيْرَعُل اللَّ ْلَيا َوفِي اآْلِخَرِة َوُيِضلُّ اللَّ  [.15]إ،راهيم:  {اْلَحَياِة الدُّ

لزلت في ): فياا وقد ورد في الحديث ما يرسرهاو فقد قا  رسو  اللس 

و فذلك قولس عز رو فيقا  لس: من ر،كم فيقو : ر،ي اللسو ولبيِّي محمٌد عذا  القب

ْلَيا َوفِي اآْلِخَرةِ }و ل:  ِذيَن آَمنُوا ،ِاْلَقْوِ  ال َّا،ِِت فِي اْلَحَياِة الدُّ ُس الَّ ]إ،راهيم:  {ُيَ بُِّت اللَّ

15)](8)  

 الشباة ال ال ة  ا عذا  القبر والسنة المطارة:

موقرين من ا حاديث النبوية المطارةو والتي تنص صراحة يقف التنويريون 

 على حياة البرزخو ،ما فياا من لعيم أو عذا .

أما أحدهماو وهو يم ل من يسمون ألرسام ]قرآليين[و فاو ال ياتم ،تلك 

ا حاديثو وال يراعيااو  لس ال يعتبرها مصدرا مقدسا  فاو يرى أن القرآن الكريم 

للحقائقو وال خطا  لنا مع هذا الصنف عند هذه الشباةو  لا وحده يمكن أن ياديس 

خاطبناه في الشباة السا،قةو و،ينا أن القرآن الكريم ينص صراحة على عذا  القبرو 

حتى أن شيخ القرآليين المحدثين لم يملك إال أن يقر ،ذلكو لكنس خصس ،قور فرعونو 

قة القرآلية التي دلت علياا  ل وقور لوح عليس الس رو وهو لوع من الارو  من الحقي

 ا دلة.

                                         
 .1858/ مسلم حديث: 8369رواه البفاري حديث: (  8)
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أما ال اليو وهو الذي يقر ،السنةو ولكنس يتعامل تعام  مزا يا معااو  لك ألس 

يضع حدودا للسنة المقبولة تتناقض  ل حينو ،حيث ال يستطيع هو لرسس أن يضع 

الك ير  يضا،طا يطبقس على الجميع.. فإن أراد ،السنة المتواترة تواترا لرظيا فقطو فسيلغ

من العقائد والشرائع التي يقر ،ااو  لك أن م ل هذا التواتر ال يكاد يو د.. وإن أراد 

،السنة ما تواتر معنوياو فعذا  القبر مما تواتر معنويا خاصة إن قبلنا ،تلك النصو  

والروايات  الك يرة التي تعتمدها المدرسة الشيعيةو والتي لص  ميع أئمتاا ا،تدا  من 

علي لرسس على عذا  القبرو ولس فياا مواعظ ال تزا  تردد في المجالس اإلمار 

الشيعية.. وإن أراد عدر مفالرة القرآنو فأحاديث البرزخ ترسر القرآنو وال تتناقض 

معس.. وإن أراد عدر موافقة العقلو فلست أدري أي عقل يقصدو  لك أن  بار العق   

 عيم والعذا  فياا  ما سنرى.والر سرة يقرون ،حياة البرزخ وألواع الن

الط قا من هذاو سنورد هنا ،عض ا حاديث الواردة في المصادر الحدي ية 

المفتلرةو ،ل في أوثق المصادرو والتي ال يستطيع أي محترر للسنة النبوية المطارةو 

 أن يردها هكذاو خاصة مع   رتااو وداللتاا الواضحة. 

: )اللام إلي أعو  ،ك قائ   ان يتعو  أن النبي فمن تلك ا حاديث ما روي 

من فتنة النارو ومن عذا  النارو وأعو  ،ك من فتنة القبرو وأعو  ،ك من عذا  القبرو 

وأعو  ،ك من فتنة الغنىو وأعو  ،ك من فتنة الرقرو وأعو  ،ك من فتنة المسيح 

  (8الد ا ()

يٍرو عذ،ان في  بعلى قبرين فقا : )إلاما ليعذ،انو وما ي ومناا حديث مروره 

                                         
 .6356البفاري حديث: (  8)
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 (8أما أحدهما فكان ال يستتر من ،ولسو وأما اآلخر فكان يمشي ،النميمة( )

ومناا  لك الحديث الذي توهم البعض ألس يد  على أن هذه العقيدة مأخو ة 

فذ رت عذا  القبرو فقالت لاا:  على عائشة أن ياوديًة دخلت عن الياودو وهو 

عن عذا  القبرو فقا :  عائشة رسو  اللس أعا ِك اللس من عذا  القبرو فسألت 

ف  إشكا  فيسو  لك أن العبرة ،الحديثو وليس ،موردهو  و(1)لعمو عذا  القبر حق()

فكون عائشة لم تعلم  لك إال في  لك الحينو ال ع قة لس ،الحديثو وقد يكون 

 حصل  لك في أو  الاجرةو حين  ان للياود و ود في المدينة.

،عُد صلَّى ص ًة إال تعو  من عذا   فما رأيت رسو  اللس )عائشة: أما قو  

ف  يد  ا  ما يتوهم ا على ألس لم يكن يقو   لك قبل  لكو فاي أخبرت عن و (القبر

رؤيتااو ولم تفبر عن  ل ا حوا و وهذا مترق عليس عند ا صوليينو ،ل حتى في 

 الواقع  فعدر ال بوت ال يعني عدر اإلثبات.

إن أحد م إ ا مات عرض عليس مقعده ،الغداة )صباًحا( : )ومناا قولس 

والعشي )مساً (و إن  ان من أهل الجنة فمن أهل الجنةو وإن  ان من أهل النار فمن 

 (.(3)هذا مقعدك حتى يبع ك اللس يور القيامة()أهل النارو فيقا : 

 ،ٍع: منإ ا فرغ أحد م من التشاد اآلخرو فليتعو  ،اللس من أر): ومناا قولس 

عذا   انمو ومن عذا  القبرو ومن فتنة المحيا والمماتو ومن شر المسيح 

                                         
 .191/ مسلم حديث  188البفاري حديث (  8)

 .8351البفاري حديث: (  1)

 .1866/ مسلم حديث 8359البفاري حديث (  3)
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 (8)(الد ا 

يور ا حزا : )مأل اللس قبورهم و،يوتام لاًراو  ما حبسولا  ومناا قولس 

 (1)وشغلولا عن الص ة الوسطى حتى غا،ت الشمس(

س فنواو لدعوت اللإن هذه ا مة تبتلى في قبورهاو فلوال أال تدا: )ومناا قولس 

 (3)أن يسمعكم من عذا  القبر الذي أسمع منس(

هذه ا مة ،اال،ت   في قبورها ال يعني عدر ا،ت    وتفصيص رسو  اللس 

سائر ا ممو وإلما قد يعني أن هناك من ال يبتلى  أهل الرترة ولحوهمو ،دليل ما   ر 

 في القرآن الكريم عن قور لوح وآ  فرعون.

)العبد إ ا وضع في قبرهو وتولى و هع أصحا،سو حتى إلس : ومناا قولس 

ليسمع قرع لعالام )صوتاا عند المشي(و أتاه ملكانو فأقعداهو فيقوالن لس: ما  نت 

م فيقو : أشاد ألس عبد اللس ورسولسو فيقا : الظر إلى تقو  في هذا الر ل محمٍد 

: فيراهما  ميًعاو وأما النبي  مقعدك من النارو أ،دلك اللس ،س مقعًدا من الجنةو قا 

الكافر  ا  أو المنافق  ا  فيقو : ال أدريو  نت أقو  ما يقو  الناسو فيقا : ال دريت 

وال تليتو ثم يضر  ،مطرقٍة من حديٍد ضر،ًة ،ين أ ليسو فيصيح صيحًة يسمعاا من 

 (0)(يليس إال ال ََّقلين

مسو فسمع صوًتاو ،عدما غر،ت الشخرج  رسو  اللس ومناا ما روي أن 

                                         
 .788مسلم حديث: (  8)

 .615مسلم حديث: (  1)

 .1865مسلم حديث: (  3)

 .1854/ مسلم حديث: 8338البفاري حديث: (  0)
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 (8)فقا : )ياوُد ُتعذَّ  في قبورها(

وغيرها من ا حاديث الك يرة التي ال يستطيع المسلم المسّلم للنبوة أن ينكرها 

 ميعاو ،ل قد يكتري ،مناقشة ،عضاا ،سبع ،عض رواتااو أو قد يناقش في  ون ،عضاا 

لقرآن الكريمو وال روي ،المعنىو أما أن يرمياا  ميعاو خاصة مع عدر مفالرتاا ل

 للعقلو فاو محض هوى.

وقد رويت هذه ا حاديث عن  مع   ير من الصحا،ةو ال  ما يذ ر التنويريون 

عبدالغني المقدسي: )اإليمان ،عذا  القبر ،ألاا لم ترو إال عن خمسة منامو فقد قا  

: علي ،ن أ،ي طالعو وأ،و أيو و وزيد حق وا عو وفرض الزرو رواه عن النبي 

ن ثا،تو وألس ،ن مالكو وأ،و هريرةو وأ،و َ،ْكرةو وأ،و رافعو وع مان ،ن أ،ي العا و ،

و وأختاا أسما و وعبداللس ،ن عباسو و ا،ر ،ن عبداللسو وعائشة زوج النبي 

 (1)(وغيرهم

لصو  السنة في إثبات عذا  القبر قد ،لغت في  لك )قا  حافظ حكمي: و

اده عن الجم الغرير والجمع  مبلغ التواتر  إ  رواها أئمة السنة وَحَملة الحديث ولقَّ

و منام: ألس ،ن مالٍكو وعبداللس ،ن عباٍسو والبرا  الك ير من أصحا  رسو  اللس 

،ن عازٍ و وعمر ،ن الفطا و وا،نس عبداللسو وعائشة أر المؤمنينو وأسما  ،نت أ،ي 

ٍد الفدريو وسمرة ،ن ،كٍرو وأ،و أيو  ا لصاريو وأر خالٍدو وأ،و هريرةو وأ،و سعي

 ندٍ و وع مانو وعليو وزيد ،ن ثا،ٍتو و ا،ر ،ن عبداللسو وسعد ،ن أ،ي وقاٍ و 

وزيد ،ن أرقمو وأ،و ،كرةو وعبدالرحمن ،ن سمرةو وعبداللس ،ن عمرو ،ن العا و 

                                         
 .1869/ مسلم حديث: 8357البفاري حديث: (  8)

 .851: 850االقتصاد في االعتقاد ا لعبدالغني المقدسي   (  1)
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وأ،وه عمروو وأر مبشٍرو وأ،و قتادةو وعبداللس ،ن مسعوٍدو وأ،و طلحةو وأسما  ،نت 

و وعبدالرحمن ،ن حسنةو وتميم الداريو وحذيرةو وأ،و موسى أ،ي ،كر الصديق

   (8)(ا شعريو والنعمان ،ن ،شيٍرو وعوف ،ن مالٍك 

ولاذا حكى الك ير من العلما  تواتر هذه الروايات في المدرسة السنية وحدهاو 

تواترت ،عذا  القبر ا حاديث ): و وهو من هو في علم الحديثقا  الشو اليفقد 

  (1)(دلت عليس اآليات القرآليةالصحيحةو و

ومما يقوي  لك التواتر ا حاديث والروايات الك يرة في المدرسة الشيعيةو 

وهو ما يعطي المسألة قوة  بيرة ترو  التواترو  لس حيناا يصبح إ ماعا لألمةو ال 

مجرد إ ماع للطائرةو واإل ماع أ بر من التواترو  ن التواتر قد يحصل في مدرسة 

و ويعبر عن و اة لظرها فقطو ،ف ف اإل ماع الذي يد  على ا تماع واحدة

 الجميع.

ولحع أن لنبس الذي ال يعرف مناج الشيعة في التحديث إلى أن الروايات 

عندهمو وإن ظارت ،صيغة الوقف أو االلقطاع إال أن لاا حكم الرفع عندهمو لما 

أ،ي حديث  ديو أ،يو وحديث  حدي ي حديثروي عن اإلمار الصاد و قا : )

وحديث  دي حديث الحسينو وحديث الحسين حديث الحسنو وحديث الحسن 

و وحديث رسو  حديث أمير المؤمنينو وحديث أمير المؤمنين حديث رسو  اللس 

  (3)ل(قو  اللس عز و  اللس 

                                         
 .885صا  1معارج القبو  لحافظ حكمي  ا (  8)

 .880   8فتح القدير للشو الي ج (  1)

 .66   8الكافي ج الكليني في (  3)
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وأهل السنة يرعلون  لك أيضا حين يحكمون على روايات الصحا،ة التي ال 

ن فإ) محمد ا مين الشنقيطي:أن لاا حكم المرفوعو  ما قا  مجا  فياا ل  تااد ،

ُر ف و ما تقرر في علم الحديث و ان مما ال مجا  للرأي فيس فاو في حكم المرفوع يقدَّ

  (8)(إن لم ُيْعَرف الصحا،ي ،ا خذ من اإلسرائيليات  ووُيَفصُّ ،س النص وعلى القياس

: ألس قا  رسو  اللس رووه عن  ،نا  على هذاو فمن روايات الشيعة في هذا ما

ال يأتي على الميت ساعة أشّد من أو  ليلةو فارحموا موتا م ،الصدقةو فإن لم تجدوا )

فليصلِّ أحد م ر عتينو يقرأ في ا ولى ،راتحة الكتا  مّرة وآية الكرسي مرة وقل هو 

ويسلمو  راتاللس أحد مرتينو وفي ال الية ،راتحة الكتا  مّرة وألاا م التكاثر عشر م

ويقو : اللام صّل على محمد وآ  محمد وأ،عث ثوا،اما إلى قبر  لك الميت ف ن 

ا،ن ف نو فيبعث اللس من ساعتس ألف ملك إلى قبرهو مع  ّل ملك ثو  وحّلةو ويوسع 

  (1)(في قبره من الضيق إلى يور ينرخ في الصور

زاره في قبره  ّل من صار اثني عشر يومًا من شعبان )قا : ألس  ورووا عنس 

  (3)(يور سبعون ألف ملك إلى النرخ في الصور

سو يا عباد الل): و وقولس لسلمحّمد ،ن أ،ي ،كراإلمار علي في رسالتس ورووا عن 

ما ،عد الموت لمن ال ُيغرر لس أشّد من الموتو القبر فاحذروا ضيقس وضنكس وظلمتس 

  (0)(وغر،تس

                                         
 ( 176مذ رة أصو  الرقس )   (  8)

 .100و  6،حار ا لوارو ج(  1)

 ..098و  84الشيعةو جوسائل(  3)

 ..188و  6،حار ا لوارو ج(  0)
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في غمراتسو وامادوا لس قبل حلولسو و،ادروا الموت )أّلس قا : ورووا عنس 

وأعّدوا لس قبل لزولسو فإّن الغاية القيامةو و رى ،ذلك واعظًا لمن عقلو ومعتبرًا لمن 

 الو وقبل ،لوغ الغاية ما تعلمون من ضيق ا رماسو وشّدة اإل، سو وهو  

المّطلعو وردعات الرزعو واخت ف ا ض عو واستكاك ا سماعو وظلمة اللحدو 

  (8)(قة الوعدو وضّم الضريحو وردر الصريحوضي

اللاّم صّل على محّمد وآ  محّمدو )الدعا  عن اإلمار زين العا،دين: وروي في 

 ووا علني و ميع إخوالي ،ك مؤمنينو وعلى اإلس ر ثا،تينو ولررائضك مؤّدين

وعند معاينة الموت مستبشرينو وفي وحشة القبر فرحينو و،لقا  منكر ولكير 

  (1)(نو وعند مسا لتام ،الّصوا  مجيبينمسروري

دخلاا )أي حررة القبر( عبٌد مؤمٌنو قا : مرحبًا وأهً و أما  فإ ا).. قا :  سعنو

واللس لقد  نت أحّبك وألت تمشي على ظاريو فكيف إ ا دخلت ،طني فسترى  لكو 

م لفيرسح لس مدى البصرو ويرتح لس ،ا  يرى مقعده من الجنةو ويفرج من  لك ر ٌل 

تر عيناه شيئاً قّط أحسن منسو فيقو : يا عبد اللسو ما رأيت شيئاً قط أحسن منك! فيقو : 

  (3)(ألا رأيك الحسن الذي  نت عليسو وعملك الصالح الذي  نت تعملس

وإ ا ُحمل الميت إلى قبره ف  يرا أ ،س القبر  ): و قا عن اإلمار الصاد ورووا 

حاملس ،اللس من هو  المّطلعو ويضعس قر  شرير   ن للقبر أهواالً عظيمةو ويتعّو 

مس قليً  ويصبر عليس هنياة  ليأخذ أهّبتسو ثم يقّدمس  القبرو ويصبر عليس هنياًةو ثم يقدِّ

                                         
 ..100و  64،حار ا لوارو ج(  8)

 .813و  98و ،حار ا لوارو ج146الصحيرة السجاديةو دعاؤه رقم (  1)

 .834و  3الكافيو ج(  3)
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  (8)(إلى شرير القبر

  قلبًاو وإّن قلع القرآن يسو من قرأها قبل أن إّن لكّل شي)قا : ألس  ورووا عنس

و  ان في لااره من المحروظين والمرزوقين حتَّى ينار أو في لااره قبل أن ُيمسي

ُيمسيو ومن قرأها في ليلس قبل أن ينار وّ ل اللس ،س مئة ألف ملك يحرظولس من  ّل 

  (1)(شيطان ر يم ومن  ّل آفةو وإن مات في يومس أدخلس اللس الجنّة

ملكًا  أّيما مؤمن عاد مؤمنًا في اللس عّز و ّل في مرضسو وّ ل اللس ،سوعنس قا : )

  (3)(من العّواد يعوده في قبرهو ويستغرر لس إلى يور القيامة

قّل لعو  ،اللس منااو ما أ)سألس أ،و ،صير: أيرلت من ضغطة القبر أحدم فقا : و

  (0)(من يرلت من ضغظة القبر

هذه مجرد لما جو وإال فا حاديث الواردة عنام في  لك   يرة  داو وهي 

صارت اإليمان ،حياة البرزخ من العقائد المقررة ا ساسية  ترو  التواتر ،ك يرو ولاذا

ن مفي  تع الشيعة  ما هي في  تع السنةو  ما عبر عن  لك اإلمار الصاد  ،قولس: )

 (7)اعة(والشر ووالُمسا لة في القبر وفليس من شيعتنا: المعراج وألكر ث ثة أشيا 

العقائدو من دون وهكذا لجد علما  المدرسة السنية يقررون هذا في ،ا  

قلت  ،ي عبداللس أحمد ،ن حنبل )حنبل: ومن أقو  العلما  في  لكو قو  خ فو 

في عذا  القبرو فقا : هذه أحاديث صحاح لؤمن ،اا ولقر ،ااو  لما  ا  عن النبي 

                                         
 ..854و  8من ال يحضره الرقيسو ج(  8)

 ..105و  6وسائل الشيعةو ج(  1)

 ..814و  3الكافيو ج(  3)

 ..136و  3الكافيو ج(  0)

 .060/  354أمالي الصدو  : (  7)
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  إسناد  يد أقررلا ،سو إ ا لم لقر ،ما  ا  ،س الرسو  ودفعناه ورددلاهو رددلا على اللس

ُسوُ  َفُفُذوُه َوَما َلَااُ ْم َعنُْس َفاْلَتُاوا}اللس تعالى: أمره  قا   ]الحشر:  {َوَما آَتاُ ُم الرَّ

 (8)([و قلت: وعذا  القبر حقم قا : حق يعذ،ون في القبور5

لؤمن ،عذا  القبر لمن  ان لس أهً و وسؤا  منكٍر )أ،و  عرر الطحاوي: وقا  

و وعن ما  ا ت ،س ا خبار عن رسو  اللس  ولكيٍر في قبره عن ر،س ودينس ولبيسو على

الصحا،ة رضوان اللس عليامو والقبر روضة من رياض الجنةو أو حررة من حرر 

 (1)النيران(

ُ  َوَحاَ  ،ِآِ  فِْرَعْوَن ُسو}تعالى في آ  فرعون: تعليقا على قولس قا  ا،ن حزر و

ا 07اْلَعَذاِ  ) اَعُة َأْدِخُلوا آَ  فِْرَعْوَن ( النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَاا ُغُدوا َوَعِشياا َوَيْوَر َتُقوُر السَّ

فاذا العرض هو عذا  القبرو وإلما قيل: عذا  : )[ 06و 07]غافر:  {َأَشدَّ اْلَعَذاِ  

القبرو فأضيف إلى القبر   ن المعاود في أ  ر الموتى ألام يقبرونو وقد علمنا أن 

ا  البحرو والمحر و والمصلو و والمعلقو فلو فيام أ يل السبعو والغريق تأ لس دو

 ان على ما يقدر من يظن ألس ال عذا  إال في القبر المعاود لما  ان هؤال  فتنة وال 

عذا  قبر وال مسألةو ولعو  ،اللس من هذاو ،ل  ل ميت ف  ،د من فتنة وسؤا و و،عد 

 قلبون إلى الجنة أو لك سرور أو لكد إلى يور القيامةو فيوفون حينئٍذ أ ورهمو وين

 (3)(النار

أهل السنة: إثبات عذا  القبرو وقد تظاهرت عليس  مذهع)قا  النووي: و

                                         
 .55الروح ال،ن القيم   (  8)

 .875   1شرح الطحاوية ج (  1)

 .76   0الرصل في الملل والنحل ال،ن حزر ج (  3)
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من رواية  دالئل الكتا  والسنة  وتظاهرت ،س ا حاديث الصحيحة عن النبي 

 ماعٍة من الصحا،ة في مواطن   يرةو وال يمتنع في العقل أن يعيد اللس تعالى الحياة 

 من الجس
ٍ
د ويعذ،سو وإ ا لم يمنعس العقل وورد الشرع ،سو و ع قبولس في  ز 

 (8)(واعتقاده

وغيرها من النصو  الك يرة التي لجدها في  تع العقائد في المدارس 

اإلس مية المفتلرةو وهي  افية للعاقل حتى ال يتجرأ على مفالرة  ميع ا مةو 

 ،سبع رأي رآه أو سمعس من غيرهو من غير تحقيق وال ت بت.

 الشباة الرا،عة  ا تعارض عذا  القبر مع العقل:

وهي الشباة ا ساسية التي ينطلق مناا التنويريون من أ ل إلغا  هذه القضية 

العقديةو أو التاوين من شألااو و  ل  لك يحاولون استفدار القرآن الكريم  سند 

 لعقولامو لعلمام أن العقل وحده ال يكري للتدخل في ا مور الغيبية.

من خ   استقرا  مقوالتام المرتبطة ،االستدال  العقلي على إلكار عذا  و

 القبر يمكن أن لجد ث ث شباات:

ا خلطام ،ين التعقل والتصور  وتوهمام أن ما ال يدر ولس ،حواسام  أولاا

ليس لس و ود واقعيو وهذا غير صحيحو  ن عذا  القبر م لس م ل سائر عالم الغيعو 

 سو فلذلك يكون التعامل معس ،التعقلو ال ،التصور.ال ع قة للحواس ،

ومن هذا البا  توهمام أن المراد من عذا  القبر ولعيمسو ارتباطس ،القبر 

الحقيقي المعروفو وهذا غير صحيحو وإلما هذه التسمية  ا ت من ،ا  الغالعو ال 

                                         
 .113   9م ،شرح النووي ج مسل(  8)
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كريم لمن ،ا  الحقيقة المطلقةو والتسمية الصحيحة لذلكو ،حسع ما يذ ر القرآن ا

َ  َّ }هي البرزخو وهي المرحلة الراصلة ،ين الحياتين الدليا واآلخرةو  ما قا  تعالى: 

َاا َ ِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَاا َوِمْن َوَراِئِاْم َ،ْرَزٌخ إَِلى َيْوِر ُيْبَعُ وَن   [844]المؤمنون:  {إِلَّ

 لبرزخو الولاذا لرى العلما  ينباون  ل حين إلى أن المراد ،القبر هي حياة ا

ال يمنع من سؤا  الملكين وعذا  القبر  ون )قا  النووي: القبر في حد  اتسو  ما قا  

الميت قد تررقت أ زاؤهو  ما لشاهد في العادةو أو أ لتس السباع أو حيتان البحر أو 

لحو  لكو فكما أن اللس تعالى يعيده للحشرو وهو سبحالس وتعالى قادر على  لكو 

 وإن أ لتس السباع والحيتانو فإن قيل: فنحن  فكذا يعيد الحياة
ٍ
 منس أو أ زا 

ٍ
إلى  ز 

لشاهد الميت على حالس في قبرهو فكيف يسأ  ويقعد ويضر  ،مطار  من حديد وال 

يظار لس أثرم! فالجوا  أن  لك غير ممتنٍعو ،ل لس لظير في العادةو وهو النائمو فإلس 

و ذا يجد اليقظان لذًة وآلًما لما يسمعس أو يجد لذًة وآالًما ال لحس لحن شيًئا منااو 

فيفبره ،الوحي  يركر فيس وال يشاهد  لك  ليسس منسو و ذا  ان  برائيل يأتي النبي 

الكريم وال يدر س الحاضرونو و ل هذا ظاهر  ليو وأما ضر،س ،المطار  ف  يمتنع 

 (8)(أن يوسع لس في قبره فيقعد ويضر 

،قدرة اللس المطلقةو ال يتسا   عن الكيرية  والمؤمن الذي يؤمن ،الغيعو و

فذلك للس تعالىو وعقولنا أقصر من أن تعرف حقيقة عالم الغيعو ،ل هي أقصر من أن 

تعرف عالم الشاادةو ولكن مع  لك حاو  العلما  أن يبسطوا هذا المعنىو ويقر،وه 

ي آثار خاصة  ولئك الذين يذ رون ألام يرون الموتى ،صورة عاديةو وال يرون أ

                                         
 .110صا  9مسلم ،شرح النووي  ا (  8)
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 للعذا  عليام.

وقد حاو  الغزالي أن يقر  للعقو  الك يرة هذا المعنىو فذ ر تعقيبا على تلك 

النصو  المقدسة التي تذ ر الحيات والعقار  وألواع العذا  در ات اإليمان 

لكناا عند و أسرار خرّيةوو فأم ا  هذه ا خبار لاا ظواهر صحيحةوفقا : )،اذا  

فمن لم تنكشف لس حقائقاا ف  ينبغي أن ينكر ظواهرها. ،ل  وأر،ا  البصائر واضحة

 فإن قلت: فنحن لشاهد الكافر في قبره مدة والتسليمو أقل در ات اإليمان التصديق

  (8)(ال لشاهد شيئا من  لكو فما و س التصديق على خ ف المشاهدةمو لراقبسوو

م ا  التصديق ،أث ث مقامات في ثم راح يجيع على هذا السؤا و ،أن للمؤمن 

 هذا:

و وهو أ ملاا وأظارها وأصحاا وأسلماا وأ  رها أد،ا مع اللسو وهي أولاا

نا نلكو هي تلدغ الميتو ما ورد في النصو  المقدسةو و وفع  مو ودةالتصديق 

 ل ما يتعلق و هذه العين ال تصلح لمشاهدة ا مور الملكوتيةواللشاهدهاو  ن )

وت. أما ترى الصحا،ة رضي الّلس عنام  يف  الوا يؤمنون ،اآلخرة فاو من عالم الملك

 (يؤمنون ،ألس عليس الس ر يشاهدهمو ما  الوا يشاهدولسوو ،نزو   بريلو

فإن  نت ال تؤمن ،اذا ثم خاطع الغزالي من يشكك في هذاو ،قولس: ) 

  ّوزتو إن  نت آمنت ،سوو الوحي أهم عليك.و فتصحيح أصل اإليمان ،الم ئكة

 ما أن الملك و ما ال تشاهده ا مةو فكيف ال تجّوز هذا في الميتمالنبي اهد أن يش

العقار  التي تلدغ في القبر ليست من و الحيوالاتو فالحياتو ال يشبس اآلدميين

                                         
 .6و  : 86ا الجز  6إحيا  علور الدينو ج(  8)
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 (تدرك ،حاسة أخرىو  نس حيات عالمناو ،ل هي  نس آخرو

أن قولس: )ي ،و وهو للتقريعو وليس للحقيقة المطلقةو وقد عبر عنس الغزالثالياا

بح هو يتألم ،ذلكو حتى تراه يصو ألس قد يرى في لومس حية تلدغسوو تتذ ر أمر النائمو

،س  يتأ ىو قد ينزعج من مكالس.  ل  لك يدر س من لرسسوو يعر   بينسوو في لومسو

 ال ترى حواليس حيةوو ألت ترى ظاهره سا ناوو هو يشاهدهوو  ما يتأ ى اليقظانو

إ ا  ان و لكنس في حقك غير مشاهد.و العذا  حاصلوو حقسوالحية مو ودة في و

 (8) (العذا  في ألم اللدغو ف  فر  ،ين حية تتفيل أو تشاهد

وطبعا  فإن المراد الغزالي من هذا هو التقريعو ال الحقيقة المطلقةو  لاا 

غيعو والذي خلق النورو وأودع فيس تلك القدراتو يمكن أن يفلق غيرهو وال عجع 

 لك عند صاحع القدرة المطلقة.في  

ة ألك تعلم أن الحيو وهو أدلى المراتعو وقد عبر عنس الغزالي ،قولس: ).. ثال اا

ثم السم ليس هو ا لمو ،ل عذا،ك  وهو السمو ،نرساا ال تؤلمو ،ل الذي يلقاك مناا

فلو حصل م ل  لك ا ثر من غير سم لكان   في ا ثر الذي يحصل فيك من السم

 ان ال يمكن تعريف  لك النوع من العذا  إال ،أن يضاف إلى و د توفروالعذا  ق

ل إن لم تحصو و تكون ثمرة السبع حاصلة. السبع الذي يرضي إليس في العادة.

   (1)والسبع يراد ل مرتس ال لذاتس( صورة السبع:

ن الذي أوصيك ،س أثم ختم هذه المراتع ا  عادتس ا ،نصيحة غالية قا  فياا: )و

ع العذا  ال تشتغل ،معرفتسو ،ل اشتغل ،التد،ير في دفو  ر لظرك في ترصيل  لكوال تك

                                         
 .6و  : 86ا الجز  6إحيا  علور الدينو ج(  8)

 .5و  : 86ا الجز  6إحيا  علور الدينو ج(  1)
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اشتغلت ،البحث عن  لكو  نت  من أخذه و العبادةو  يرما  انو فإن أهملت العمل

يجدع ألرسو فأخذ طو  الليل يتركر في ألس هل يقطعس و حبسس ليقطع يدهو سلطان

 يلة في دفع أصل العذا  عن لرسسوأهمل طريق الحو ،سكينو أو ،سيفو أو ،موسىو

فقد علم على القطع أن العبد ال يفلو ،عد الموت من عذا  عظيمو و هذا غاية الجالو

ال وا  و أو لعيم مقيمو فينبغي أن يكون االستعداد لس. فأما البحث عن ترصيل العقا 

 (8)(تضييع زمانو فرضو 

ن من التسليم  مور الغيع م ما أشار إليس الغزالي ا،ن أ،ي العز الحنريوقد   ر 

خبار قد تواترت ا ): دون ،حث فيااو وال في  يريتااو لتجاوزها حدود العقو   فقا 

في ثبوت عذا  القبر ولعيمس لمن  ان لذلك أهً و وسؤا   عن رسو  اللس 

الملكينو فيجع اعتقاد ثبوت  لك واإليمان ،سو وال يتكلم في  يريتس  إ  ليس للعقل 

 يريتسو لكولس ال عاد لس ،س في هذه الدارو والشرع ال يأتي ،ما تحيلس  وقوف على

العقو و ولكنس قد يأتي ،ما تحار فيس العقو و فإن َعْوَد الروح إلى الجسد ليس على 

الو س المعاود في الدلياو ،ل تعاد الروح إليس إعادة غير اإلعادة المألوفة في الدلياو 

لروح والبدن  ميًعاو و ذلك عذا  القبر يكون وسؤا  الملكين في القبر يكون ل

للروح والبدن  ميًعا ،اترا  أهل السنة والجماعةو تنعم الروح وتعذ  مرردة عن 

 (1)(البدن ومتصلة ،س

: توهمام أن عذا  القبر يتنافى مع رحمة اللسو وهذا غير صحيح  ،ل إن ثالياا

قى المتجسد لس  فلذلك ال يلالنصو  تد  على أن ما يظار لإللسان في قبره هو عملس 

                                         
 .8و  : 86ا الجز  6إحيا  علور الدينو ج(  8)

 .863صا  1حاوية ال،ن أ،ي العز الحنري  ا شرح العقيدة الط(  1)
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اإللسان في قبره إال ما قدمس من عمل صالحو أو عمل سي و  ما أشار إلى  لك قولس 

 يا عبادي إلما هي أعمالكم أحصياا لكمو ثم أوفيكم إياهاو فمن و د خيرا( :

  (8)فليحمد اللسو ومن و د غير  لك ف  يلومن إال لرسس(

ٍذ َيْوَمئِ  }النصو  الك يرةو   قولس تعالى: مما دلت عليس   (1)وتجسد ا عما 

ٍة َخْيًرا َيَرُه )6َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاًتا لُِيَرْوا َأْعَماَلُاْم ) ( َوَمْن َيْعَمْل 5( َفَمْن َيْعَمْل ِمْ َقاَ  َ رَّ

ا َيَرُه  ٍة َشرا َما َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر َيْوَر َتِجُد ُ لُّ َلْرٍس }و وقولس: [8 - 6]الزلزلة:  {ِمْ َقاَ  َ رَّ

 َتَودُّ َلْو َأنَّ َ،ْينََاا َوَ،ْينَُس َأَمًدا َ،ِعيًدا
ٍ
 [34]آ  عمران:  {ُمْحَضًرا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسو 

ال ُ،دَّ لك من قرين ُيدفن معك مفاطبا ،عض أصحا،س: ) وم ل  لك قولس 

 ان لئيمًا أسلمكو ثم وهو حٌيو وتدفن معس وألت ميٌتو فإن  ان  ريمًا أ رمكو وإن 

ال يحشر إال معكو وال تبعث إال معسو وال تسأ  إال عنسو ف  تجعلس إال صالحًاو فإلس 

 (3)(إن أصلح آلست ،سو وإن فسد ال تستوحش إال منسو وهو فعلك

و،ذلكو فإن العذا  في القبر وغيره ال يتعارض مع رحمة اللسو  ن اللس تعالى 

 للعذا و فمن فعل السبعو ال،د أن يتحمل النتيجةو م ل  عل أسبا،ا للنعيمو وأسبا،ا

الذي يضع يده على التيار الكار،ائيو فإن سنة اللس فيس أن يصعقو و ذلك المعاصيو 

 فإن لاا آثارها الذاتية التي ال يمكن ترادياا.

                                         
 ..1755مسلمو  (  8)

تجسم ا عما  يعني: أّن  ل عمل يقور ،س اإللسان سوا   ان حسنًا أو سيئًاو لس صورتانو ا ولى دليويةو (  1)

لتي ا وال الية أخرويةو وتكمن هاتان الصورتان في  وف وداخل العملو وفي يور الحشر و،عد التحوالت والتطورات

تحصل فيااو فإّن العمل يترك صورتس الدليوية ويتجّلى ويتمّ لو ويظار في صورتس ا خروية الواقعيةو و،اا ينعم اإللسان 

 .[.334و  8ويتلذ و أو يفسر ويتأ ى.] السبحاليو مراهيم القرآنو ج

 المجلس ا و . و3الصدو و ا ماليو النص (  3)
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وقد أشار الغزالي إلى هذا المعنيو وفسر ،س الروايات الواردة في  لكو فقا  

يتعجع  وال ينبغي أنحاديث التي تذ ر الحيات والعقار  في القبر: )تعليقا على ا 

العقار  ،عدد ا خ   و من هذا العدد على الفصو و فإن أعداد هذه الحّيات

سائر الصراتو فإن لاا و الحقدوو الغلوو الحسدوو الريا وو المذمومة من الكبرو

لك و ت روعاا إلى أقسار.أصوال معدودةو ثم تتشعع مناا فروع معدودةو ثم تنقسم ف

ا حياتو فالقوي مناو هي ،أعيالاا تنقلع عقار و الصرات ،أعيالاا هي المالكاتو

أر،ا  و ما ،يناما يؤ ى إيذا  الحية.و الضعيف يلدغ لدغ العقر وو يلدغ لدغ التنينو

الشعا  فروعااو إال أن و البصائر يشاهدون ،نور البصيرة هذه المالكاتو القلو 

 (8)ا ال يوقف عليس إال ،نور النبوة(هعدد مقدار

هذه الصرات ثم ،ين و س ارتباط عذا  الميت ،عد موتس ،اذا  فقا : )و

مؤلمات في النرس عند الموتو فتكون آالماا  آالر لدغ و المالكات تنقلع مؤ يات

الق   الصرة مؤ ية يضاهي الق   العشق مؤ يا و الحّيات من غير و ود حّيات.

شو و فإلس  ان لذيذا فطرأت حالة صار اللذيذ ،نرسس مؤلماو حتى يرد عند موت المع

  (1) (الوصا و ،القلع من ألواع العذا  ما يتمنى معس أن لم يكن قد تنعم ،العشق

ذا ،عينس ،ل هراح يطبق هذا الم ا و ،اعتباره الحقيقةو ال مجرد م ا   فقا : ) ثم 

ق في الدليا على لرسسو فصار يعشق هو أحد ألواع عذا  الميتو فإلس قد سلط العش

لو أخذ  ميع  لك في حياتس من و معارفسوو أقار،سوو ولدهوو  اهسوو عقارهوو مالسو

 يشتد عذا،سوو ال ير وو استر اعس منس فما  ا ترى يكون حالسم ليس يعظم شقاؤهو

                                         
 .6و  : 86 ا الجز 6إحيا  علور الدينو ج(  8)

 .6و  : 86ا الجز  6إحيا  علور الدينو ج(  1)
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 ال  اه قطو فكنت ال أتأ ى ،رراقسم فالموتو يقو  ليتس لم يكن لي ما  قطوو يتمنىو

فما حا  من ال يررح إال .. عبارة عن مرارقة المحبو،ات الدليوية  لاا دفعس واحدة

تسّلم إلى أعدائسو ثم ينضاف إلى هذا العذا  تحّسره على و ،الدلياو فتؤخذ منس الدليا

 لو فإن حع غير الّلس يحجبس عن و الحجا  عن الّلس عزو ما فاتس من لعيم اآلخرةو

ما فاتس من  حسرتس علىو يتوالى عليس ألم فرا   ميع محبو،اتسوالتنعم ،سو فو لقا  الّلس

 لك هو العذا  الذي و الحجا  عن الّلس تعالىوو    الردو لعيم اآلخرة أ،د اآل،ادو

 (يعّذ  ،سو إ  ال يتبع لار الررا  إال لار  انم

 من لم يألس ،الدلياوو،ف ف  لك حا  المؤمنو فاو ا  ما يصرس الغزالي ا )

اسات مقو  ان مشتاقا إلى لقا  الّلسو فقد تفلص من سجن الدلياو ع إال الّلسولم يحو

يس توفر علو الصوارفوو القطعت عنس العوائقو قدر على محبو،سوو الشاوات فيااو

 (لم ل  لك فليعمل العاملونو النعيم مع ا من من الزوا  أ،د اآل،ادو

أسرار ا قدار[و من أن ولحع أن لشير هنا إلى ما   رلاه ،ترصيل في  تا  ]

هذا العذا  الذي يعذ  ،س المؤمن في قبره لتيجة ،عض معاصيس هو في الحقيقة رحمة 

،سو  لس ير،يسو ويطارهو حتى يأتي يور القيامة سالما طاهرا من  لو،سو  ن عذا  

 [815]طس:  {َأَشدُّ َوَأْ،َقى }اآلخرة 

وفو على الف الر ا  تغليعتصورهم أن المصلحة الشرعية تقتضي : ثال اا

وألس ال يصح أن يذ ر للناس عذا  القبر ولحوهو  ن  لك قد يؤ يامو ويفيرامو 

 ويقنطام من رحمة اللس.

يس فومن ا م لة على  لك ما   ره عدلان إ،راهيم في شريط متداو  لس تحدث 

ِذيَن آَمنُوا َولَ } عن أمان المؤمن يور القيامة استنادا إلى قولس تعالى: َماَلُاْم ْم َيْلبُِسوا إِيالَّ
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و حيث فّسر الظلم ،الشركو [81]ا لعار:  {،ُِظْلٍم ُأوَلِئَك َلُاُم اْ َْمُن َوُهْم ُمْاَتُدونَ 

 واعتباره قاصرا عليسو مع أن القرآن الكريم اعتبر  ل معصية ظلما.

ومن عذا   ويستازئ ،الذين يفّوفون الناس من عذا  يور القيامةثم راح 

يملئون الدليا ،تلك الرسائل وا شرطة عن فزع يور القيامة وأهوا  القبرو القبرو و

 ولست أدري ما المالع من  لك إن  ان الغرض منس الدعوة إلى التقوى والص ح.

ِذيَن آَمنُوا ُقوا }فالقرآن الكريم لرسس مارس هذاو فقد قا  تعالى:  َاا الَّ َياَأيُّ

ُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَلْيَاا َمَ ِئَكٌة ِغَ ٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَن َأْلُرَسُكْم َوَأْهِليُكْم َلاًرا وَ 

َس َما َأَمَرُهْم َوَيْرَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن   [6]التحريم:  {اللَّ

وهو لرسس الذي أخبر عن حا  المؤمنينو ،ل المقر،ين منامو وخشيتام للس  

ِس 7ِمْن َ ْأٍس َ اَن ِمَزاُ َاا َ اُفوًرا ) نَّ اْ َْ،َراَر َيْشَرُ،ونَ }فقا :  ( َعْينًا َيْشَرُ  ،َِاا ِعَباُد اللَّ

ُروَلَاا َتْرِجيًرا ) ُه ُمْسَتطِيًرا )6ُيَرجِّ ( َوُيْطِعُموَن 5( ُيوُفوَن ،ِالنَّْذِر َوَيَفاُفوَن َيْوًما َ اَن َشرُّ

ِس اَل ُلِريُد ِمنُْكْم َ َزاً  8ا )الطََّعاَر َعَلى ُحبِِّس ِمْسِكينًا َوَيتِيًما َوَأِسيرً  َما ُلْطِعُمُكْم لَِوْ ِس اللَّ ( إِلَّ

نَا َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا9َواَل ُشُكوًرا ) ا َلَفاُف ِمْن َر،ِّ   {[ 84 - 7]اإللسان:  {( إِلَّ

اُهْم لَ }ثم عقع على  لك ،قولس:  ُس َشرَّ َ لَِك اْلَيْوِر َوَلقَّ ْضَرًة َوُسُروًرا َفَوَقاُهُم اللَّ

 [88]اإللسان:  {

ِذيَن َيْمُشوَن  }وهكذا عندما   ر عباد الرحمنو قا  عنام:  ْحَمِن الَّ َوِعَباُد الرَّ

ِاْم 63َعَلى اْ َْرِض َهْوًلا َوإَِ ا َخاَطَبُاُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َسَ ًما ) ِذيَن َيبِيُتوَن لَِر،ِّ ( َوالَّ

ًدا َوِقَياًما ) نَا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَ  َ َانََّم إِنَّ َعَذاَ،َاا َ اَن َغَراًما  (60ُسجَّ ِذيَن َيُقوُلوَن َر،َّ َوالَّ

ا َوُمَقاًما67) َاا َساَ ْت ُمْسَتَقرا  [66 - 63]الررقان:  {( إِلَّ

وهكذا لرى القرآن الكريم يتوعد المؤمنين ،العذا  الشديد على المعاصي 
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 ام ما داموا مؤمنينو فام معرون من  لك.المفتلرةو ولم يذ ر أ،دا أل

ومن أم لة  لك تلك التاديدات اإللاية الفطيرة المرتبطة ،آ ل الر،او  ما قا  

َ،ا إِْن ُ نُْتْم ُمْؤِمنِيَن )}تعالى:  َس َوَ ُروا َما َ،ِقَي ِمَن الرِّ ُقوا اللَّ ِذيَن آَمنُوا اتَّ َاا الَّ ( َفإِْن 158َياَأيُّ

ِس َوَرُسولِسِ َلْم َتْرَعُلوا فَ  و فال يضمن عدلان [159و 158]البقرة:  {ْأَ ُلوا ،َِحْرٍ  ِمَن اللَّ

 إ،راهيم آل لي الر،ا أال يعذ،وا في اآلخرة ،سبع عدر  ولام من المشر ينم

ِذيَن َيْأُ ُلوَن َأْمَواَ  اْلَيَتامَ }وهكذا توعد اللس تعالى آ لي ما  اليتيم  فقا :  ى إِنَّ الَّ

و فال يضمن [84]النسا :  {َما َيْأُ ُلوَن فِي ُ،ُطولِِاْم َلاًرا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيًراُظْلًما إِلَّ 

 هؤال  أال يعذ  آ ل ما  اليتيمم

وهكذا  فإن من ع مات المؤمنين تذ ر ا هوا  وألواع العذا و حتى تردع 

  ذالنرس ا مارة وتؤد و ولاذا ورد في النصو  المقدسة ،يان ا عما  التي يع

،اا صاحباا في القبرو حتى تكون تحذيرا لسو وليس من ا د  مع اللس تعالىو وال مع 

و والذي استعمل هذه الوسيلة التر،وية في أن لقور لحن ،التاوين مناا رسولس 

  وتحقيرها.

وقد أحصى ا،ن القيم الك ير من المعاصي التي ورد في شألاا الوعيد ،عذا  

والكذا و والمغتا و وشاهد الزورو وقا ف المحصنو  النماروالقبرو فذ ر مناا )

ما ال علم لس ،سو وآ ل الر،او  والداعي إلى البدعةو والقائل على اللس تعالى ورسولس 

وآ ل أموا  اليتامىو وآ ل السحت من الرشوةو وآ ل ما  أخيس المسلم ،غير حق أو 

الفائنو والغادرو ما  المعاهدو وشار  الفمرو والزاليو واللوطيو والسار و و

والمفادعو والما رو وآخذ الر،او ومعطيسو و اتبسو وشاهداهو والمحتا  على إسقاط 

فرائض اللس تعالىو وارتكا  محارمسو ومؤ ي المسلمينو ومتتبع عوراتامو والحا م 
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،غير ما ألز  اللسو والمرتي ،غير ما شرعس اللسو والمعين على اإلثم والعدوانو وقاتل 

حرر اللسو والُمعطل لحقائق أسما  اللس وصراتس الملحد فيااو والمقدر  النرس التي

و والنائحةو والمستمع إليااو والمغنون الغنا  الذي حرمس اللس رأيس على سنة رسو  

و والمستمع إليامو والمطررون في الكيل والميزانو والجبارونو تعالى ورسولس 

والذين يأتون الكانة والمنجمين و زونوالمتكبرونو والمراؤونو والامازونو واللما

افين فيسألولام ويصدقولامو وأعوان الظلمة الذين قد ،اعوا آخرتام ،دليا  والعرَّ

رتس ،س لم ينز رو فإ ا خوفتس ،مفلو  م لس  غيرهمو والذي إ ا خوفتس ،اللس تعالى و  َّ

 الذي الخاف و فَّ عما هو فيسو والذي يجاهر ،المعصية ويرتفر ،اا ،ين الناسو و

تأمنس على مالك وحرمتكو والراحش اللسان البذي  الذي تر س الناس اتقا  شرهو 

والذي يؤخر الص ة إلى آخر وقتاا وينقرهاو وال يذ ر اللس فياا إال قليً و وال يؤدي 

ز اة مالس طيبة ،اا لرسسو وال يحج مع قدرتس على الحجو وال يؤدي ما عليس من الحقو  

والذي ال يبالي ،ما حصل من الما و من ح   أو حرارو وال يصل مع قدرتس عليااو 

رحمسو وال يرحم المسكينو وال ا رملةو وال اليتيمو وال الحيوان البايمو ،ل يز ر 

اليتيمو وال يحض على طعار المسكينو ويرائي الناس ،عملس  ليكسع مدحام لسو 

 عن  لبس  ا  فكل هؤال  ويمنع الماعونو ويشتغل ،عيو  الناس عن عيبسو و،ذلو،ام

وأم الام يعذ،ون في قبورهم ،اذه الجرائمو ،حسع   رتاا وقلتااو وصغيرها 

 (8)(و بيرها

و،ذلك يصبح عذا  القبر وسيلة تر،ويةو تقمع الناس ا مارة ،السو و وتعيدها 

                                         
 .848: 843الروح ال،ن القيم صا (  8)
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اإلمار روي عن إلى  ادة الصوا و م لاا م ل ما   ر في عذا  اآلخرةو وقد روي عن 

).. واللس لقد رأيت عقيً  وقد أملق حّتى استماحني من في ،عض خطبس:  علي قا 

فقرهم  أّلما سوّدت  ورأيت صبيالس شعث الشعور غبر ا لوان من و،ّر م صاعاً 

وعاودلي مؤّ دًا و رر علّي مرددًا فأصغيت إليس سمعي فظّن أّلي  وو وهم ،العظلم

عتبر لس حديدة ثّم أدليتاا من  سمس لي فأحميت وأ،يعس ديني وأتبع قياده مرارقًا طريقي

فقلت لس : ثكلتك  وو اد أن يحتر  من ميسماا و،اا فضّج ضجيج  ي دلف من ألماا

وتجرلي إلى لار سّجرها  وأتئن من حديدة أحماها إلسالاا للعبس وال وا ل يا عقيل

وأعجع من  لك طار  طرقنا و أتئن من ا  ى وال أئن من لظى و ّبارها لغضبس

ت : أصلة فقل وومعجولة شنئتاا  أّلما عجنت ،ريق حّية أو قيئاا وروفة في وعائاا،مل

 وأر صدقة أر ز اة فذلك محّرر علينا أهل البيتم فقا  : ال  ا وال  اك ولكناا هدية

أعن دين اللس أتيتني لتفدعني أر متفبط أر  و  نّة أر تاجرم!  وفقلت : هبلتك الابو 

السبعة ،ما تحت أف  اا على أن أعصي اللس في لملة أسلباا واللس لو أعطيت ا قاليم 

ا م ووإّن دليا م عندي  هون من ورقة في فم  رادة تقضماا و لع شعيرة ما فعلتس

لعو  ،اللس من سبات العقل وقبح الزلل و،س  ولعلي ولنعيم يرنى ولّذة ال تبقى

   (8)لستعين(

الكبيرو وقد سئل ،عض  وهكذا  ان لذ ر العذا و وتذ ره دوره التر،وي

واللس : )قا ف   يف لصنع لجالس أقواما يفوفولا حتى تكاد قلو،نا تطيرالصالحين: 

خير لك من أن تصحع أقواما  وإلك إن تفالط أقواما يفوفولك حتى يدر ك أمن

                                         
 .185/  1خطع لاج الب غة (  8)
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  (8)(يؤمنولك حتى يدر ك الفوف

ِذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتوْ }وهو لرس ما عبر عنس قولس تعالى:  ُاْم َوالَّ ا َوُقُلوُ،ُاْم َوِ َلٌة َألَّ

ِاْم َراِ ُعوَن ) ]المؤمنون:  {( ُأوَلِئَك ُيَساِرُعوَن فِي اْلَفْيَراِت َوُهْم َلَاا َسا،ُِقونَ 64إَِلى َر،ِّ

و فقد اعتبر مسارعتام للفيراتو ومسا،قتام لاا ،سبع  لك الو ل الذي [68و 64

  .يحرك قلو،امو ويمنعام من الر ون إلى أهوائام

                                         
 (861/ 0إحيا  علور الدين )(  8)
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 الجنةالتنويريون.. و

لتيجة لغلبة الدليوية والمادية على الركر التنويريو والذي يلح دائما على اعتبار 

الحياة الدليا هي المحور والمر زو وهي البداية والناايةو فإلس يحتقر الك ير من عوالم 

الغيعو إما ،تجاهلااو وعدر االهتمار ،ااو أو ،نقد أولئك الذين يعيشون فيااو 

يتصورون أن اإليمان ال يكمل إال ،اإليمان ،ااو ،ل ،اخت ط المشاعر ،اا إلى أن و

 تصبح  ز ا أساسيا من حياة المؤمن الينرك عناا لحظة.

 عزفت لرسيأو  ما   ر  لك الصحا،ي الجليل الذي عبر عن إيمالس ،قولس: )

لي ،أهل و أ وو ألي ،عرش ر،ي ،ارزاً  ووأسارت ليلي وفأظمأت لااري وعن الدليا

ى عليس (و والذي أثنو ألي ،أهل النار في النار يعذ،ون والجنة في الجنة يتنعمون فياا

  (8)(مؤمن لور اللس قلبس ..أصبت فالزر،عد قولس هذا ،قولس: ) رسو  اللس 

فاذا الحديث مرفوض  ملة وترصي  عند التنويريين  فام ال يؤمنون ،الزهدو 

تي يمارساا المؤمن ليرتقي ،روحس إلى المأل ا على.. وال ،تلك الرياضات الروحية ال

وهم ال يتطلعون إلى عرش الرحمن ،قدر تطلعام إلى التعرف على المجرات 

والنجور وال قو  السودا .. والجنة ال تشكل عندهم شيئاو  ن الجنة عندهم هي تلك 

ي لك الب د ها ،راج العاليةو والحدائق المزينة المو ودة في أمريكا وأورو،ا.. فت

منتاى هممام.. أما  انم فاي ليست سوى الب د التي يعيشون فيااو والتي يودون لو 

 أحرقوها عن آخرها.

وهذا الك ر ليس تحام  عليام.. ،ل هو الحقيقة التي تنطق ،اا  لماتامو 

                                         
 رواه البزار.(  8)
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وتنطق ،اا قبل  لك م مح و وهام عندما يسمعون المؤمن يتحدث عن عوالم 

قيمة  بيرة في حياتس..  لام يريدون منس أن يعيش عالم الشاادة ال الغيعو ويعطياا 

عالم الغيعو و أن عالم الغيع يحو  ،ينس و،ين عالم  الشاادةو و أن اللس تعالى لم ي ن 

على المؤمنين الذين تر وا   سادهم أن تعيش في عالم الشاادة ،ينما تحلق 

لى في أوائل أوصاف المؤمنين في أرواحام في عوالم الغيع الجميلةو  ما قا  تعا

ِذيَن ُيْؤِمُنوَن ،ِاْلَغْيِع 1َ لَِك اْلِكَتاُ  اَل َرْيَع فِيِس ُهًدى لِْلُمتَِّقيَن )}سورة البقرة:   {( الَّ

 [3و 1]البقرة: 

فاإليمان ،الغيع هو ا ساس الذي تنطلق منس حياة المؤمنو ،ل هو المعيار 

يعرف حقائق الو ودو ويطبق مستلزماتااو و،ين الذي يرر  ،ين اإللسان الكامل الذي 

 لك اإللسان القاصر الناقص الكل الذي ال يعرف من الحياة إال  الباا الازيل 

البسيطو ولذلك تكون همتس ،حسع المعارف البسيطة التي يعيشااو ويتصور ألاا 

 البداية والنااية.

ظيما مناا ،ل حيا  ع ومن مسائل الغيع التي لجد للتنويريين احتقارا  بيرا لااو

]الجنة[ التي هي سلوة المؤمن وعزا هو  ما ألاا المحرك لامتس عندما تضعف لرسسو 

وتتفدر إرادتسو حيناا يتذ ر ما هيأه اللس للصا،رين من عظيم الجزا   فترتد إليس قوتس 

 وإرادتسو ويصبح  الجبل ا شم الذي ال تحر س أعاصير ا هوا .

ض الذي يعلم أن الجنة دار الصحة ا ،ديةو وسلوة وهي فو   لك سلوة المري

الرقير الذي يعلم أن الجنة هي دار الغنى ا ،ديو وسلوة المحرومينو والذين أرقتام 

 الحياة الدليا  لام يعلمون أن الجنة هي دار الراحة ا ،دية..

ولذلك لم تكن الجنة دار ضيافة إلاية في اآلخرة فقطو ،ل هي أيضا تريا  
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يداوي  ل الجروحو ويمأل النرس ،الطمألينة وااللشراح و ل ألواع السعادة..  و،لسم

 فيعيش المؤمن مصحو،ا ،ذ ريات المستقبل الجميل الذي ينتظره عند اللس.

لكن  ل هذه المعالي التي ساهمت في الطمألينة النرسية للمؤمنين وفي رقيام 

و ،ل و لم ي حظاا التنويريونا خ قي على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشولاا

توهموا ألاا حجا  دون العمل على الحصو  على  لك الرفاه الذي ينعم فيس الغر و 

 والذي ال يساوي في لظر المؤمن قطرة من ،حار لعيم الجنة.

لقد تصور التنويريون ا ،سبع لظرتام الدليوية العورا  القاصرة ا أن الجنة م لاا 

ع تفلرنا عن الغر و وعن  و ع اليا،انو وعن م ل  ل عوالم الغيع هي سب

 الكوا ع الك يرة التي يتصورون ألاا الحقيقة الوحيدة المطلقة.

ومن أم لة  لك الجحود واالحتقار للجنةو ،ل السفرية مناا تلك ا شرطة 

مد حالمنتشرة ،ك رةو والتي يتحدث فياا أحد زعما  التنوير في العصر الحديث ]أ

ذي يرتدي  ذ،ا وزورا عمامة علما  الشيعةو مع  ولس ال ينتسع ال [و  لك الالقبالجي

 للشيعةو وال للسنةو ،ل هو معو  لحر   لياماو ،ل حر  اإلس ر لرسس.

وقد أوهم  لك ،عض المغرلين ،أن موقرس من الجنة وعالم اآلخرة هو لرس 

قيقة حموقف علما  الشيعةو دون أن يكلف لرسس ،البحث في التراث الشيعيو ليعرف 

 موقرام من هذا.. ولكن ا حقاد تعمي وتصم.

حاو  فيس أن يبين  (8)وقد لشر القبالجي ،عض أفكاره في هذه المجا  في مقا 

 عدر ضرورة الجنةو وألاا ال تشكل أي دافع للعمل الصاحو ،ل إلس ال حا ة إلياا أص .

                                         
 .81:89 - 81/  1/  1480 - 0363العدد: -الظر: الجنة والنارو أحمد القبالجيو الحوار المتمدن(  8)
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،س ولست أدري من الذي فوضس ،أن يقو  هذا الك رو وهو الذي يسيل لعا

لمتاع الدليا القليل.. لكن العقل التنويري المستكبر الذي حرر من  لك اإليمان الذي 

ينعم ،س البسطا  والطيبون يتصور أن ،يده  ل شي و ولذلك يتحكم في  ل شي و ا،تدا  

 من تحكمس في وظائف اإللس لرساا.

 عابشإفليس فياا سوى  وما الجنةوقد عبر عن  لك االحتقار للجنة ،قولس: )أ

شباع للغرائز االلسالية إي أوليس فياا  و ل وشر  ولكاحأللغرائز الحيوالية من 

ي ار والكرر والشجاعة ولصرة المظلور وتعليم العلم وحع الرئاسة ،داع واإل اإل

 (ووو..

ولست أدري  يف عرف  لكو وهل زار الجنة حتى يحكم عليااو وهل أحاط 

ق و ولاا دار الضيافة اإللاية التي تتحق،النصو  المقدسة التي تتحدث عن الجنةو 

فياا  ل الرغبات المشروعةو ويتحقق معاا  ل ألواع السمو الروحي وا خ قيو 

حيث يعيش أهل الجنة الحضارة الراقية والذو  الرفيع وا د  الجمو حيث ال لغو 

 هناك وال تأثيم.

 لك  خ   لكنس ا ،سبع العشى الذي أحاط ،بصيرتس ا لم يعرف الجنة إال من

الوعظ البارد الذي يستعملس ،عض عوار الوعاظ والدعاة ،عيدا عن الحقائق التي 

وردت في النصو  المقدسةو ولذلك توهم أن الجنة مجرد دار للمتع الجسدية 

 وحدها.

ثم راح ا م ل سائر التنويريين ا يتحدث عن  لك الكو ع الذي يسمولس  و ع 

لرى اليا،ان م   وهم ال يعتقدون ،الجنة  فنحن وما عمليااليا،ان  فيقو : )أ

 ذ،ا  قلأخ قا وأحسن من المسلمين أوالنار)الديالة السائدة هناك التاوية والبو ية( 
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 وفي المقا،ل لجد المسلمينو وسرقة وغشا في تعاملام وخدماتام للبشرية معروفة

نية وخطع مع اعتقادهم ،الجنة والنار و  رة منا،ر الوعظ واالرشاد والكتع الدي

 (خ قاأسوأ المجتمعات البشرية أصبحوا أالجمعة 

وهذا التحليل يد  على سطحية العقل التنويريو فاو ال ينظر إلى المشكلة من 

زاويتاا الحقيقيةو وإلما ينظر إلياا من الزاوية التي يرغع فياا  فالمشكلة في 

ة في وإلما المشكل المسلمين ليس  ولام يعتقدون ،عالم الغيعو وال ،الجنة والنارو

ضعف إيمالام ،ذلك.. وإال لو  ان اإليمان ،الغيع والجنة والنار قائماو لكان 

 المسلمون قمة في الرقي ا خ قي والحضاري.

فام في الحقيقة م ل  لك المريض الذي يملك الدوا و ولكن ال يستعملس  

 أن يبحث في  ونفيتوهم من يراه ،أن الدوا  لم ينرعسو ولم يجد مع مرضسو من غير 

المريض استعمل الدوا  أو لم يستعملسو وهل استعملس ،الطريقة الصحيحةو أر 

 استعملس ،طريقة خاطئة.

ولرس الشي  يتو س للقا،نجي وللتنويريين  ميعا الذين  علوا من حديث 

اإلرها،يين عن الجنة سببا إللغائاا واحتقارهاو  ما عبر القا،نجي عن  لك ،قولس: 

ريمة ي سببا للر يلة والجأ ..نرها  اآلتقاد ،الجنة وحور العين سببا لإلصبح االع)أ

  ،ريا (افلوال الجنة وحور العين لما قار التكريريون ،قتل الرسام وقتل  وال لمنعاا

وهذا يشبس أولئك الذين يحرمون ا دوية النافعة ،سبع أن ،عض الشوا  

  بس أولئك الذين يمنعون من ،نااستعملاا ،طريقة خاطئةو فقتل لرسس ،اا.. أو يش

 الجسور حتى ال تستعمل وسيلة ل لتحار.

ولم يكتف القبالجي ،كل  لكو ،ل راح إلى  لك الرهان الذي يستعملس 
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المؤمنون ،الغيع في حواراتام مع الجاحدين والم حدةو والذي عبر عنس أ،و الع   

 المعري ،قولس: 

 زعم المنجم والطبيب  الهمم  
 

األجسببببببببببببببببب     بببب    ال تبعبببب  
 إلببببببببببببببببببببببببببببببببببببيبببببببببببببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببمبببببببببببببببببببببببببببببببببببب  

 
إن صبببببببببببببب    ل مبب    سبببببببببببببب  
 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  
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قا  الملحد للمؤمن: ما موقرك ا ا مت ولم أو ما عبر عنس ،عضامو ،قولس: )

 (لن يكون اسوأ من موقرك ا ا مت وو دت النار! :! فرد المؤمنالجنةتجد 

الملحدو والذي   ر ألس  أو ما عبر عنس مصطرى محمود في حواره مع صديقس

والتايت ،عد عمر طويل إلى  وما ا يكون الحا  لو اخطأت حسا،اتكقا  لس ساخرا: )

 لن أ ون قد خسرت م(و فأ ا،س مصطرى محمود ،قولس: )موت وترا  ليس ،عده شي

. .. ولكنكم ألتم سوف تفسرون   يرا لو أصا،ت حسا،اتي وصدقت توقعاتي.شيئا

  (1)(ون مرا ئة هائلة يا صاحبيسوف تك ..وإلاا لصادقة

مع ،عض الم حدةو حيث قا   اإلمار الصاد أو ما عبر عنس ا قبل  لك  لس ا  

 والمؤمنينإن يكن ا مر على ما يقو  هؤال  وهو على ما يقولونو يعني مفاطبا لس: )

فقد سلموا وعطبتم وإن يكن ا مر على ما تقولون وليس  ما تقولون فقد استويتم 

: فقا    يقولون ما قولي وقولام إال واحدم  لقو  وأي شيوأي شيفقيل لس: (و وهم

وهم يقولون إن لام معادا وثوا،ا وعقا،ا ويدينون  وو يف يكون قولك وقولام واحدا)

  (1)وألتم تزعمون أن السما  خرا  ليس فياا أحد...( و،أن في السما  إلاا وألاا عمران

                                         
(8)

 حوار مع صديقي الملحد.  

         
(1)

 ..50  8الكافيو ج  
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 القمار معالس ح القويو ،مقا  لس ،عنوان ]لكن القبالجي راح يرد على هذا 

لرسس  يضاو فالمتدين يتععأفي الدليا لحن غير متساويين و قا  فيس ساخرا: )(8)[اللس!

،التكاليف الشاقة  الص ة والصور والحج والزيارات والفمس وغيرها ويترك 

اع تبأع الملذات  الغنا  والرقص والم هي والصداقة مع الجنس اآلخرو ،ل الزواج م

رجير و تأخرى مع و ود حع ،ين االثنينو ،ل قد يطلع منس الدين الجااد الديالات ا 

 (و الكراهية  تباع المذاهع ا خرىو وليس على الو داليين شي  من  لكألرسس 

وهذا  لس  ذ  و،اتانو فكل تلك الشعائر التي يقور ،اا  المؤمن ليس لاا 

رقية ،راحة لرسية  بيرةو ،ل إلس يشعر ،تأثيرها في ت ع قة ،التععو  ن المؤمن يمارساا

أخ قسو وسمو روحسو وشعوره ،الطمألينة والسعادةو فو  ما لاا من دور في حرظ من 

 أهوا  لرسس ا مارة ،السو .

فالمؤمن ا لتيجة إيمالس ،اليور اآلخر ا لن يقع في الرواحش التي تدمر صحتس 

ات وال على أي شي  يضره.. وفو   لك وصحة المجتمعو ولن يدمن على المفدر

 لس يمتلك دوافع أخ قية عالية ،ف ف  لك الذي ال يؤمن ،اللسو وال ،اليور اآلخرو 

 فاو ال يملك شيئا يسليسو  ما ال يملك شيئا يدفعس  ي عمل صالح.

ولم يكتف القبالجي ،ذلك التزوير للحقائقو وإلما راح يررض على اللس ا 

ما دار االلسان ا،س ا من يدخلس الجنة أو من يدخلس النارو فيقو : )خ ف ما ورد في  ت

هل أيسير في حياتس الدليا ،وحي و دالس ويتحلى ،الرضائل ويترك الر ائل فاو من 

َس ،َِقْلٍع َسِليمٍ }الجنة  ن القرآن يقو :  سليم من أي  [89]الشعرا :  {إاِلَّ َمْن َأَتى اللَّ

                                         
 ..88:05 - 7/  7/  1483 - 0483العدد: -الظر: القمار مع اللسو أحمد القبالجيو الحوار المتمدن(  8)
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م ا   لك. ومعلور ان التدين ال ياتم أتكالع على الدليا والحقد والحسد وااللالية وال

لنقا  القلع ،قدر اهتمامس ،القشور والطقوس فتكون النتيجة أن خسر الدليا واآلخرة 

 ولكون قد ر،حنا الدليا واآلخرة(

وهذه  لاا مغالطاتو فس مة القلع ال تقتصر على ما   رهو ،ل أو  س مة 

للس والتسليم لس واإل عان لشريعتس والقيم التي  ا ت للقلع هي عدر االعتراض على ا

،اا.. أما ادعاؤه أن التدين ياتم ،القشورو فاو لاتج عن لظرتس السلبية للدين م لس م ل 

سائر التنويريينو وإال فإن الدين هو مجمع الرضائلو ،ل ال يمكن أن تتحقق الرضائل 

خ  و أو دوافع تحرك إلياا من من دولس..  لك ألس يستحيل أن يجد البشر معايير لأل

 دون الدين.

ن هذه الررضية ويفتم القبالجي حدي س عن  لك الذي توهمس قمارا ،قولس: )إ

 لاا ،م ا،ة لعع القمار مع اللسو  لاا تنز  ،مستوى الع قة مع اللس الى الحضيض 

  وتجعل من هذه الع قة تجارة او قماراو فالمتدين يصلي ويصور.. ،دافع احتما

و ود  نة ولار ال ،دافع االيمان ،اللس والحع لس والشكر لنعمائسو اي لو لم يكن هذا 

االحتما  مو ودا ال صلى وال صار وال ترك الر ائل. أما الو دالي فاو يعمل 

،الرضائل ويترك الر ائل لذاتاا ويرتبط مع اللس ،دافع الحع لس ال ،دافع الفوف من 

 ( يؤمن ،اما أساساالنار والطمع في الجنة  لس ال

ولست أدري من الذي أخبره أن الطمع في  نة اللسو يتنافى مع حع المؤمن 

لس.. فالمؤمن يحع اللس لذاتسو ويحبس لصراتسو ويحبس لكرمس و ودهو والذي تجلى في 

الدليا فيما وفر لفلقس من أصناف الرعاية.. وفيما سيوفر لام في المستقبل من 

 أضعافاا.
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أن يدعي ألنا إ  أحببنا  ريما لكولس تكرر علينا ،أصناف  وهل يمكن لعاقل

العطا و ووعدلا ،أضعافاا ألنا ال لحبس إال   ل ما يعطينا.. هذا  ذ  و،اتان عظيم 

  ن محبة المحسن  اتية حتى لو لم يحصل إحسالس إلى المحع..  

 ،اإلضافة إلى أن القبالجي والتنويريين معس يتصورون الجنة ،حسع عقولام

البسيطةو وإال فإن اللس تعالى الذي اعتبر  ل ما لراه في الدليا من أصناف الجما  مجرد 

متاع قليلو واعتبر الحياة التي لعيشاا حياة دليا ال تساوي شيئاو في لرس الوقت اعتبر 

الحياة ا خرى هي الحياة الحقيقية يجعلنا لقف أماماا مباوتين منبارين ال لدري مناا 

  (8)(ليس في الجنة شيٌ  يشبس ما في الدليا إال ا سما قا  ا،ن عباس: ) شيئاو أو  ما

ولذلك فإن  ل أحاديث التنويريين عن الجنة وعالم الغيع أحاديث منطلقة من 

معلومات خاطئةو  لام تصوروا ألام قد أحاطوا ،تلك العوالم ،ينما هم لم يعرفوا 

رة واحدةو ولذلك استقذروا الشرا و مناا شيئاو ،ل لم يذوقوا من شرا،اا اللذيذ قط

ولو  اقوه لرنوا عن ألرسامو و،اعوا  ل ما لديام من  اه وما  وسلطان ،لحظة واحدة 

 يعيشاا المؤمن في صحبة عالم الغيع.

                                         
 (1/  18رواه أ،و ُلَعْيم في صرة الجنة )(  8)
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 ولظرية التطور. .التنويريون

من ا دلة الكبرى على تناقض العقل التنويريو و ولس يتعامل ،مزا ية 

مفتلرة موقرس من لظرية التطورو ور،طاا ،المصادر المقدسةو ورغبوية مع الحقائق ال

 وخصوصا القرآن الكريم  فاو متناقض في  لك غاية التناقض.

فبينما لراهم يشنعون على الذين ير،طون ،ين الحقائق العلمية والقرآن الكريمو 

ويعتبرولام د الين ومفرفين ومعقدينو لجدهم يرعلون ما يناون عنس مع هذه 

ة خصوصاو مع  ولاا لم ت بت علمياو ،ل ثبت عكسااو ولم ت بت قرآلياو ،ل المسأل

ثبت عكساا أيضا.. ولكنامو ولمزا ية تركيرهم يقطعون ،ك  ا مرين خ فا لكل 

 علما  الطبيعةو ولكل علما  اللغة والترسير.

وال ينطبق هذا على لظرية التطور فقطو ،ل ينطبق على لظريات أخرى لم ت بت 

،ل يستحيل إثباتاا علمياو ومع  لك لراهم يجتادون في ر،طاا ،مصادر الدين  علمياو

في لرس الوقت الذي يشنعون على من ير،طون الحقائق القرآلية القطعية ،الحقائق 

 العلمية ال ا،تة.

ومن أم لة  لك محاولة عدلان إ،راهيم للر،ط ،ين لظرية ا وتار الرائقة 

،ل يستحيل إثباتاا علمياو  و(8)لنظرية لم ت بت علمياوالمصادر المقدسةو مع أن هذه ا

 ن القصد مناا ليس علمياو وإلما الررار من الفالقو والبحث عن لما ج فيزيائية 

 الريزيائيترفض و ودهو أو تحاو  أن تبرر و ود الكون ،عيدا عنسو وقد قا  عناا 

                                         
حيد من   ر الريزيائيين ألرسام في  تا  ]الكون ،ين التو   رلا ا دلة العلمية الك يرة على ،ط ن هذه النظرية(  8)

 من سلسلة ]اإللحاد والد ل[ واإللحاد[
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ارها ،حجم مجرة الختب)إلاا لظرية تحتاج لمصادر هيدرولي : الشاير ]راسل ستالارد[

وهذا غير ممكن.. حسنا لو قلنا ا طبقا للنظرية ا إن الكون خلق لرسسو فمن أو د 

النظريةم ومن أو د القوالين الريزيائية الفاصة ،اام.. ورغم  لك ف  تو د لاا 

معادلة فيزيائية حتى اآلن.. أطلع منام أن يكتبوا معادلة فيزيائية.. لن يرعلوا اللام 

 اليمتلكولاا(،بساطة 

وهكذا موقرس من لظرية ا  وان المتعددةو مع  ولاا لم ت بت علمياو ،ل 

يستحيل إثباتاا علمياو ومع  لك راح يجتاد  غيره في ر،طاا ،مصادر الدين المقدسةو 

 و لك لتمريرها رغم ألراا للعقل المسلم.

تماما  تلففا  وان المتعددة التي يحاو  م حدة الريزيائيين اإلشاار لاا تف

عن تعدد السموات أو خلق اللس الواسعو  ن ا  وان المتعددة ليست سوى 

احتماالت   يرة للفلق ممتلئة ،العبث ،ينما الفلق المتعدد  لس متناسق وليس فيس 

 أدلى عبثو وال يفضع لمبادئ االحتماالت.

أّن  نتلك النما جو فقا : )اعتقد علما  الكولوقد   ر ،عضام الدوافع النرسية 

عليام االلتراف ورا  المشكلة.. لقد حاولوا على مّر السنوات الماضية إثبات عدة 

لما ج مفتلرة للكون تترادى الحا ة إلى ،دايةو مع االستمرار في اشتراط الرجار 

 عظيم.. يبدو اآلن من المؤّ د أّن الكون  الت لس ،داية(

لمياو علمياو ولن ت بت عوهكذا راحوا يرعلون مع لظرية التطور التي لم ت بت 

 ،ل إن العلم اآلن يسير في موا اتاا والرد عليااو واعتبار القائلين ،اا مجرد خرافيين.



169 

 

و  ان ا حرى ،اؤال  (8) ،ل إن ،دائل علمية   يرة ظارت  ا ]التصميم الذ ي[

التنويريون اإلشاار لاا والتعريف ،ااو لكولاا تتناسع تماما مع القرآن الكريمو ومع 

 لعقلو والرطرة السليمة.ا

لكنا لألسف ال لزا  لرى هؤال  التنويريون يشيدون إلى اآلن ،دارونو مع  ون 

 معارفس التي  ا  ،اا ال تساوي في موازين العلم اآلن شيئا.. 

ولام في  لك مغالطات   يرة لحاو  مناقشتاا هناو ويمكن تقسيماا إلى 

بداية ومغالطات مرتبطة ،ترسيرهم ل ورقسمين: مغالطات مرتبطة ،علمية لظرية التطو

 الفلق في القرآن الكريم.

 المغالطات المرتبطة ،علمية لظرية التطور:

من ا دلة التي تد  على افتقار التنويريين لكل أدوات البحث العلميو وخاصة 

متا،عة الجديد فيسو واالط ع على  ل ما  تع حولسو احتراظام ،تلك المعلومات 

تباا من التصر من الغر،يين لنظرية التطور دون البحث فيمن  تع في القديمة التي  

ردها من علما  الغر  ألرسامو ،ل من المتفصصين الذين وضعوا ،دائل لاذه النظرية 

 ،عد ا تشافام لاشاشتاا و،ط لاا.

و،ما ألا قد   رلا  لك ،ترصيل في  تا  ]الحياة تصميم ال صدفة[و و تا  

فسأ تري هنا ،اإلشارة إلى ،عض المغالطات الكبرىو التي  و] يف تناظر ملحدام[

تمرر م ل هذه النظرية على المتنورين وأتباعام المرتقرين  دوات البحث العلميو 

والذين يكترون فقط ،مفالرة المشايخ الذين يعتبرولام تقليديين ومحافظين 

                                         
 [من سلسلة ]اإللحاد والد لشرحنا هذا البديل وأطروحاتس ،ترصيل في  تا  ]الحياة تصميم ال صدفة[ (  8)
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 البحث عنومتزمتينو ولذلك يجعلون هدفام من تبني الحقائق هو المفالرةو ال 

 الحقيقة لرساا.

 أوال ا المراهيم المتعددة لنظرية التطور:

أو  المغالطات التي يمرر ،اا التنويريون موقرام من هذه النظرية على أتباعام 

خلطام ،ين مراومين متداولين لاذه النظريةو أحدهما هو المراور الحقيقيو وهو 

رهاو ور مزيفو وأتي ،س ،قصد تمريالذي تطلق عليس النظرية عند اإلط  و وال الي مرا

 ومحاولة إثبات ألاا يمكن أن تفضع للتجر،ة.

ي يعني التغّير ففو وهو المعروف عند اإلط  و [التطور الكبير]ا و و وهو أما 

وهو  والصرات المورفولو ية والجينية مما يتسبع في االلتقا  من لوع إلى لوع آخر

داورن وغيره من القدما  الذين تبنوا هذه المقصود ا صلي من لظرية التطور عند 

النظريةو وهو الذي وقع فيس الجد  ،ين المتدينين من المسلمين وغيرهمو و،ين 

 الداروينيين.

يشير إلى مقدار التغير في تكرار المورث ف [ التطور الصغير]هو و وال اليأما و

ائن حي وير  في العشيرةو ويتم التغير فيس على مستوى النوع الواحد لرسسو  تط

لمقاومتس لحو  سم غريعو أو تغيير لون لجلدو أو تغيير في حجم عضو معين من 

 الجسمو أو لحو  لك.

 لس في أصلس ال ع قة لس ،نظرية التطورو فا لواع ال وهذا النوع ال إشكا  فيسو 

تنتقل فيس إلى ألواع  ديدو وإلما تكتسع صرات  ديدة ،سبع التزاوجو ومن أم لة 

ن هجرة ا ورو،يين إلى أستراليا واخت طام ،الشعع ا سترالي ا صليو أدت  لك أ

إلى اخت ط العرقينو وقد أثر  لك على أوالدهمو ،حيث أصبحت أشكالام تمزج 
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،ين ا صلين.. وهم يعبرون عن هذا ،التطور البيولو ي لألستراليين.. ومن أم لتس 

يدةو ،حيث ال تؤثر فيس اللقاحات أيضا ظاور فيروس ا لرلولزا  ل مرة ،صورة  د

 السا،قة.

وقد ورد في النصو  المقدسة ما يد  على أن هذا النوع عاديو فري الحديث 

 لريس عنس اوهو يريد ا فقا : إن امرأتي ولدت غ ما أسود و النبي   ا  إلى ر  أن 

ا  لس: )هل قا : ُحْمرو فق وقا : لعمو قا : )ما ألوالاام( وفقا  لس: )هل لك من إ،لم(

قا : )  وقا : أراه عرٌ  لزعس وقا : لعمو قا : ) فألى  ان  لك م( وفياا من أور م(

  (8)فلعل ا،نك هذا لزعس عر (

في هذا الجالع هي ألام إ ا طولبوا ،دليل  الداروينيونوالمغالطة التي يمارساا 

 ير. بوفي  لك تغرير وخداع على التطور الكبير يذ رون أدلة التطور الصغيرو 

وقد عبر عن هذا الفلط ]مايكل ،ياي[ ،قولس: )الدارولية الحدي ة فسرت 

التطور الدقيق ،شكل رائعو لكن عند الحديث عن التطور الكبير فعلى التطوريون أن 

  يصمتوا(

و  ر ]ليكوالس  ومنينلس[و ا ستا  ،جامعة ميزوري ا  نساسو في  تا،س 

[Darwin's Demiseو ألس من ا خطا] الشائعة في االستدال  العلمي استفدار  

التكيُّرات الملحوظة في التطور الصغير الفتراض صحة التطور الكبيرو وااللتقا  من 

 .لوع إلى لوع آخر

 :كذب التنبؤات العلمية لنظرية التطورثاليا ا 
                                         

ي المحار،ينو ،ا  ما  ا  في في الط  و ،ا  إ ا عرض ،نري الولدو وف 394و  389/  9رواه البفاري (  8)

 (8744التعريضو ومسلم رقم )
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من أهم أدلة مصداقية النظرية العلمية صد  تنبؤاتاا في حا  عدر إمكالية 

ملياو وا م لة على  لك في تاريخ العلور   يرةو ومن أشارها وأقر،اا ما إثباتاا ع

  رتس وسائل اإلع ر من أن العلما  رصدوا للمرة ا ولى مو ات  ا ،يةو وهي 

تمو ات في المكان والزمانو تنبأ ،اا ألبرت أينشتاينو ،التزامن مع رصد ضو  لا م 

علما  أمير يين ا تشروا تلك  عن الحدث الكولي لرسسو و  ل  لك فاز ث ثة

المو ات ،جائزة لو،ل في الريزيا و وأثبت هؤال  الباح ين أن النتائج التي ا تشروها 

 .(1)تساهم في تأ يد لظرية أينشتاين 

اا تالعلمية التي طرح والنبو اتلكن ا مر مفتلف تماما مع  ل الدعاوى 

 ثبت الزمن عكساا تماماو فقد لاا تفلرتو ،ل  لاا أحيث لرى ألاا و لظرية التطور

 ان داروين ا ،عد طرحس لنظريتس ا يطمع في أن ت بت اال تشافات ال حقة في السجل 

االحروري لظريتةو و،نا  على  لك فإن التنبؤ الدقيق لنظرية التطور هو ا تشاف 

  ميات  بيرة من ا شكا  االلتقالية.

ة  اتس عبئا على الداروينيلكن صار المستقبل الذي  ان يحلم ،س داروين ،حد 

هنري  ي المحرر العلمي في مجلة الطبيعة:ا )إّن عملية أخذ مجموعة و ما يقو  

من الحرريات والقو  ،ألاا تعكس و ود سلسلة قرا،ة هي في الواقع ليست فرضية 

علمية يمكن إخضاعاا ل ختبارو و ل ما في االمر الاا مجرد حكاية أو حدوتس من 

َاًة أو ُمْرِشَدًة لإللسان في   ير من احا ي منتصف الل يل المسلية التي قد تكون ُمَو ِّ

                                         
(8)

اا قبل أ  ر ين أمير ا وأورو،ا تنبأ ،الظر مقاال ،عنوان: لبو ة أينشتاين تتأ د.. رصد متزامن لمو ات الجا ،ية ،  

 . على الرا،ط: 85/84/1485 84:00عارو هاف ،وست عر،يو رويترزو تم النشر:  844من 

ptth//:www.pbrrhtstfffuh.mtc/1485/84/85/sttfrsts88198664.ptch  
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  (1)ا حيان إال ألاا ومع  لك ال تستند  ّي أساس علمي(

[ مؤخرا ،قولاا: )مضي  ولكن National Geographic ما اعترفت مجلة ]

 صورة( 8444من اصل  999متقطعو يبدو السجل ا حروري  ريلم للتطور فقد منس 

،المائة من الدليل مرقودو ومع  لك  9999وهكذا يعترف التطوريون أن 

 يحاولون دائما خداعنا ،نما ج مزيرة لحلقات التقالية ليبرروا ،اا لظريتام.

ولم يكن ا مر قاصرا على عدر ا تشاف الحلقات المرقودو ،ل إن اال تشافات 

 م لة على اروينيةو ومن اا حرورية  ل حين ت بت عكس  ل التوقعات التي تبنتاا الد

و على يد ث ثة 8997 لك تلك الحررية البشرية التي ع ر علياا في أسباليا في سنة 

علما  أسبان من  امعة مدريد متفصصين في ا ل رو،ولو يا القديمةو وقد  شرت 

ي العصر لسانالحررية عن و س صبي في الحادية عشرة من عمره  ان يبدو م ل اإل

 سنة على وفاتس.  8449444رغم من مرورتماماو على ال

وقد هزت هذه الحررية قناعات المكتشرين لااو فقد قا  ]أرسا ا فريراس[و 

وهو أحد المكتشرين: )لقد توقعنا أن لجد شيئا  بيراو شيئا ضفماو شيئا منترفا... 

سنة مشا،اا لطرل  8449444 ما تعلمو شيئا ،دائيا. لقد توقعنا أن يكون غ ر عمره 

ر الا. ولكن ما ع رلا عليس  ان و اا عصريا تماما... ،النسبة لي  ان ا مر م يرا تو

  اذا غيِر متوقع على اإلط   لُاَو من ا شيا  التي تاز 
ٍ
للغاية... إن الع ور على شي 

 الع ور عليااو ولكن ال  يالك. فعدر الع ور على حرريات أمر غير متوقعو تماما م ل

في ا مر هو أن تجد شيئا في الماضي  نت تعتقد ألس ينتمي إلى  ،أس. إال أن أروع ما

                                         
(8)

 . 30و  لق  عن الّداروينية في الّزمن القديمو هارون يحيو دطو دتو من موقعس االلكترولي   
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الحاضر. إن ا مر أشبس ،الع ور على شي  م ل  ااز تسجيل في  اف  ران دولينا. 

سيكون  لك مدهشا للغايةو  لنا ال لتوقع الع ور على أشرطة  اسيت وأ ازة تسجيل 

ري عمره ا تشاف و س عص في العصر البلستوسيني ا دلى. وينطبق  ات الشي  على

  (1)سنة. لقد الدهشنا  دا عندما رأينا هذا الو س( 8449444

 : ممارسة الداروينيين للفداع العلميا  ثال ا

،عد يأس العلما  المؤمنين ،نظرية التطور من إيجاد الحلقات المرقودة التي تنبأ 

ما ج التي أثبت ،اا داورنو راحوا يموهون على أتباع هذه النظرية ،الك ير من الن

التاريخ ،ط لاا ،عد  لكو ولألسف ال زا  التنويريون يؤمنون ،اا على الرغم من أن 

 أصحا  النظرية ألرسام تفلوا عناا.

 لرترة طويلةو ،ل ال زا  الداروينيونومن ا م لة على  لكو والتي استعملاا 

ة اآلن ،ا ]خدع ،عضام يستعملااو ما يسمولس ]إلسان ،لتداون[.. أو ما يطلق علياا

و ادعى فريق ،ح ي ،قيادة عالم حرريات ،ريطالي هاٍو 8981و فري عار (1)،لتداون[

ُيدعى ]تشارلز داوسون[ ا تشاف حررية.. وقد  ان ا مر حيناا عجيبا وم يرا..  لك 

أن عظار فك تلك الحررية التي تم عرضاا تشبس عظار فك القردو ،ينما الجمجمة  الت 

 ة اإللسان.تمتلك صرات  مجم

 لسانإوقد اهتمت الايئات الك يرة ،ذلك اال تشاف الفادعو وتم إط   اسم ]

عاًما  04،لتداون[ على تلك الحرريةو والتي ُعرضت في أهم متاحف العالم    ر من 

                                         
(8)

 .67المر ع السا،قو    

(1)
 الظر: مقاال ،عنوان: خدعة إلسان ،لتداونو هارون يحي. 
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 متتالية على ألاا دليل قاطع على صحة لظرية التطور.

 744يقر  من و ان صداها هائً  على المستوى ا  اديميو حتى أن ما 

توصف ،كولاا   التعاًماو ،ل  04أطروحة للد توراه تمت  تا،تاا عن هذا ا مر لمدة 

 المتحف في والمشاهدة للعرض ُوضعتو المزعومة التطور لظرية اللتصار رمًزا

 .العالم في المؤسسات أشار من واحًدا يعتبر والذيو البريطالي

يلة من قبل أشار العلما  من وقد تم فحصاا ودراستاا في تلك الرترة الطو

  ميع ألحا  العالمو ،ل حتى من قبل أعداد ال ُتحصى من الزائرين.

وفي ا خيرو و،عد  ل  لك االلتصار الكا   الذي لبس لباس العلم ا تشف 

 أن ا مر  لس ال يعدو أن يكون مجرد خدعة.

و استطاع ] ينيث أو لي[ من قسم الحرريات في المتحف 8909فري عار 

لبريطالي أن يطور طريقة  ديدة لتحديد أعمار الحرريات.. و،دأ ،استفدار هذه ا

 .رريات المو ودة داخل المتحفالح على الرلوريد اختبار علياا ُأطلق التيالتقنية 

،لتداون[ حتى  هل للمرا أةو فقد  إلسانوما إن راح يطبقاا على  مجمة ]

،ينما احتوت الجمجمة على لسبة ا تشف أن عظار الرك خالية من مادة الرلوريدو 

صغيرة منس.. وهذا يعني أن عظار الرك ال يتجاوز عمرها ،ضع سنواتو والجمجمة 

 ال يتجاوز عمرها ،ضع المئات من السنين على أقصى تقدير.

ومع تك يف التحقيقاتو ا تشف أن تلك الحررية التي تم تصويرها على ألاا 

. ة التطور  الت في الحقيقة محض  ذ .أفضل دليل تم التوصل إليس إلثبات لظري

 لسانإالغا  المتوفى حديً ا.. والجمجمة تنتمي إلى  إلسانفعظار الرك تنتمي إلى 

 عار..  744متوفٍّ منذ فترة قار،ت 
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ومن خ   الرحص عن قر  عرف أن ا سنان تم إرفاقاا ،عظار الرك في 

 ها في سائل ثنائي  روماتوقٍت الحقو وتم استفدار أداة صلبة لكشطاا.. ثم تم غمر

 البوتاسيورو و لك إلعطائاا مظاًرا قديًما.

وقد أثبتت التحاليل المرصلة التي أ راها ] وزيف وينر[ ،ما ال يدع مجااًل 

 للشك أن هذه الحررية  الت مجرد خدعة.

 أو سرورد ،جامعة التشريح أستا  و ان البروفيسور ]لو  روس   رك[

.. وفي لااية التحقيقات واالحتيا  الغش هذا  شروا الذين العلما  هؤال  من واحًدا

التي قار ،ااو قا : )،الرعل فإلس يبدو  لًيا افتعا  هذه الفدوشو ويبدو ألس من الجيد 

 إلام.. قبلم من م حظتاا يتم لم الفدوش هذه أن  يفطرح السؤا  ا همو وهو: 

 ارعظ فحصوا ممن السا،ق في شفص أي يقم لم.. قبل من ا مر هذا عن يبح وا لم

 د(إلس تلريق متعم عينيسو ُلصع محتمل تزييف و ود فكرة ،وضع ،لتداون فك

و فقد قا  معلقا على هذه الفدعة أستا  ا ل رو،ولو يا أما ]  رك هاو [

ولم تكن سوى عظار فك لقرد تم إدخالاا  8973الفطيرة: )ا ُتشرت ،لتداون عار 

تم وضعاا عن عمدو فام لم يقروا ،شكل واضح  على  مجمة إلسانو فاي خدعة قد

عما إ ا  ان هذا الرك ينتمي لقرد أو إ ا  الت الجمجمة تنتمي إللسانو و،داًل من 

 لك فقد أعلنوا أن  ل  ز  من الجزئين السا،قين هو شي  في المنتصف ما ،ين القرد 

يس اسم ألف عار مضتو وأطلقوا عل 744واإللسان.. وقد أر عوا تاريفس لحوالي 

 تا  عن  744]اإللسان الرجرى الدوسولي أو إلسان داون[و وُ تع ما يقر  من 

 عاًما( 07هذا ا مر خدع هذا اال تشاف علما  الحرريات لمدة 

هذا مجرد م ا .. وا م لة   يرة  دا.. ،ل إلنا في  ل يور لسمع  ذ،ة  ديدة 
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لكولاا تصع في  لك وخدعة  ديدةو ويصدقاا الك يرو ال لكولاا علميةو ولكن 

د  أو لاذه النظرية ،الصينتصرون  الداروينيين عل التركير الرغبوي المزا ي الذي 

 ،الكذ .

لبراسكا[.. وتبدأ قصة  إلسانخدعة أخرى اسماا ]ومن ا م لة على  لك أيضا 

و وهو الوقت الذي  الت الجاود المك رة تبذ  فيس ،ادف 8911هذه الفدعة عار 

 لى لظرية التطور. الوصو  لبرهان ع

حيناا  ان الجميع ماووسون ،الوصل إلى  لك اإلثبات.. أو ،الوصو  إلى 

 ،القرد أو ،غيره من الحيوالات..  لسانالحلقة المرقودة التي تصل اإل

حيناا أعلن ]هنري فيرفيلد أوز،ورن[ رئيس قسم الحرريات ،المتحف 

بة عود تاريفس إلى الحقا مريكي للتاريخ الطبيعي عن ا تشافس حررية لضرس ي

 البليوسينية ،القر  من وادي ا فاعي غر  لبراسكا.

 يسمى ما إلى ينتمي ألس، فقط واحد ضرس على ،نا ً وقد حدث توافق ،شكل تار 

.. ثم دارت العديد من النقاشات العلمية العميقة حو  هذا الدليل القرد ،الر ل

 د خيا .المزعورو والذي لم يكن في الحقيقة أ  ر من مجر

 إلسان] اسمواسًعا ا   داًل  سببت والتيُأطلق على هذه الحررية ا  وقد

[.. ،ل سرعان ما تم إعطا  اسم علمي عليااو وهو ]هسبيرو،اي يكوس لبراسكا

 هارولد و ي[.. وسرعان ما لقي مكتشراا الك ير من الدعم واالهتمار.

ألام  وتسلطس علياموو الداروينيينومما يد  على فداحة التركير الرغبوي لدى 

لبراسكا  إلسانالعديد من الرسومات إلعادة ،نا   مجمة و سد راحوا يجرون 

اعتماًدا على ضرس واحد فقط.. ،ل  هبوا إلى ما هو أ،عد من  لكو حيث ُلشرت 
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لبراسكا مع أوالده وزو تس في ،يئتام  لسانالعديد من الرسومات اإليضاحية إل

 الطبيعية التفيلية.

تطوريون مرة أخرى ،حشد  ميع الوسائل المتاحة لام من أ ل هذا ،ل ،دأ ال

 السيناريو الوهمي..

 لسانإ،أن ا دلة المتعلقة ،فصو  ]ومع أن ،عض العق   في  لك الحين أقر 

 على وأن شي و أي على يبرهن ال المتاح الدليل وأن تماًماوة م ئم غير[ لبراسكا

 أن التطوريينو ولحرصام على لظريتامو .. إالالوقت من مزيًدا االلتظار هؤال 

 الدعاية تضمنتوخوفام من فقدان هذا الدليل الكا   راحوا يشنون حملة مضادة 

ضد من يفالرامو ،اعتبارهم غير علما  وال متفصصين وال  المعتادة التطورية

 متطورين عقليا.

 يلكن ،عد  ل  لك ،رترة من الفداع والوهم ا تشف أن هذا الضرس ال ينتم

 ال للبشر وال للقردةو وإلما لرصيلة منقرضة من الفنازير البرية.

 را،عا ا التكتم على االلتقادات الك يرة المو اة لنظرية التطور:

الحقيقة العلمية منرتحة على أمر مفالف تماما للمناج العلميو  لك أن  وهو

طة أو أي سلالنقدو وتتقبل اآلخرو وتناقشس مناقشة علمية هادئةو وال تررض عليس 

 وصاية.

و الداروينيونااللغ   الركري الذي يعاليس ومن ا م لة التي تد  على  لك 

و 8987 تا  ]التطور: لظرية في أزمة[ الذي أصدره ]مايكل دلتون[ عار موقرام من 

والذي أثار الك ير من الجد و ،ل من العنف والموا اة من طرف التطوريينو لسبع 

قد   ر فيس ف  ،الحقيقةو وصرح فيس ،ما  بن غيره أن يصرح ،س ،سيطو وهو ألس أقر فيس
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 أن لظرية التطور ،االصطرا  الطبيعي لظرية في أزمة علمية حقيقية.

ولاذا ُوصف من قبل العديد من البيولو يين ،ألس لقض  ر ان لظرية التطور 

وهدماا ،أسس علمية.. و،سبع هذا تعرض الكتا  ومؤلرس إلى حملة  بيرة من 

لتشويااتو ال لكولس غير علميو وال غير منسجم مع المنطق.. ولكن لكولس لاقض ا

الفط العار المرسور مسبقاو والقائل ،قبو  لظرية التطور حتى وإن  الت تناقض في 

   ير من لقاطاا الحقائق العلمية الواضحة.

وهكذا لرى في الوقت الحاضر ألس ال يو د سبع يدعو إلى ر،ط العلم ،نظرية 

تطورو فالعلم يقور على الم حظة والتجريعو ،ينما تعبر لظرية التطور عن فرضية ال

 متصلة ،ماض ال يمكن إخضاعس للم حظة.

ولاذا لراهم يتر ون االحتجاج العلمي المبني على ا سس المنطقية 

التجريبيةو ويلجؤون إلى أساليع ال ع قة لاا ،العلم من أم ا  ادعائام أن النظرية 

 ،شكل واسع في المجتمع العلمي. مقبولة 

و أن صحة أي لظرية تعتمد على ا غلبية المرترضة  تباعااو ال على ما يد  

علياا من أدلة.. ولاذا يمارسون لوعا من الضغط النرسي والدعاية الفالية من اللغة 

 العلمية.

لقد أقر الد تور ]أدرا دينكل[و وهو ،رفيسور في الرلسرةو ومسالد لنظرية 

تطورو ،الطبيعة الفاطئة لاذا ا سلو و فقا : )هل الحقيقة التي يؤمن ،اا العديد ال

من ا لاس البارزين أو المنظمات أو الايئات ي بت صحة لظرية التطورم.. هل يمكن 

اثبات النظرية ،قرار المحكمةم.. هل الحقيقة التي يؤمن ،اا الشفصيات أصحا  
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  (1)السلطة يجعلاا صحيحةم(

جيع على هذه التساؤالت ،قولس: )أريد أن أستر ع حقيقة تاريفية.. ثم راح ي

ألم يقف  اليلو ضد الشفصيات الاامة والمحامينو وخصوًصا العلما  في  اك 

الوقتو وتكلم عن الحقيقة لوحدهو و،دون أي دعم من أي شفصم.. ألم تكشف 

 محا م اإلستقصا  حاالت أخرى مشا،اةم(

سع دعم الدوائر البارزة والمؤثرة في صنع القرار ختم  لمتس ،قولس: )إن   ثم

 ال يصنع الحقيقةو وليس لس ع قة ،الحقيقة العلمية(

إ ا تأملنا الواقع العلمي  يداو و فإلنا الد تور ]أدرا دينكل[ إضافة إلى ما   ره

و،نظرة حياديةو لجد لظرية التطور غير مقبولة من المجمتع العلمي  لسو  ما يشيع 

ية التطور.. ،ل إلس خ   العشرين سنة ماضيةو لرى أعدادا محترمة من ألصار لظر

ي ترك معظمام عقيدتام الدوغماتية ف  فقد العلما  ترفض الداروينية ،شكل متصاعد

 الداروينية ،عد رؤية تصميم ال عيع فيس في الكون وفي الكائنات الحية. 

  من  امعات وا هم من  لك  لس أن الذين تفلوا عن النظرية هم أعضا

مشاورةو ومن  ميع ألحا  العالمو خاصة في الواليات المتحدةو فام خبرا  

وأ اديميون في مناصع علمية م ل البيولو يا والبيو يما  والميكرو،يولو ي وعلم 

التشريح وعلم الدراسات القديمة وغيرها من الحقو  العلمية.. فلذلكو فإلس الفطأ 

 المجتمع العلمي تؤمن ،الداروينية.  الكبير القو  ،أن ا غلبية من

                                         
(8)

شباط/ فبراير  15الظر: أردا ِدلكِلو ملحق العلور والتكنولو يا الصادر عن الكوماوريِت اليومية التر يةو   

8999.. 
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حتى لو فرضنا أن هناك إ ماعا على قبو  هذه النظريةو فال االحتكار إلى و

اإل ماع من الناحية العلمية احتكار صحيحم.. وهل اإل ماع العلمي معصور من 

 الفطأم

لقد عبر عن هذا المعنى ]مايكل  ريتشتون[ حين   ر أن اإل ماع يمكن 

جاالت الدين أو السياسةو ولكن ال مكان لس في العلمو  لك ألس يعتمد استفدامس في م

 فقط على ا دلة المكتشرة من التجار  العلميةو وال يعتمد على أعداد العلما .. 

لقد عبر عن  لك ،قولس: )دعنا لكن واضحين: ا سلو  العلمي ليس لس أي 

و س المقا،لو يحتاج إلى ع قة ،اإل ماعو اإل ماع هو عمل السياسة.. العلم في ال

محققين يصادف ألام على صوا و وهذا يعني أن لديس معلومات قا،لة لإلثبات 

،المرا ع في العالم الواقعي.. أما اإل ماع العلمي فليس لس ع قةو فالذي لس ع قة 

هي النتائج القا،لة لإللتاج.. أعظم العلما  في التاريخ  الوا عظما  ،الرعل  لام 

 ماع.. ال يو د شي  اسمس إ ماع علمي.. إ ا  ان هناك إ ماع فاو ليس  سروا اإل

  لقطة على السطر( ..علما.. وإ ا  ان هناك علم فاو ليس إ ماعا

وعبر عن  لك في موقف آخر ،قولس: )اإل ماع يستفدر عندما ال يكون العلم 

عنا  أّن ،عد الشمسصلًبا ،ما فيس الكراية.. ال أحد يقو  إن إ ماع العلما  يترق على 

 مليون ميل.. لم يحدث أ،ًدا أن تكلم أحد ،اذه الطريقة( 93هو 

وقا : )أريد أن أتوقف هنا لمالة وأتكلم عن فكرة اإل ماعو والركرة التي 

التشرت ،ك رة وهي اإل ماع العلمي.. ألا اعتبر اإل ماع العلمي تطورا خبي ا يجع 

إلاا طريقة لتجنع  ..إل ماع  ان مأوى ا وغادإيقافس ،دون رحمة.. فتاريفًياو ادعا  ا

.  لما سمعت عن إ ماع العلما  في .المناظرة ،إدعا  أن القضية صارت محلولة
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الموافقة على شي  ما أو آخرو فا،حث عن محرظتكو  لس يتم شراؤك..أو ترقد 

 مفكو  لس يتم غسيلس(

 يو فقا : )فيعبر  اليلو عن موقرس من قضية اإل ماع العلم وقبلس ،قرون

ا سئلة العلميةو سلطة اآلالف ال تستحق التركير المتواضع لشفص واحد(و هذا هو 

القالون الصحيح الذي يحتكم إليس في العلمو ال تركير القطيع الذي يتصور ألس  لما 

  بر العدد  الت الحقيقة.

 ةوفي هذا المقار لذ ر لظرية التصميم الذ ي التي هي البديل الحقيقي لنظري

التطورو والتي تمنينا لو أن التنويريين اهتموا ،اا ،د  اهتمامام ،نطرية التطورو وهي 

را ترسي لشأة ا لواع الحية و وتحاو  ترسير(1)لظرية لشأت في موا اة لظرية التطور

ًا مناهضًا تبنى تو ااع ا يديولو يا والتركير الغرضيو وهي تعلميا ،عيدا عن  ل ألو

داة فاعلة في أ و ،اعتبارها غائي الذي تعطيس لظرية التطور للطبيعةللدور العشوائي ال

 .. الفلق

دعاوى التطوريين عن و ود عيو  في تصميم ا لواع وهي   ل  لك توا س 

الحية  لكولاا تطورت ،عضاا من ،عضو فنشأت العيو  لتيجة السمكرة وإعادة 

تاا غّيرت وظيرأعضا  أو  وعترف ،و ود أعضا  ،  وظيرةتال لذلك  يهالتفليقو و

 عبر المشوار التطوري.

غير  وتعقيدات وا لظمة الحيوية تعقيدات وظيرية متفصصةوهي ترى في 

 قا،لة ل ختزا و ومن ثم تعجز الرؤية التطورية التدر ية الترا مية عن ترسيرها.

                                         
(8)

 الظر مقاال ماما ،عنوان: اتجاهات في ترسير التنوع الحيويو منى زيتون.  
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هي تحصر دورها في وصف حقيقة الحياة  ما هيو وتزيل عناا الرؤية و

افية.. وترى  ل لوع من ا لواع عالما قائما ،ذاتسو لم يتطور من غيرهو التطورية الفر

 يو من ِقبل مصمم   تتم،كولاا خلق ا لواع الحية ولم ينشأ عنس.. وهي لذلك ترسر 

وال تسمي اسم  لك المصمم ليجتمع فياا  ميع ا ديان المؤمنة ،و ود مصمم   ي 

 .نظريات الدينيةيررقاا عن ال ،غض النظر عن اسمس وصراتس وحقيقتسو وهذا ما

منذ ف  من طرف التطوريين  يرة أصحا  هذه النظرية لمضايقات وقد تعرض 

و [نَخْلَقِويُّو]،دأت حر ة التصميم الذ يو والتطوريون يشيعون عن أصحا،اا ألام 

والمؤسسات التا،عة لاا ليسوا  ذلك  ميعا.. حر ة هذه الأن المنضمين إلى مع 

 ... ،ل إن ،عضام م حدةو،عضام ال أدريون ..ع اخت ف ديالاتامبعضام دينيون مف

 [و وهو من أوائل المؤسسيندين  ينيون]البروفيسور  ومن أقطا  هذه النظرية

أحد المشار ين في وضع لمو ج شاير لترسير لشأة البروتين في ،د  لاذه الحر ةو و

أن ترا ع عن لمو  س  الفلق من خ   ا ُلرة الكيميائية لألحماض ا مينيةو ،عد

 .واعترف ،عدر و ود قيمة ترسيرية لس

و الذي قضى عمره في اإللحادو ثم عاد عنس [ألتولي فلو]البروفيسور ومنام 

أعلن فيس ترا عس عن إلحادهو والضم إلى حر ة [ الذي هناك إلس]وصنّف  تا  

 .التصميم الذ ي.

يتشر التطورية الُمحرر ،مجلة ل [هنري  ي]الد تور البيولو ي منام و

على االستشااد [و والذي علق البحث في أعما  الزمن]في  تا،س  و و لكالشايرة

ا مع  ولس من صغير على تطور اإللسان أو غيره  ا،بضعة عظار ال تمأل صندوق

إن أخذ س لة من ا حافير وادعا  ألاا تم ل خطاً تكاثرياً ال يعتبر فرضية التطوريين ا: )
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بارو وإلما هو تأ يد على قصة تحمل لرس قيمة القصص التي تروى علمية قا،لة ل خت

 (قبل النور ا ر،ما مريدة.. ولكن ليست علمية

،روفيسور الرلسرة وعلم اإلدراك ،جامعة والية فودور[و وهو  ] يريومنام 

 تفا االل خرافة و ود حقيقة في التشكيكو والذي  تبت  تا،س في ليو يرسي

 [لما ا ال تملك الفنازير أ نحةمس ]و لك في  تا،ناا ملحداو مع  ولس  ان حيعي الطبي

 المغالطات المرتبطة ،ر،ط لظرية التطور ،القرآن الكريم:

لم لكن لناتم  طروحات التنويريين المرتبطة ،نظرية التطور لو ألام ا تروا 

بيل س،تبنيااو والدعوة إليااو دون أن ير،طوها ،المصادر المقدسةو ويلووا أعناقاا في 

 لكو فنحن لعلم عشقام لكل غر،ي ثبت أو لم ي بتو  ما لعلم حبام لمفالرة ما 

 عليس سائر العلما و واعتبارهم  لك تحررا ووعيا وتعق .

والتناقض ا  بر الذي يقع فيس هؤال  هو اهتمامام ،م ل هذه القضاياو التي لو 

سليم التفي حا  ا ظرية أن هذه النطرحاا علما  المسلمين العتبروهم متفلرينو  لك 

ال ع قة لاا ،أي مجا  من المجاالت العلمية الواقعيةو فسوا  قلنا: إن ا  بوتاا  دال ،

الزرافة تطورت عن حيوان سا،قو أو خلقت خلقا  ديدا.. فإن  لك لن يغير من 

الزرافةو وال من فوائدها أو مضارها شيئا.. و،ذلك فإن البحث في هذا لوع من الترف 

 م لس م ل البحث في أياما السا،ق البيضة أر الد ا ة. العقلي

هذا الك ير من التكلف.. فاللس تعالى ما أشادلا خلق  ولسو في أن ،اإلضافة إلى 

وال شي  منسو واالستشااد ،الحاضر على الغائع قياس فاسد.. مع ألس لم ي بت في 

 خالية من  ل دليل..المفا،ر أي دليل على التطور..  ل ما فيس ،ضاعة   مية مز اة 

ال يادف أصحا،اا إال إلى ترسير  يرية لشو  الحياةو ومحاولة عز  اللس عن  لك 
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 النشو و ا،تدا  أو استمرارا.

و،نا  على سريان الشباات التي طرحوها على الك ير من الناسو حتى أصبحوا 

لما ،ادر إتطوريين أ  ر من دارون لرسس  فإلنا سنناقش هنا أدلتامو ال ،تراصيلااو و

 ا سس التي تقور عليااو و،يان مفالرتاا للمصادر المقدسة.

ومن خ   استقرا  النصو  المقدسة في هذا الجالع لجد لاحيتين اثنتين 

ر ز علياما القرآن الكريمو وفياما أحسن الردود على من يتبنى هذه النظريةو أو 

بط ،فلق خلقسو وثالياما يرت يحاو  ر،طاا ،المقدسو أولاما يرتبط ،سنة اللس تعالى في

 آدر عليس الس رو و يف تم  لك.

 أوال ا المصادر المقدسة والفلق المباشر:

تحاو  لظرية التطور في أساساا الرلسري ترسير التنوع الحاصل في الحياةو 

 ما تحاو  ترسير لشأتاا ا ولىو ،عيدا عن الحا ة لإللس إما  ليا ،عدر الحا ة مطلقاو 

م حدةو أو  زئيا على مذهع الر،و،يينو ،اعتباره أعطى الشرارة وهو مذهع ال

 ا ولى للفلقو ثم تر س يتنوع ،حسع ما تمليس العشوائية أو التو يس اإللاي.

ولاذا لجد الك ير من المؤمنين ،اللس من  ملة أتباع هذه النظريةو ،اعتبارها ال 

لىو و،يين ا مشعل الشرارة ا وتلغي اللس مطلقاو وإلما تعتبره ا وخاصة على مذهع الر،

 لتبقى لار الحياة ،عدها تسري من غير إدارة تتحكم فياا.

لكن المشكلة التي توا س هذه النظرية هي مصادمتاا للمصادر المقدسة 

لألديان ال  ثة خصوصا اإلس ر والمسيحية والياودية.. ولاذا البرى ر الاا  ميعا 

 للرد علياا.

اللس المطلقة على الفلق المباشر  ي لوعو متى شا   فاي تترق  ميعا في قدرة
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و يف شا  من غير حا ة لذلك السلم الطويل من التطورو وال تلك ا حقا  الطويلة 

 من الزمان.

وهذا ما أثبتس القرآن الكريم ،صيغ   يرة إما على العمور المرتبط ،جميع ألواع 

 الفلقو أو على الفصو  ،فلق الحياة لرساا.

في إمكان التنويريين أن يرسروا تنوع الحياة على هذا ا ساس من غير وقد  ان 

أن يصدموا ،الحقائق العلميةو وال ،المصادر المقدسة..  لك أن اللس تعالى في إمكالس 

 وهو القادر على  ل شي  أن يفلق ما شا  متى شا   يف شا .

روا أال يرسولذلك فإن الترسير ا سال ،النسبة لام ا خ فا للم حدة ا هو 

التنوع ،الطررةو وإلما ،الفلق الجديدو فالطررة عشوائيةو والعلم اآلن ال ي بتاا ،الصورة 

 التي تبناها الداروينيون ا وائلو أو الداروينيون ا واخر.

ال تلغي و ود تقار  ،ين التي يذ رها القرآن الكريم لظرية الفلق الجديد و

 ى ،اعتباره خ قاو ال يطور الفلق السا،ق ليتحو المفلوقات.. وإلما تعني أن اللس تعال

إلى خلق  ديدو وإلما يفلقس ا،تدا و  ما صور  لك ،دقة عند   ره لفلق آدر عليس 

الس رو والذي ورد في النصو  القرآلية والنبوية ألس خلق من طينو ومن حمأ 

 مسنون.. 

ِ  ِيينَا ،ِاْلَفْلِق اَأَفعَ ﴿قولس: ،ل أشار إلياا القرآن الكريم عند   ره للبعثو ، ْ َوَّ

فاللس تعالى يرد على المشر ين الذين  و[87] :  ﴾َ،ْل ُهْم فِي َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َ ِديٍد 

تعجبوا من البعثو والذي هو خلق  ديدو ال ع قة لس ،التطورو ،أن  لك يسير  دا 

 ،النسبة لقدرة اللس المطلقة. 

ح عليس الس رو والتي أخر اا من ،دقة عند   ره لناقة صال لك   ما صور
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َوإَِلى َثُموَد َأَخاُهْم َصالًِحا َقاَ  َياَقْوِر ﴿الصفر آية من آيات اللس..  ما قا  تعالى: 

ِس َلُكْم آيَ  ُكْم َهِذِه َلاَقُة اللَّ َس َما َلُكْم ِمْن إَِلٍس َغْيُرُه َقْد َ اَ ْتُكْم َ،يِّنٌَة ِمْن َر،ِّ وَها ًة َفَذرُ اْعُبُدوا اللَّ

 َفَيْأُخَذُ ْم َعَذاٌ  َألِيٌم 
ٍ
وَها ،ُِسو  ِس َواَل َتَمسُّ  [53]ا عراف:  ﴾َتْأُ ْل فِي َأْرِض اللَّ

قد  ان لاذه الناقة المفلوقة خلقا  ديدا من الصرات والمميزات ما لم يكن ف

َهِذِه  َقاَ  ﴿لسائر النو و فقد  الت تعطيام لبنا   يراو  ما ألاا تستقي   يراو قا  تعالى:

 [877]الشعرا :  ﴾َلاَقٌة َلَاا ِشْرٌ  َوَلُكْم ِشْرُ  َيْوٍر َمْعُلورٍ 

هكذا فإن من مقتضيات اإليمان ،البعث اإليمان ،الفلق الجديدو فاإللسان و

عند ،ع س لن يتطور من  ائن آخرو وإلما سيفلق من  ديد من ترا  ا رضو 

 هذه النشأة.و،فصائص  ديدة تفالف الفصائص التي ولد ،اا في 

ولاذا رد اللس تعالى على الذين يررضون عليس ما ا يرعلو و يف يرعلو ،قولس: 

ِ  َ،ْل ُهْم فِي َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َ ِديٍد ﴿ ومعناها ا  ما و [87] :  ﴾َأَفَعِيينَا ،ِاْلَفْلِق اْ َوَّ

م يذ ر المرسرون ا: )أعجزلا عن الفلق ا و  حتى لعجز عن الفلق الجديدم أي ل

 لعجز عن الفلق ا و  وهو إ،داؤه ف  لعجز عن الفلق الجديد وهو إعادتس(

والمراد ،الفلق الجديد )تبديل لشأتام الدليا من لشأة أخرى  ات لظار آخر 

ورا  النظار الطبيعي الحا م في الدليا فإن في النشأة ا خرى وهي الفلق الجديد ،قا  

 من غير فنا  وحياة من غير موت(

القدرات العظيمة التي من ورد في القرآن الكريم ر إلى هذا أيضا ما وقد أشا

إحيا  الموتىو وإ،را  ا  مة وا ،ر .. و ومناا لمسيح عيسى عليس الس رآتاها اللس ل

والتي وصلت إلى حد القدرة على الفلق ،إ ن اللس.. والتي وردت في مواضع من 

ى على لسان المسيح معبرا عن فضل القرآن الكريمو و،صيغ متعددةو مناا قولس تعال
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ُكْم َألِّي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن ﴿اللس عليس: َوَرُسواًل إلى َ،نِي إِْسَراِئيَل َألِّي َقْد ِ ْئُتُكْم ،ِآَيٍة ِمْن َر،ِّ

سِ  ْيِر َفَأْلُرُخ فِيِس َفَيُكوُن َطْيًرا ،ِإِْ ِن اللَّ  [09]آ  عمران:  ﴾الطِّيِن َ َاْيَئِة الطَّ

 َوإِْ  َتْفُلُق ِمَن الطِّيِن َ َاْيَئةِ  ﴿ة اللس عليس ،القدرة على  لكو قا  تعالى: ومناا من

ْيِر ،ِإِْ لِي َفَتنُْرُخ فِيَاا َفَتُكوُن َطْيًرا ،ِإِْ لِي   [884]المائدة:  ﴾الطَّ

وهذه اآليات فياا رد شديد على أولئك الذين يحيلون على اللس أن يفلق أي 

يتصورون ألس يرتقر إلى أن يطور خلقا سا،قاو ليحصل منس خلق أمة من ا مم ا،تدا و و

 ديدو و ألس عامل في مصنعو أو مفترع في مفبرو وليس قادرا على  ل شي .. يفلق 

 ما يشا .. متى يشا ..  يف يشا .

ولو أن هؤال  لظروا فيما يفترعولس من مفترعات يزهون ،ااو لكان  لك وحده 

ترافام ،قدرتس المطلقة على الفلق ا،تدا  من غير حا ة  ري  ،تسليمام لفالقامو واع

  ي وسائط.

 ااز الكمبيوتر صناعة  ديدةو أر أن المفترعين من فال  ان الجيل ال الي 

راحوا إلى لرس الجااز القديم ينقصون منس ويضيرونو حتى تحو  إلى  يل  ديد.. 

  يقتضي أن يصنع الشك أن الواقع لم يد  على هذا.. ،ل إن  ل  يل من ا  يا

 صناعة خاصة تتناسع معسو ماما  ان القر  ،ينس و،ين ا  يا  السا،قة.

 ثاليا ا المصادر المقدسة وخلق آدر عليس الس ر:

لم يكتف التنويريون ،الصراع مع تلك النصو  الدالة على قدرة اللس المطلقةو 

َما َيُقوُ  َلُس ُ ْن فَ }و ولس  و وإلما راحوا ا ،كل [885]البقرة:  {َيُكوُن إَِ ا َقَضى َأْمًرا َفإِلَّ

يصادمون النصو  الصريحة التي تنص على أن آدر عليس الس ر خلق وقاحة و رأة ا 

ي  ائن سا،قو وأن تلك التسوية الت نمن ترا و ومن طينو ليحولوه إلى  ائن متطور ع
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 اا.ية ل  رها القرآن الكريم ليست سوى ألراظا عب ية اعتباطية ال داللة حقيق

والمشكلة أن هؤال  في تكلراتام ير،طون  لك ،القرآن الكريمو فيستدلون 

ِس َ َمَ ِل آَدَر َخَلَقُس ِمْن ُتَراٍ  ُثمَّ َقاَ  َلُس ُ ْن َفَيُكوُن ﴿،قولس تعالى:  إِنَّ َمَ َل ِعيَسى ِعنَْد اللَّ

آدر مسيح ،[و ويلبسون على ألرسام وعلى الناسو ،أن اللس شبس ال79]آ  عمران:  ﴾

غافلين عن أن المشبس ،س ال يساوي المشبس في  ل الو وه.. وغافلين عن أن اللس تعالى 

ما   ر  لك إال ليبين أن لس اإلرادة المطلقةو ولذلك ا  ما خلق آدر عليس الس ر ا من 

 غير أ،وينو فاو قادر على خلق المسيح من غير والد.

لغة القرآن الكريمو  نيحترمو ولو أن هؤال  تفلوا عن  بريائامو وراحوا

َك لِْلَمَ ِئَكِة إِلِّي َخالٌِق َ،َشًرا ِمْن َصْلَصاٍ  ِمْن َحَمإٍ ﴿قولس تعالى:  واتد،روي َوإِْ  َقاَ  َر،ُّ

ْيُتُس َوَلَرْفُت فِيِس ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُس َساِ ِدينَ 18َمْسنُوٍن ) و 18]الحجر:  ﴾( َفإَِ ا َسوَّ

لما وقعوا فيما وقعوا فيس.. مواضع متعددة من القرآن الكريم.. [ والذي ورد في 19

 فضلوا أي فرضية ماما  الت على هذه الحقائق المقدسة.ولما 

و،نا  على تلك الجرأة لشأت لظريات تأويلية مفتلرة للقرآن الكريم يمجاا 

 الذو  السليمو وتمجاا قبل  لك اللغة القرآلية الراقية.

لنرى مدى التاافت الذي وقعت فيس.. فمن  لك وسنشير هنا إلى ،عضاا 

و و ولاا ا حسع [80]لوح:  {َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَواًرا }استداللام ،قولس تعالى: 

ترسيرهم ا تشير إلى لظرية التطورو وهذا ال يصطدر فقط مع موقرام السلبي من 

تبطة ية المراإلعجاز العلمي في القرآن الكريمو وإلما يصطدر أيضا ،الحقائق القرآل

 ،اذا الجالع.

فاآلية الكريمةو والتي وردت في خطا  لوح عليس الس ر لقومسو ال تشير إلى 
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ى لوع ات من لوع إلكائنالتحو  تطور ا لواعو  ما تنص لظرية التطورو والتي تعني 

 . طويلعبر العديد من الطررات وااللتفا  الطبيعي خ   زمن 

نات الكائمر ،اا  ل  ائن حي.. حيث تمر آحاد التي يفلق المراحل وإلما تعني 

  ما أشارت إلى  لك ائن  املو  إلىتحو  من لطرة ت ىالحية خلقا من ،عد خلق حت

ْلَساَن ِمْن ُسَ َلٍة ِمْن طِيٍن }آيات   يرة من القرآن الكريمو  قولس تعالى:  َوَلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

( ُثمَّ َخَلْقنَا النُّْطَرَة َعَلَقًة َفَفَلْقنَا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة 83اٍر َمِكيٍن )( ُثمَّ َ َعْلنَاُه ُلْطَرًة فِي َقرَ 81)

ُس َأْحَسنُ   َفَفَلْقنَا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَلا اْلِعَظاَر َلْحًما ُثمَّ َأْلَشْأَلاُه َخْلًقا آَخَر َفَتَباَرَك اللَّ

 [80 - 81]المؤمنون:  {اْلَفالِِقيَن 

إِْن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َوَيْسَتْفِلْف ِمْن َ،ْعِدُ ْم َما }ك استداللام ،قولس تعالى: ومن  ل

ِة َقْوٍر آَخِرينَ  يَّ [ القور اآلخرينو فقد فسروا ][833]ا لعار:  {َيَشاُ  َ َما َأْلَشَأُ ْم ِمْن ُ رِّ

 .البشرخلقا آخر غير  في اآلية الكريمة ،كولام 

الكريم لرسس لو دوا تأويلاا واضحا  لياو فاللس  مع ألام لو ر عوا للقرآن

تعالى   ر سنتس في استبدا   ل من ينقض العاود ،غيرهم من ا قوارو م لما فعل مع 

،ني إسرائيل حين لقضوا العادو فأ،دلام ،العر و ثم هدد العر  ألرسام ألام في 

ْ،ُكْم َعَذاً،ا َألِ إاِلَّ َتنِْررُ  }حا  استبدالام سيعوضام ،غيرهمو  ما قا  تعالى:  يًما وا ُيَعذِّ

 َقِديرٌ 
ٍ
ُس َعَلى ُ لِّ َشْي  وُه َشْيًئا َواللَّ و وقا : [39]التو،ة:  {َوَيْسَتْبِدْ  َقْوًما َغْيَرُ ْم َواَل َتُضرُّ

ْوا َيْسَتْبِدْ  َقْوًما َغْيَرُ ْم ُثمَّ اَل َيُكوُلوا َأْمَ اَلُكْم  }  [38]محمد:  {َوإِْن َتَتَولَّ

ل تعني هذه اآلية الكريمة ا على حسع تصور التنويريين ا هو تطور اإللسان فا

وُلوا ُثمَّ اَل َيكُ  }إلى خلق آخرو  ن اآلية الكريمة   رت عدر شباام ،القور السا،قين: 

 م{َأْمَ اَلُكمْ 
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َاا  }وقد صرحت آيات أخرى ،اذا المعنىو فاللس تعالى قا :  إِْن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َأيُّ

ُس َعَلى َ لَِك َقِديًراا َأَلْم َتَر َأنَّ }و وقا : [833]النسا :  {لنَّاُس َوَيْأِت ،ِآَخِريَن َوَ اَن اللَّ

َماَواِت َواْ َْرَض ،ِاْلَحقِّ إِْن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َوَيْأِت ،َِفْلٍق َ ِديدٍ  َس َخَلَق السَّ : ]إ،راهيم {اللَّ

ِس ،َِعِزيٍز 86ْم َوَيْأِت ،َِفْلٍق َ ِديٍد )إِْن َيَشْأ ُيْذِهْبكُ  }و وقا : [89  {( َوَما َ لَِك َعَلى اللَّ

 [85و 86]فاطر: 

َس اْصَطَرى آَدَر َوُلوًحا َوآَ  إِْ،َراِهيَم }ومن  لك استداللام ،قولس تعالى:  إِنَّ اللَّ

صطرى آدر و فقد تصوروا أن اللس تعالى ا[33]آ  عمران:  {َوآَ  ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمينَ 

 عليس الس ر عبر طررة  علتس مفالرا للجنس السا،ق الذي  ان عليس أ داده.

وغرلوا عن أن اللس تعالى   ر اصطرا  لوح وآ  عمرانو فال  ان اصطراؤهما 

 ميزت ،ينام و،ين آ،ائام وأ دادهممأيضا عبر طررة 

ِس َوَسَ   ُقِل اْلَحْمدُ }،ل إن القرآن الكريم   ر سنتس في االصطرا   فقا :   ٌر لِلَّ

ا ُيْشِرُ ونَ  ُس َخْيٌر َأمَّ ِذيَن اْصَطَرى آللَّ ُثمَّ َأْوَرْثنَا  }و وقا : [79]النمل:  {َعَلى ِعَباِدِه الَّ

ِذيَن اْصَطَرْينَا ِمْن ِعَباِدَلا َفِمنُْاْم َظالٌِم لِنَْرِسِس َوِمنُْاْم ُمْقَتِصٌد َوِمنُْاْم َسا،ٌِق  اْلِكَتاَ  الَّ

ِس َ لَِك ُهَو اْلَرْضُل اْلَكبِيُر ،ِاْلفَ   [31]فاطر:  {ْيَراِت ،ِإِْ ِن اللَّ

َوإِْ  }و  ر لما ج عن  لك االصطرا و ومنام مريم علياا الس رو قا  تعالى: 

 اْلَعاَلِمينَ 
ِ
َرِك َواْصَطَراِك َعَلى لَِسا  َس اْصَطَراِك َوَطاَّ ]آ   { َقاَلِت اْلَمَ ِئَكُة َياَمْرَيُم إِنَّ اللَّ

 [01عمران: 

َس َقْد َ،َعَث َلُكْم َطاُلوَت }ومنام طالوتو  ما قا  تعالى:  َوَقاَ  َلُاْم َلبِيُُّاْم إِنَّ اللَّ

 َمِلًكا َقاُلوا َألَّى َيُكوُن َلُس اْلُمْلُك َعَلْينَا َوَلْحُن َأَحقُّ ،ِاْلُمْلِك ِمنُْس َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَما ِ 

َس اْصَطَراُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َ،ْسَطًة فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسمِ َقاَ  إِنَّ ا  [105]البقرة:  {للَّ
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ال هؤال   ميعا تحولت  يناتام عبر طررة وراثية من لوع إلى لوعو أر أن ف

المراد منس االصطرا  المرتبط ،القيم وا خ   واإليمانو ال ،النواحي البيولو ية التي 

  ميعا.يشترك فياا البشر 

ُس َأْلَبَتُكْم ِمَن اْ َْرِض َلَباًتا }ومن  لك استداللام ،قولس تعالى:  ح: ]لو {َواللَّ

و والذي لم [الحسا  البدائىو فقد فسروها ،تلك الترسيرات المادية لمبدأ الفلق ][85

ي بت علمياو ويستحيل أن ي بت علمياو وقد   رلا الردود على  لك ،ترصيل في  تا  

 تصميم ال صدفة[]الحياة: 

علياا عن مريم والمراد من اآلية الكريمة هي لرس المراد من قولس تعالى 

َاا ،َِقُبوٍ  َحَسٍن َوَأْلَبَتَاا َلَباًتا َحَسنًا }الس ر:  و وقد لقل [35]آ  عمران:  {َفَتَقبََّلَاا َر،ُّ

 وي لباتا حسناه التقدير ألبتاا فنبتتفي ترسيرها قولس: ) ا،ن ا لباريالرفر الرازي عن 

ثم منام من صرف هذا النبات الحسن إلى ما يتعلق ،الدلياو ومنام من صرفس إلى ما 

يتعلق ،الدينو أما ا و  فقالوا: المعنى ألاا  الت تنبت في اليور م ل ما ينبت المولود 

  (8)(في عار واحدو وأما في الدين فأللاا لبتت في الص ح والسداد والعرة والطاعة

 َخَلَقُس َوَ،َدَأ َخْلَق }لك استداللام ،قولس تعالى: ومن  
ٍ
ِذي َأْحَسَن ُ لَّ َشْي  الَّ

ْلَساِن ِمْن طِيٍن )  َمِايٍن )5اإْلِ
ٍ
اُه َوَلَرَخ فِيِس ِمْن 8( ُثمَّ َ َعَل َلْسَلُس ِمْن ُسَ َلٍة ِمْن َما  ( ُثمَّ َسوَّ

ْمَع َواْ َْ،َصاَر وَ  و [9 - 5]السجدة:  {اْ َْفِئَدَة َقِليً  َما َتْشُكُرونَ ُروِحِس َوَ َعَل َلُكُم السَّ

 وقد حملوا هذه اآلية محامل عجيبةو ال ع قة لاا ،اللغةو وال ،سائر اآليات القرآلية.

من  أي أن اللس تعالى ،دأ َخْلق اإللسان من طين فقد فسروها على أن المراد مناا

                                         
 (.146/ 8ترسير الرازي = مراتيح الغيع أو الترسير الكبير )(  8)
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  اةي اختلروا في الطاقة التي وهبتس الحي]الحسا  البدائي[  ما يقو  الداروينيونو والذ

ومن عرن الطين المنتن عبر المراحل المفتلرة.. ثم  علس يتناسل ،الما  الماينو 

لشأت أ،سط وأصغر ألواع الحياة مم لة في ،عض ألواع البكتيرياو و،عض الكائنات 

شترك الموحيدة الفلية التى لم تتميز ،عد على ألاا لبات أو حيوان.. ومن هذا ا صل 

لجميع الكائنات لبت فرعان من الف يا المجارية تولد من أحدهما النباتو ومن 

 .(8). وعبر م يين السنة تطورت هذه الحيوالات لينشأ مناا آدراآلخر الحيوان.

وهذا ترسير عجيع  دا ال يصلح في أ،سط التعا،ير البدائية التي لستعملااو 

 ماسكةو فال يصح لشفص تسألس عن المادة التيفكيف ،اللغة القرآلية الدقيقة والمت

،نى ،اا ،يتس أن يذ ر لك ألس ،ناها من إلكترولات و،روتولات ولترولاتو أو من المواد 

ا ولية البسيطة التي تتشكل مناا الذرةو أر ألس يذ ر لك آخر شي  تتشكل منس 

 الجزيئات التي ،نى ،اا ،يتس.

نا  ميعاو ف  لذ ر في تعا،يرلا إال آخر وهكذا لرى هذه اللغة مستعملة في حيات

 شي  متشكلو ال أولسو وال مقدماتس.

ولو  ان ا مر  ما   روا  خبر اللس تعالى الم ئكة عليام الس ر ألس خالق 

،شرا من س لة الشمبالزيو أو من أي حيوان آخرو وألس سيقور ،إ را  طررة في سبيل 

ْيُتُس َوَلَرْفُت فِيِس ِمْن ُروِحي 58َشًرا ِمْن طِيٍن )إِلِّي َخالٌِق ،َ } لكو ولم يقل لام:  ( َفإَِ ا َسوَّ

                                         
،ل من  ويقو  عمرو شريف في ،يان داللتاا على  لك: )تشير اآلية إلى أن اإللسان لم يفلق من الطين مباشرة(  8)

س لة خلقت من طينو وهذه الس لة هي الكائنات الحية التي خلقت من مادة ا رضو وتسلسل ظاورها حتى وصلنا 

مع ا خذ في االعتبار أن حرف العطف )ثم( يريد  -آيات سورة المؤمنون  -إلى اإللسان(و ثم يقو : )تأمل هذه اآليات 

طف يشير إلى االلتقا  من لوع من الكائنات إلى لوع آخرو إ  يستغر   لك التا،ع مع التراخيو ،التالي لرامس على ألس ع

 ([178-175وقتًا طويً  قد يمتد إلى م يين السنين( ] يف ،دأ الفلق )
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و وهي  لاا مرتبطة ،بعضاا ،را  الترتيع [51و 58] :  {َفَقُعوا َلُس َساِ ِديَن 

 والتعقيع.

ْلَساَن فِي َأْحَسِن  }ولو  ان ا مر  ما   روا لما قا  اللس تعالى:  َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

و وهو يشير إلى أن  ل إلسان في أحسن تقويمو وأن البشر لم يمروا [0]التين:  {َتْقِويمٍ 

 ،أي مراحل تطورية.

،اإلضافة إلى  لكو فإن القرآن الكريم   ر لنا م اال مقر،ا لذلكو والقرآن يرام 

 َاْيَئةِ َوإِْ  َتْفُلُق ِمَن الطِّيِن  َ }،عضس من ،عضو فقد قا  تعالى عن المسيح عليس الس ر: 

ْيِر ،ِإِْ لِي َفَتنُْرُخ فِيَاا َفَتُكوُن َطْيًرا ،ِإِْ لِي  و فال  ان المسيح عليس  [884]المائدة:  {الطَّ

الس ر أ  ر قدرة من اللس تعالى ،حيث خلق الطير في لحظة واحدةو ،ينما على مذهع 

 الداروينيين احتاج اللس تعالى إلى مئات الم يين من السنين لتتشكل الطيورم

التي توهموا أن المراد مناا هو س لة الحيوالات السا،قة آلدر معنى الس لة ا أم

عليس الس رو فذلك غير صحيحو و،حسع اللغة القرآلية لرسااو  لك أن الس لة في 

إ ا التزعس واستفر س من غيرهو والشي   [سلَّ الشي ]قولام: اللغة مشتقة من 

لصت على أن اإللسان مستل الكريمة  اآليةو والمسلو  هو المنتزع من شي  آخر

 .ومستفرج من الطين

الس لة: الف صةو ا اللغوي الكبير ا معبرا عن  لك: )الزمفشري وقد قا  

،نا  للقلة  الق مة والقمامة. وعن الحسن: ما  « فعالة» لاا تسّل من ،ين الكدرو و 

الي   ل ،تدا و وال ،ين ظارالي الطين. فإن قلت: ما الرر  ،ين من ومنم قلت: ا وّ 

عناه ألس م للبيانو  قولس ِمَن اْ َْوثاِن. فإن قلت: ما معنى: َ َعْلناُه اإللسان لطرةم قلت:
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  (8)(خلق  وهر اإللسان أّوال طيناو ثم  عل  وهره ،عد  لك لطرة

 أصل خلقة ،ني آدر وا،تدا ها  الت من الطينفاآلية الكريمة تد  على أن 

ِذي الَّ }والات سا،قةو  ما قا  تعالى مقررا  لك في آية أخرى: مباشرةو وليس من حي

ْلَساِن ِمْن طِيٍن )  َخَلَقُس َوَ،َدَأ َخْلَق اإْلِ
ٍ
( ُثمَّ َ َعَل َلْسَلُس ِمْن ُسَ َلٍة ِمْن 5َأْحَسَن ُ لَّ َشْي 

 َمِايٍن )
ٍ
يِس ِمْن ُروِحِس َوَ َعَل َلُكُم السَّ 8َما 

اُه َوَلَرَخ فِ ْمَع َواْ َْ،َصاَر َواْ َْفِئَدَة َقِليً  ( ُثمَّ َسوَّ

 [9 - 5]السجدة:  {َما َتْشُكُروَن 

،اإلضافة إلى  لكو فإن اآلية الكريمة التي لووا أعناقاا تفالرام تمار 

المفالرةو فاللس تعالى   ر أن آدر عليس الس ر خلق من طينو ،ينما هم يذ رون ألس 

ك يمكن أن لنسع خلقة  ل شفص إلى الطين خلق  ،وينو أي من أ  وأر.. و،ذل

مع أن اللس تعالى أخبر أن س لة آدر عليس الس ر من س لة من ما  ماينو  ما قا  

 َمِاينٍ  }تعالى: 
ٍ
و ،ينما يرى التنويريون [8]السجدة:  {ُثمَّ َ َعَل َلْسَلُس ِمْن ُسَ َلٍة ِمْن َما 

 ف ما   ره القرآن الكريم.أن آدر لرسس من س لة من ما  ماين.. وهو خ 

أما اإلشكا  ا  بر الذي وقعوا فيسو والذي لشأ من عدر معرفتام ،اللغة 

اُه َوَلَرَخ فِيِس ِمْن ُروِحِس َوَ َعَل َلُكُم  }القرآليةو فاو تصورهم أن قولس تعالى:  ُثمَّ َسوَّ

ْمَع َواْ َْ،َصاَر َواْ َْفِئَدَة َقِليً  َما َتْشُكُروَن  خا  ،آدر عليس الس رو  [9]السجدة:  {السَّ

َلُس ُثمَّ َ َعَل َلْس }،ينما ا مر ليس  ذلكو فاذه اآلية الكريمة  ا ت ،عد قولس تعالى: 

 َمِايٍن 
ٍ
و وهي تشير إلى أن تلك التسوية والنرخ تعبير [8]السجدة:  {ِمْن ُسَ َلٍة ِمْن َما 

داة أآيات أخرىو و،التالي فإن  عن المراحل التي يمر ،اا الجنينو  ما   ر  لك في

                                         
 (858/ 3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )(  8)
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استدلوا ،اا ليس المراد مناا تأخر خلق آدر عن الطينو وإلما المراد مناا التي « ثم»

المراحل التي يمر ،اا الجنينو والتي   رت في القرآن الكريم ،نرس الصيغةو  ما قا  

َاا النَّاُس إِْن ُ نُْتْم فِي َرْيٍع ِمَن اْلَبْعِث }تعالى:  ا َخَلْقنَاُ ْم ِمْن ُتَراٍ  ُثمَّ ِمْن ُلْطرَ َياَأيُّ ٍة َفإِلَّ

َقٍة لِنَُبيَِّن َلُكْم َوُلِقرُّ فِي اْ َْرَحاِر َما لَ  َقٍة َوَغْيِر ُمَفلَّ اُ  إَِلى َش ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَفلَّ

ْرً  ُثمَّ لَِتْبُلُغوا أَ 
ى ُثمَّ ُلْفِرُ ُكْم طِ ُ مْ َأَ ٍل ُمَسما  [7]الحج:  {ُشدَّ

ومن  لك استداللام ،الترريق ،ين البشر واإللسانو وهو تكلف عجيعو وعدر 

فام للغة القرآليةو وهو لرس ما وقعوا فيس من الترريق ،ين أمور   يرة إللغا  حقائق 

ا شيا و ،دعوى عدر الترادفو مع أن عدر الترادف ال يعني تغير حقائق ا شيا و وإلما 

ست ولي وهذه ا سامي مفتلرة المراوماتافاا فقط..  ما يقو  الغزالي: )يعني أوص

والماند يد  على السيف  ومترادفة  ن الصارر يد  على السيف من حيث هو قاطع

  (8)(والسيف يد  داللة مطلقة من غير إشارة إلى غير  لك ومن حيث لسبتس إلى الاند

 ن حيث الحقيقة المرادة مناماووهكذاو فإن لرظتي البشر واإللسان مترافتان م

ومفتلرتان من حيث داللة  ل مناما على ا وصاف المرتبطة ،اإللسان.. فالبشر لس 

داللتس اللغوية الفاصةو واإللسان لس داللتس اللغوية الفاصةو ولو أن  لياما يشتر ان 

 في الداللة على اإللسان.

ل اسم إلس الفا  ،سو وم ل  لك م ل أسما  اللس الحسنىو فاي ال تعني أن لك

 وإلما تعني أن اللس تعالى واحد لكن لس أسما    يرة ،حسع االعتبارات المفتلرة.

ومن هذا البا  لجد في اللغة أسما    يرة للسيوف وللجما  ،ل حتى للفمرو 

                                         
 (.18المقصد ا سنى ) : (  8)
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 و لك  ن لكل اسم داللتس على وصف من ا وصافو ال على حقيقة  ديدة.

،اا على قضية لم ت بت علمياو ،ل ثبت هذه أ،رز النصو  التي استدلوا 

عكسااو وهو دليل على مزا ية العقل التنويريو وحبس لمفالرة ما عليس  ماهير 

 العلما و ال لشي و وإلما لمجرد المفالرة.
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.  .التنويريون
 أحكام الشريعة و
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 . والص ة.التنويريون

او قديمام وحدي امو هو التاوين من من القواسم المشتر ة للتنويريين  ميع

 قيمة الص ة والشعائر التعبديةو وما يرتبط ،اا من معان روحية سامية.

وسر  لك ،سيطو وهو أن تصورهم للدين تصور مادي ،حتو يبدأ ،الحياة 

الدلياو وينتاي ،ااو وغاية الحياة عندهم هي تحقيق الديمقراطية والعدالة اال تماعيةو 

مين حضارة مادية راقية  الحضارة ا ورو،يةو ،اعتبارها لااية وأن تكون للمسل

 التاريخو والنمو ج الم الي للرقي اإللسالي.

ولذلك ينظرون إلى الشعائر التعبديةو في أحسن ا حوا و ،اعتبارها مجرد 

أدوات ووسائل لتحقيق هذه الغايات المادية الدليويةو ال ،اعتبارها أهدافا ،حد  اتااو 

 ا  برى.أو أهداف

و،نا  على  لك ينكرون ا حاديث النبوية المطارة التي اترقت علياا ا مة 

،مدارساا المفتلرةو والتي تعظم تلك الشعائرو وتبين خطر  حودهاو أو التقصير 

 فيااو أو التاوين من شألاا.

و،نا  عليس أيضا لجدهم يحملون على الرقاا و ويزدرون ،حوثام في هذه 

أن هؤال  الرقاا و قد غا  عنام  وهر الدين ولبا،سو الذي هو  الجوالعو لتصورهم

 الرقي الماديو ال الرقي الروحي.

و،عد أن يقور هؤال  التنويريون ،عز  الحديث الشريف المبين للقرآن الكريمو 

والمؤ د لمعاليسو والمرصل لااو و،عد أن يحملوا حملتام على الرقاا  والمرسرين 

جو مع القرآن الكريمو ليت عبوا ،ألراظس ومعاليسو ويحولوها والمحدثينو يفلو لام ال
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 إلى المسار الذي يريدولس عبر استعما  خدع وحيل   يرة.

ومن تلك الحيل إخراج الص ة من مراور العبادة الواردة في القرآن الكريمو 

ْلَس إاِلَّ َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ }والذي اعتبره اللس تعالى غاية الغايات عندما قا : 

 [76]الذاريات:  {لَِيْعُبُدوِن 

فشحرور والك ير من التنويريين يرسرون هذه اآلية ترسيرا ماديا دليويا ،حتاو 

و والتي وردت (8)حيث يقصرون العبادة على تلك التعاليم التي اترقت ا ديان علياا

وفا  ال. وم.القسط في اليتي. و،ر الوالدين.في آخر سورة ا لعارو والتي تشمل: 

وعدر الغش . وعدر قتل النرس.. وعدر االقترا  من الرواحش.. ،العاد.

 . وغيرها من القيم ا خ قية التي ال يجاد  أحد في أهميتاا.،المواصرات.

ولكنس ال يمكن أيضا أن يجاد  في أهمية الص ةو واعتبارها غاية في حد  اتااو 

رآن الكريم ،مزا سو يأخذ ،بعض ال مجرد وسيلة.. لكن شحرور الذي يرسر الق

َاا لَ  }الكتا  ليضر  ،عضسو فيأخذ قولس تعالى:  َ ِة َوإِلَّ ْبِر َوالصَّ َكبِيَرٌة َواْسَتِعينُوا ،ِالصَّ

و ليصور أن الص ة مجرد أداة ل ستعالة ،اا على [07]البقرة:  {إاِلَّ َعَلى اْلَفاِشِعيَن 

غاف  عن أن المقصود ،ذاتس و،ا صالةو تحقيق تلك العبادات أو القيم ا خ قية 

 يمكن استعمالس وسيلة لغيرهو وهو ال يعني  ولس غير مقصود ،ا صالة.

وخطورة هذا الطرحو الذي هو اعتبار الص ة مجرد وسيلة يوقعنا في  لك 

االلح   من الشريعة الذي وقع فيس ،عض الصوفية عندما تصوروا أن الغاية هي 

 ا وصل المر  إلى اللس لم يعد مطالبا ،تطبيق الشريعة وتكالريااو الوصو  إلى اللسو فإ

                                         
 حسن ،ن فرحان المالكي.. اإلس ر عند د. شحرورو الشيخ(  الظر مقاال ،عنوان: 8)
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ويستعملون في  لك لرس ما استعملس شحرور من ضر  القرآن الكريم ،عضس ،بعضو 

َواْعُبْد }فيجعلون اليقين غاية تنتاي عندها العبادة مستدلين على  لك ،قولس تعالى: 

 و [99: ]الحجر {َر،ََّك َحتَّى َيْأتَِيَك اْلَيِقينُ 

وهكذا يرعل شحرور عندما يجعل الص ة التي هي عمود الدينو مجرد وسيلة 

لتحقيق تلك القيم ا خ قية واال تماعيةو وحيناا يقو  المتحقق ،اا: ما دامت هذه 

القيم هي الادف المقصود من الدينو ومن شعائره التعبديةو فما الحا ة ،ي إلى 

 الص ةم

تاج استنتجناه من   ر شحرور وغيره في هذا وهذا الك ر ليس مجرد استن

المجا و وإلما هي حقيقة واقعيةو ينطقون ،ااو ويتباهون ،ااو ويحتقرون ا حاديث 

التي اعتبرت الص ة ر نا من أر ان الدينو وع مة أساسية  برى للمسلمو وفارقا ،ينس 

 و،ين غيره.

اا اإلع ر على ،  ومن أم لة  لك قو  شحرور ا في ،عض لقا اتس التي يحر 

أود أن أسأ  ولشرها لتحقير أر ان الدين الكبرى ا يفاطع الرقاا  محتقرا لام: )

السادة الرقاا : ما حكم  احد الص ة أو ماملاام وما هي عقو،تسم هل هو  افر أر 

فاسق أر منافق أر عاصيم فقد اعتاد الرقاا  على إط   ا حكار على الناس ،ناً  على 

ة أو إقامتااو وقد سئلت ألا شفصيًا إن  نت أقيم الص ة أر الو ورفضت تر ام الص 

. وألصح .اإل ا،ة  لس ال يمكن  حد أن يحكم على ع قتي مع اللس إال اللس لرسس

القرا  ،أن يردوا ،جوا  على هذا السؤا  ،ألس ال ع قة لكم أياا الرقاا  ،ذلكو 

وحكموا عليس ،الردةو والردة عقو،تاا  وو  يرون منام قالوا أن  احد الص ة  افر

لمًا إن ع. اإلعدار إ ا رفض االستتا،ة  ما يقولونو والمتقاعس عن الص ة يتم  لده.
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الشعائر من ص ة وز اة وحج وصور ال يحق  حد الحكم عليااو حتى الز اة يمكن 

 (أن يز ي اإللسان ،السرو واللس تعالى سمح ،اإللرا  ،السر والعلن

أما موقرنا فاو: ال يحق  ي موقرس مقا،ل موقف الرقاا   فيقو : )ثم يبين 

إلسان أو سلطة أن يكره الناس على إقامة الص ة أو يمنعام من إقامة الص ةو و،النسبة 

لنا ال وا  والعقا  يكمن ضمن  لمة اللس العليا التي هي حرية االختيارو فحرية 

ية االختيار هي رأس ا مر  لسو فإن  نا أي أن حر. .االختيار يقا،لاا طاعة الطاغوت

وليس من مامة السلطة أو أي مؤسسة .. لؤمن ،اللس يجع أن لؤمن ،حرية االختيار

 (سو  الناس ،القوة إلى الجنةو واليحق لاا إ،عادهم ،القوة عن النار

وهذا  لس من الوسائل التي تاون من شأن الص ةو وتجعل مناا شيئا شفصيا 

  تماعيا للمسلمين الذين يعظمون الص ة فرادى و ماعات.،حتا ال مظارا ا

وهو في  لك يغرل عن تلك اآليات الكريمة الك يرة التي ال تدعو إلى الص ة 

َك َوْأُمْر َأْهلَ }فقطو وإلما تدعو إلى ا مر ،ااو والمبالغة في ا مر ،ااو  ما قا  تعالى: 

َ ِة َواْصَطبِْر َعَلْيَاا اَل َلْسأَ  و [831]طس:  {ُلَك ِرْزًقا َلْحُن َلْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتَّْقَوى،ِالصَّ

ُس َ اَن }و ما أثنى على إسماعيل عليس الس رو فقا :  اْ ُ ْر فِي اْلِكَتاِ  إِْسَماِعيَل إِلَّ

َ ِة َوالزَّ 70َصاِدَ  اْلَوْعِد َوَ اَن َرُسواًل َلبِياا ) ِس ( َوَ اَن َيْأُمُر َأْهَلُس ،ِالصَّ َ اِة َوَ اَن ِعنَْد َر،ِّ

 [77و 70]مريم:  {َمْرِضياا

ا في أو  الدعوة اإلس مية ا ،أن يقيم مع  ،ل إن اللس تعالى أمر رسولس 

أصحا،س الص ةو ال العادية فقطو وإلما قيار أوقات   يرة من الليلو وأخبر ألام طبقوا 

َك َيْعَلُم َألَّ } لك أحسن تطبيقو فقا :  ْيِل َولِْصَرُس َوُثلُ إِنَّ َر،َّ َ ُس َك َتُقوُر َأْدَلى ِمْن ُثُلَ ِي اللَّ

ْيَل َوالنََّااَر َعِلَم َأْن َلْن ُتْحُصوُه َفَتاَ  َعَلْيُكْم  ُر اللَّ ُس ُيَقدِّ ِذيَن َمَعَك َواللَّ َوَطاِئَرٌة ِمَن الَّ
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َر ِمَن اْلُقْرآِن َعِلَم َأْن َسَيُكوُن مِ  نُْكْم َمْرَضى َوآَخُروَن َيْضِرُ،وَن فِي اْ َْرِض َفاْقَرُ وا َما َتَيسَّ

َر ِمنُْس َوَأِقيُموا  ِس َفاْقَرُ وا َما َتَيسَّ ي َسبِيِل اللَّ
ِس َوآَخُروَن ُيَقاتُِلوَن فِ َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اللَّ

ُمو َس َقْرًضا َحَسنًا َوَما ُتَقدِّ َ اَة َوَأْقِرُضوا اللَّ َ َة َوآُتوا الزَّ ا ِ َْلُرِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه الصَّ

َس َغُروٌر َرِحيمٌ  َس إِنَّ اللَّ ِس ُهَو َخْيًرا َوَأْعَظَم َأْ ًرا َواْسَتْغِرُروا اللَّ  [14]المزمل:  {ِعنَْد اللَّ

وأصحا،س السا،قين ،اذا الجاد الكبير من الص ة  فال  ان قيار رسو  اللس 

ة لتحقيق تلك الغايات التي هي مو ودة عندهم في الليل أو أ  ر الليل مجرد وسيل

 أص و وال حا ة لام ل ستعالة ،الص ة   ل تحقيقاام

هذه مجرد خدعة من الفدع التي يستعملاا التنويريون للتحقير من شأن  

 الص ةو وهي مع خطورتاا ال تساوي شيئا أمار  لك التأويل لمعناها.

لكاتع تنويري يشرح معنى الص ةو   (8)لشره شحرور في موقعسومن أم لتس ما 

ا ا لو مفيقو  مقدما لذلك ،اذه المقدمة التي توضح تصور التنويريين لغاية الدين: )

لبيا  )م ل قصد لو  ان م ل ،اقي معظم ا أ ..القرآنلم يؤت   ان سيدلا محمدأ

 لحن ما ا (،كتع اللس يرضلام ألبيا  لم فاؤال .. لياسو شعيعإدريسو إلوطو يولسو 

 وا ،داع واإللتاج المعام ت حيث من( عر،ية قومية)  عر  فاعلين

 والظر الى ..رسو  أو لبي لام يؤت فلم واليا،ان م ل سنكون وا ختراعاتم.. هل

 (حضارتام وتقدمام ولضوج عقلام واختراعاتام!

هذه هي المقدمة الفطيرة التي توضح البنية المادية للعقل التنويري  فاإللسان 

امل عندهم ليس أولئك ا لبيا  وا وليا  الممتلئين ،الروحالية والتواصل مع اللسو الك

                                         
 يعقو  العبيديو موقع شحرور. ومراور الص ة(  8)
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 وإلما هو اإللسان اليا،الي المنتج والمبدع والمفترع.

ثم راح ينطلق من تلك المقدمةو ليوضح المراور الحقيقي للص ةو والذي 

علما  في  ل غا  عن السنة النبوية المطارةو  ما غا  عن الرقاا  والمرسرين وال

ال،د من تعريف مام في حياتنا العصورو ومن  ل المدارس اإلس مية  فيقو : )

 نا يقصد شحرور ا أ. هذا التعريف يفص الص ة واسمح لي يا د تور . مؤمنين

وسيلة ،اح ًا عن الحقيقة وال وعرفاا: هي الديمومة التي يبقى فياا الررد متصً  ،اللسأ

. ومن خ   هذا االتصا  والبحث .اإللايس مادار حياً التي توصلس الى المعارف 

 (سيكتشف النور والحقيقة

وقد يفطر على البا  هنا أن مراد الكاتع هو لرسس مراد العارفين من هدف 

الص ة الذي هو المعرفة ،اللس والتواصل معسو لكن ا مر ليس  ذلكو فاو يقو  ،عد 

  عاد و،عد التاالوي أعناقاا  م يشا : )استعراضس لكم الكبير من اآليات القرآليةو ي

وعصر النبوات  ان وال،د على االلسان من مواصلة هذا الناج )الص ة( من خ   

لى مزيد من العلور والمعارف التي لم تكتشف حتى يومنا إهذا المقار العلمي للتوصل 

س بهذا )مطلع القرن الواحد والعشرون( وعلينا لحن  مؤمنين ،اللس و،رسولس و ت

ن لبقي في ديمومة التواصل في أو ووم ئكتس العودة الى هذا الناج العلمي )الص ة(

و،اا  والبحث عن الظواهر المعرفية و،اقي العلور التي ستفرج من الظلمات الى النور

لى الورا  وما قالس السلف إو أسنفرج لحن  ذلك دون الر وع والنظر الى الفلف 

س عز لياا سيكافئنا اللإاث و اال تشافات التي توصلنا ،حومن خ   هذه ا . .وغيرهم

 (و ل. من هنا لصل الى تعريف مراور لظرية الص ة

وهكذا تتحو  الص ة ،اذا المراور إلى ،حث علميو ال إلى معراج روحيو 
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ويصبح المصلي حيناا  لك الباحث والمفترع والمكتشفو ال أولئك البسطا  الذين 

 ير عون ويسجدون.

دري ما الداعي لفلط ا مور ،بعضاا.. فالمناج العلمي محتررو ولست أ

والعلم محتررو والعلما  ماما  الت أ،حاثام محترمين.. وهم ليسوا  ميعا ،حا ة 

 ن لاون من شأن الص ة من أ لامو أو لعتبر أفعالام ص ةو مع أن الص ة في الشرع 

مع اللسو   لسو ال   ل شي  لاا مراوماا وداللتاا الفاصةو والمقترلة ،التواصل 

آخرو فاللس هو الغاية الكبرىو وليس هو مجرد وسيلة لتحقيق رفاهنا في الدلياو  ما 

َك اْلُمنَْتَاى }قا  تعالى:  ِس إِلِّي َلُكْم }و وقا : [01]النجم:  {َوَأنَّ إَِلى َر،ِّ وا إَِلى اللَّ َفِررُّ

َك َفاْرَغْع 5َفإَِ ا َفَرْغَت َفاْلَصْع )}: و وقا [74]الذاريات:  {ِمنُْس َلِذيٌر ُمبِينٌ  ( َوإَِلى َر،ِّ

 [8و 5]الشرح:  {

ومن هذا المنطلق يت عع شحرور ،ا لراظ القرآليةو ،ل ،الرسم القرآلي ليعتبر 

 ةمجرد صلو فالمراد مناا المصحف الشريف ،ا لف ]الص ة[ في وردتأن  ل  لمة 

 لس انإلس  ل يؤديااو وطقوسو إقامة إلى تحتاج الو الدعا و قالبااو وور،س العبد ،ين

 . الفاصة طريقتس على صلة ،اللس

لاا طقوس وحر ات ور،سو و العبد ،ين صلة ]الصلوة[و فايأما الواردة ،الواو 

محددة خاصة ،ااو  القيار والر وع والسجود والقرا ةو وتحتاج إلى إقامةو أي على 

 شعائر منوردت في القرآن الكريم ،اعتبارها  . ويعتبر ألاااإللسان أن يقور ليؤدياا.

 .اإليمان

ور،ما يتوهم المر  ،ادئ  ي ،د  أن هذا الك ر ال غبار عليسو وال حرج فيسو 

فالص ة م ل الر وع والسجود وغيرهما قد يقصد ،اا  تلك الحر ات المعروفةو وقد 
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ند و وال يقف عيقصد ،اا مجرد الصلة المطلقة مع اللسو لكن شحرور ال يكتري ،اذا

 هذا الحدو وإلما يستعمل حي    يرة ليصل من خ لاا إلى لتائج خطيرة  دا.

صح ال ي ا ولىلوعان: ا عنده ا الص ة وملفص تلك النتائج ا ،اختصار ا هو أن 

وهو و ود صلة مع اللس ،أ،سط صورهاو  أن لقو  )يا ر   اودولامن اإلس ر 

ومن يقطع الصلة مع اللس فاو وفق التنزيل  .و،أي وقت وشكل. وارحمني( ،أي لغة

فكل إلسان قطع صلتس ،اللس تمامًا و ذَّ  ،اليور . .وهو عكس مسلم والحكيم مجرر

 .اآلخر هو من المجرمين وهو ليس من المصلين

و،نا  على هذا يرسر  ل اآليات التي وردت في عقو،ة تارك الص ة  قولس 

يَن )}تعالى:  ِذيَن ُهْم َعْن َصَ تِِاْم َساُهوَن 0َفَوْيٌل لِْلُمَصلِّ و [7و 0]الماعون:  {( الَّ

فانا الك ر ليس عن ظار وعصر ومغر و ،ل عمن قطع والتي يعقع علياا ،قولس: )

ون وهذا ال يمكن أن يك و ن الويل أيضًا للمكذ،ين ،اللس واليور اآلخر وصلتس مع اللس

عقو،ة واضحة للمجرر قاطع لمن فقط تقاعس عن إقامة ص تسو فنرى أن هناك 

 (الصلة

[و ويرى شحرور أن اللس الص ة الشعائريةو وهو ما يسميس ]النوع ال اليأما 

تعالى لم يذ ر أي عقو،ة لتارك هذا النوع من الص ةو  لك أن الص ة ا ساسية عنده 

قا  عهي الص ة ا ولىو أما الص ة ال اليةو فليست لاا تلك ا هميةو وال يتعلق ،اا ال

ال الدليويو وال ا خرويو وقد أ ا  عن سر  لك عند تعليقس على قولس تعالى: 

ُس َيْعَلُم مَ } ِس َأْ َبُر َواللَّ  َواْلُمنَْكِر َوَلِذْ ُر اللَّ
ِ
َ َة َتنَْاى َعِن اْلَرْحَشا  َ َة إِنَّ الصَّ ا َوَأِقِم الصَّ

للس أ بر من ما ام السؤا  ر  سائل يسأ : افقا : ) و[07]العنكبوت:  {َتْصنَُعونَ 

الصحيح:   ر اللس أ برم و  ر اللس أ بر ممن ما ام أقو :   ر اللس أ بر من إقامة 
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الص ة  اتااو أي أن اإللسان يجع أن يكون من المصلين أوالًو وإ ا دخل اإليمان 

يكون من مقيمي الص ةو أي في ،عض البلدان إن و د مسجد ولم يو د من يقيم 

 (ى ا قل لحافظ على ا  ان  لس   ر اللس علناً الص ة فعل

و،اذا فإن الص ة الحقيقية والتي توعد اللس التار ين لاا عنده هي الدعا و 

والمصلي عنده هو الذي يكتري ،دعا  اللسو وال يام على أي دين  ان.. فالمسلم عنده 

 يشمل  ل منتسع  ي دين من ا ديان.

إلما راحوا للص ة الشعائرية لرساا يردون على وال يكتري التنويريون ،اذاو و

 ميع ما اترقت عليس المدارس اإلس مية في شألااو وشأن أر الاا ومواقيتاا 

 ومستحباتاا.. ويحتقرون  ل الرقاا  الذين تحدثوا عن تراصيلاا.

ومن ا م لة على  لك ما لشره شحرور في موقعس من تنويري يتحدى  ل فقاا  

و وهو يتعلق ،عدد الصلواتو والتي يرى ألاا (8)دوا عليس إن استطاعواالمسلمين ،أن ير

ح ص ة في الصباليست تلك الصلوات الفمسة المعروفةو وإلما هي ث ثة فقط: 

ويبدأ من  ومقدارها من الوقت: هو مقدار طرف الناار.. ووقتاا في أو  الناارو والبا ر

قتاا وو وص ة في المسا . والشمس.،داية الناار عند ت شي الظ ر إلى قبل طلوع 

مقدارها من الوقت: هو مقدار طرف الناارو ويبدأ هذا التوقيت من و وفي آخر الناار

أي عكس ما يقع في الصباح  وقبل غرو  الشمس إلى آخر الناار عند ،داية الظ ر

ن م مقدارها من الوقت: يبدأ توقيتااو ووقتاا في أو  الليلو وص ة في الليل.. وتماما

 .أو  الليل إلى غسقس أي حتى يشتد الظ ر

                                         
 ،نور صالح. –الظر مقاال ،عنوان: ألز  اللس ث ث صلوات وليس خمسا (  8)
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وخ صة القو  أن اللس فرض علينا ث ثة أوقات تقار ويلفص  لك ،قولس: )

فياا الص ةو ص ة في أو  الناار وتسمى الرجرو وص ة في آخر الناار وتسمى 

لة فالوسطىو وص ة في أو  الليل وتسمى العشا و ولم ينز  اللس غير هذا إال ما  ان لا

في الليلو ومن قا  غير هذا فقد افترى على اللس  ذ،ا وقا  على اللس ما لم ينز  ،س 

 (سلطالا

و،عد أن يذ ر مجموعة آيات  ريمة تتحدث عن الص ة وأوقاتاا ،عيدا عما 

ورد في ترسيرها من السنة المطارة المتواترة والمجمع عليااو يقف على ،ر يس 

ميع العلما و رؤسا  ا حزا  اإلس ميةو رؤسا  إلى  العا ي قائ  ،كل غرور: )

السنةو الشيعةو اإل،اضيةو المعتزلةو المالكيةو الحنريةو الحنبليةو  ا حزا  التالية:

الشافعيةو الزيديةو الجعرريةو اإلماميةو المادويةو الصوفيةو الشا ليةو القادريةو 

 ر،يةالع الشعو   ميع إلى.. الظاهرية الباطنيةو القرآليينو.. التيجاليةو العلوية

تي لا  روا لنا الص ة التي ألزلاا اللس ومواقيتااو ومن اآليات العديدة ا.. واإلس مية

 (ألزلاا اللس في الص ة إليكم

ْيِل إِنَّ اْلَحَسنَاِت  }ثم يذ ر قولس تعالى:  َ َة َطَرَفِي النََّااِر َوُزَلًرا ِمَن اللَّ َوَأِقِم الصَّ

اِ ِرينَ ُيْذِهْبَن السَّ  ثم يسأ  تلك الطوائف  ميعا  و[880]هود:  {يَِّئاِت َ لَِك ِ ْ َرى لِلذَّ

وهل يجع أن لعمل .. هل هي فاعلة إلى يومنا هذام. .هل هذه اآلية منسوخةمقائ : )

وما هي هذه الصلواتم أ  ر أوقاتااو . .7أر  3 م ص ة ألز  اللس فياام . .،اا أم م

. .هل قرأ النبي هذه اآلية على الناسم. في هذه الصلوات. وأين هي الص ة الوسطى

و م صلى حين عمل . .هل عمل ،اام.. هل تكلم ،اا ،لسالس أر الم. .هل ،لغاام

.. إ ا لم يكن هو فمن الذي شرعامام. .وهل هو الذي شرع الظار والعصرم. .،اام
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. .ضامامإ ا قلتم فرض فمن فرضامام وأين فر.. هل ص ة الظار والعصر فرضم

من .. وما حكم الذي لم يصلياماو هل ارتكع معصيةم إ ا قلتم لعمو فمن عصىم

 (إ ا شرع آخر مع اللس هل هذا شرك ،اللس أر الم. .الذي يشرع للعبادم

وهكذا يتحو  من صلى الظار والعصر عنده مبتدعا ومشر ا وضاال ،مجرد 

من اآلياتو و يف يرامااو  أسئلة يسألاا عن آية لم يرام معناهاو وال معالي غيرها

وقد أ،عد من أو لس اللس ،تأويلاا وتوضيحاا وتحديد المقصود منااو وهو رسو  اللس 

  : َر َوَأْلَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ ْ }الذي   ر اللس دوره العظيم المرتبط ،القرآن الكريمو فقا

ُاْم َيتَ  َ  إَِلْيِاْم َوَلَعلَّ ُرونَ لُِتَبيَِّن لِلنَّاِس َما ُلزِّ  [00]النحل:  {َركَّ

قدموا شاادة على الص ة التي تصلولاا على وقد ختم عجرفتس تلك ،قولس: )

أن اللس هو الذي ألزلاا عليكمو وأي شفص يقو  ،ص ة معينة يقدر شاادة علياا على 

أن اللس هو الذي ألزلااو وإ ا لم تجيبوا على هذه ا سئلةو وتقدموا شاادة علياا وعلى 

فاعلموا ألكم حكمتم على ألرسكم ألكم مشر ينو لست ألا الذي أحكم  وص تكم

،ل تر تكم لتحكموا على ألرسكمو لقد أشر تم ،اللس في تشريعس ما لم ينز  ،س  وعليكم

ومن فعل  لك علم أر لم يعلم فاو من المشر ينو ف  أحد يكرر م وال أحد  وسلطالا

ا في الدليا قبل اآلخرةو والذي يضللكم ،ل ألتم الذين ستحكمون على ألرسكم هن

ألزلس اللس هو الذي  شف شر كم  ما  شف شرك الذين من قبلكمو فاو الوحيد الذي 

يكشف ما قبلس وما ،عدهو واآلن ألتم على علم ،ض لكم وشر كمو وما يزيد م هذا 

الحق والتبيان إال لرورا وطغيالاو استكبارا في ا رض ومكر السي  وال يحيق المكر 

 (ي  إال ،أهلسالس

 أشاد ألي المسمى ،نور صالحثم راح يقدر شاادتس في  يرية الص ة قائ : )
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صاحع هذه الدعوةو وأشاد أن  ل لبي رسو  من اللس وختمت الرسالة والنبوة 

،محمدو وأشاد أمار اللس وأمار العباد وأقسم ،اللس العلي العظيم أن اللس ألز  ث ث 

الص ة الوسطى وص ة العشا و وص ة النافلة في صلوات مرروضةو ص ة الرجر و

الليل فقطو هذه هي الص ة التي ألزلاا اللس وختم التنزيل على هذه الص ةو وأن اللس 

لم ينز  ص ة الظار وال ص ة العصرو وأن لبينا محمدا  ان يصلي ال  ث صلوات 

شرع ص ة الظار التي   رتاا وألس مات على هذه الصلوات ال  ثو وليس هو الذي 

وص ة العصرو ،ل الناس هم الذين شرعوا  لكو وأن  ل ا لبيا   الوا يصلون هذه 

الصلوات ال  ث وفي هذه ا وقاتو ولم ينز  اللس ،ص ة في الظايرة أ،دا على 

اإلط   في  ميع الكتع المنزلة التي لعرفاا والتي ال لعرفااو وأن الص ة لم تتغير 

الاداية على البشر إلى يور الدينو وأن اللس لم ينز  الص ة مقدرة  منذ أن ألز  اللس

،ل ألزلاا دائما وأ،دا مقدرة ،الوقتو وأن النبي  ان يصلي الص ة مقدرة  و،الر عات

،الوقت وليس ،عدد الر عاتو وأن الص ة الوسطى تبدأ قبل غرو  الشمسو وأن 

رو  الشمسو وأن الر وع ليس النبي وا لبيا   لام  الوا يصلون الوسطى قبل غ

االلحنا و وأن اللس لم ينز  االلحنا  ولم يشرع ،س في الص ةو وأن النبي و ميع ا لبيا  

لم يكولوا يقومون ،االلحنا  في الص ةو وأن اللس لم ينز  ص ة الجمعةو وال ص ة 

ا  لم لبيا حدو وال ص ة السبتو إال الص ة المذ ورة سا،قاو وأن النبي و ميع ا 

يكولوا يصلون ص ة الجمعة وال ص ة السبت وال ص ة ا حدو وأن اللس لم ينز  

ص ة ا عيادو وال ص ة في ا عياد أ،داو وأن النبي و ميع ا لبيا  لم يكولوا يصلون 

ص ة ا عيادو وأن اللس لم ينز  ص ة االستسقا  إال إن أراد الناس أن يتقر،وا للس 

ة في الليلو وأن اللس لم ينز  ص ة الجنازة إال أن يدعو الناس لموتاهم ،الص ة النافل
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 دعا  ،عضام لبعض وهم أحيا و وأن الص ة على النبي هي الدعا  لس ،الرحمة 

واالستغرارو وليس هذا الشكل الذي يقا و وأخيرا إن  نت  ذ،ت على اللس في شي  

هذه شاادتيو فقدموا .. كا ،ينمن هذه الشاادة ولو شي  قليل فلعنة اللس على ال

ون ألكم  لكم تعلم.. عكساا في ما تفالرولني فيسو واعلموا ،إ ن اللس ألكم ال ترعلون

 (تكذ،ون

 ل من قرأ هذا الموضوع أر و أن ينقلس إلى ) :يقو  فياا م حظةثم ختم ،

. وليعلم الناس أن .علمائس وشيوخس للرد عليس إن  الوا صادقين في ما يعبدون

ل الذين من قبلامو فام فام يرعلون  ما فع وما هم يعلمون الحق ولكنام يكتمولسعل

 (ال ياتدون

هذا مجرد لمو ج عن الت عع ،الص ة واحتقارها واحتقار  ل ما ورد في 

شألااو ولو تتبعنا تراصيل ما   ره التنويريون الجدد في شألاا لوصلنا إلى لتائج أخطر 

ك لكتري ،اذاو لنعرف مدى التطرف الذي وقع فيس ،ك ير من التي   رلاهاو فذل

 التنويريونو وألام حاولوا أن يعالجوا التطرف السلريو فوقعوا في تطرف أشد منس.
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 . والصيار.التنويريون

من العبادات التي تضايق ،اا دعاة التحضر والتنوير في ، دلا العر،ية 

توهموا ألاا تقف دون العمل واإلس ميةو ومنذ فترة طويلة ]عبادة الصيار[و والتي 

واإللتاجو وتقف ،ذلك ،ين ، دلا و،ين أن تتطور م لما تطور العالم الغر،ي الذي يعتبر 

 عندهم لمو ج الحضارة الم الية.

ولم يقف  لك الموقف المتضايق من الصيار المركرون والباح ون من حملة 

سّي الرئيس التولرزهم ا ق ر فقطو ،ل الضم إليام السياسيون أيضا.. و ان من أ،

لتاجو زيادة اإللفي رمضان اإلفطار دعا العماَ  إلى [و الذي الحبيع ،ورقيبة]السا،ق 

 وقدر خطبة طويلة في  لك.

هر الطا]محمد طلع من الع مة الرقيس وقد   ر في مصادر إخبارية   يرة ألس 

رّقع تلتولسي   رت أن الجماور اأن يرتي في اإل اعة ،ما يوافق  لكو و [،ن عاشور

أخلف ظن رئيسسو وراح يقرأ قولس الشيخ لكن من خ   البّث اإل اعّيو تلك الرتوى 

ُكْم }تعالى:  ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَّ َياُر َ َما ُ تَِع َعَلى الَّ ِذيَن آَمنُوا ُ تَِع َعَلْيُكُم الصِّ َاا الَّ َياَأيُّ

ة أفتى ،حرم (و ثمد  اللسو و ذ  ،ورقيبةص)ثّم قا  ،عدها:  و[883]البقرة:  {َتتَُّقونَ 

 ،حسع الرتوى التي اعتمدها الرئيس التولسي.اإلفطار 

لست أدري مدى دقة هذه المعلومةو والتي و دتاا في مصادر   يرة  داو 

ولكن ماما يكن شألاا  فإلاا تد  على أن العلما  المحققين من أم ا  الشيخ محمد 

غة العر،يةو ومقاصد الشريعة ا لم يرام من آيات ر ا مع علمس ،اللالطاهر ،ن عاشو

 الصيار إال ما يرامس  ل مؤمن عادي ،سيط.
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فاو لم يتكلفو ولم يفرج عن المألوفو ولم يبحث لس عن رأي لشاز يتميز ،س 

،ين الناسو و لك  لس مع علمس الكبير ،القرآن الكريمو و،اللغة العر،يةو و،مقاصد 

من التنويريين وخاصة من أولئك الذين يسمون  الشريعةو والذي ال يستطيع أحد

 ألرسام قرآليينو أن يضاهوه فيس.

لكن إ ا تر ناهو و هبنا إلى هؤال  التنويريين الجدد الذين رزقوا  رأة على 

اقتحار  ل شي و والبحث عن أي  ديدو والفروج عن  ل معروف ومألوف ومجمع 

 عليسو و دلا العجع العجا .

ترا  أ  ر التنويريين على ما يادر الصيار من أساسسو وأو   لك العجع هو ا

،حيث يجعل منس شعيرة اختيارية ا ولى تر ااو واستبدالاا ،إطعار المسا ين..  ن 

في إطعار المسا ين ا ،حسع تصوراتام ا خدمة ا تماعية حضاريةو ،ف ف الصيار 

 الذي يؤثر على اإللتاج والتطور والرقي.

او و ان لإلع ر دور  بير في اإلشاار لطروحاتس وممن أدلى ،دلوه في هذ

 افيا يجيز[ الذي لشر المقاالت والريديوهات الك يرة التي الماندس محمد شحرور]

 .،د   لكو مع إطعار المسا ين اإلفطار في رمضان لمن شا 

والمشكلة الكبرى هي ألس استعمل القرآن الكريم لذلك مستفدما قواميسس 

لس يجاد  في القرآن الكريم  ما يشا و و يف ال يرعل  لكو وقد المعروفةو والتي تجع

الذي  لرس اللس ،بيان القرآن.. وعز  الرقاا  والمرسرين عزال  عز  رسو  اللس 

 تاما.. ليعتبر لرسس صاحع الرام الصحيح الوحيد للقرآن الكريم.

ِذيَن ُيطِيقُ }واآلية التي اعتمد علياا هي قولس تعالى:  ُر وَلُس فِْدَيٌة َطَعاَوَعَلى الَّ

َع َخْيًرا َفُاَو َخْيٌر َلُس َوَأْن َتُصوُموا َخْيٌر َلُكْم إِْن ُ نُْتْم َتْعَلُمونَ  البقرة: ] {ِمْسِكيٍن َفَمْن َتَطوَّ
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880] 

ا وهو العالم اللغوي صاحع السبق في البحث الراغع ا صراالي وقد قا  

ين في أصح الروايت ي عن ا،ن عباسوروفي مرردات القرآن الكريم ا في ترسيرها: )

مين والحامل والمرضع إ ا خافتا على ولدياماو فلرظ رأن  لك في الشيخ والشيفة الا

عن  وال يفرج و)الطاقة( هانا ينبي  عن  لكو فإن الطاقة هي التي تبلغ غاية المشقة

فطار إلالقدرة والعجزو فذ ر أن هؤال  الذين يبلغ ،ام الصور غاية المشقة يجوز لام ا

ن قولس( أي يحملون على أويط))ُيَطوقولس( أي يتكلرولس ،جادو وقرئ  والردية وقرئ

  (8)(يتطوقوا

و وهو الذي ال يجاد  أحد في معرفتس ،اللغة العر،يةو الزمفشريوم لس قا  

معنى ويطيقولس ويطيقولس ،وتذوقس لب غتااو فقد قا  في ترسيره لآلية الكريمة: )

يطيوقولس ويتطيوقولسو على ألاما من فيعل وترعيل من الطو و يتطوقولسو وأصلاما 

فأدغمت اليا  في الواو ،عد قلباا يا   قولام: تدير المكان وما ،اا ديار. وفيس و اان: 

أحدهما لحو معنى يطيقولس. وال الي يكلرولس أو يتكلرولس على  اد منام وعسر وهم 

  (1)(الشيوخ والعجائزو وحكم هؤال  اإلفطار والردية

لكن شحرورا وأصحا،س ا والذي توهم لرسس قد أحاط ،العر،ية و،القرآن الكريم 

ا راح يستعمل تلك الكلمة القرآلية لإل ااز على هذه الشعيرة من شعائر اللسو ،حيث 

 يررغاا من محتواها ترريغا تاما.

                                         
 (389/ 8ترسير الراغع ا صراالي )(  8)

 (116/ 8الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )(  1)
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و و،عد أن راح يحرض على (8)حلو  شار رمضانوقد قا  في مقا  لس ،مناسبة 

السوري والدولة السوريةو ويعتبرهما سبع ما يحصل من فتنو لاسيا ألس لوال  الشعع

تلك العمائم الممتلئة ،االستبداد لما استطاع أن ينشر أفكاره التفريبية للدين والدليا 

  ميعا.

،عد أن قا   لك راح يستعمل  ل الحيل المعاودة ا ،اسم رفع الحرج ا ليقضي 

لى هي فاآلية ا وهذه النتيجةو التي عبر عناا ،قولس: ) على الصيارو إلى أن التاى إلى

اآلية المحكمة المتعلقة ،الصورو و ل ما ورد فيما يتعلق ،الموضوع هو ترصيل لاذه 

(و ،داية من ال 880اآليةو وفي الترصيل حدد من يشملس اإلعرا  من الصيار )اآلية 

و تأ يل الصيار لوقت آخر يتحملس )ال طاقة لس ،س( وهما المريض والمسافر فيمكناما

 الصيار طيعتست  نت فإن و[مسكين إطعار]ثم من يتحملس )يطيقولس( فيمكنس دفع فدية 

 (لكو وإن  نت ال تريد فعليك ،الردية وهي إطعار مسكين  حٍد أدلى خير فالصيار

ثم راح يتام  ميع المرسرين في  ميع مراحل التاريخ ألام لم يراموا معنى 

 و[قولس]يطي قبل []الوالمرارقة هنا أن السادة المرسرين وضعوا فقا : )اآلية الكريمةو 

 .. وحرموا[،صعو،ة ]يطيقولسأو  و[يطيقولس ]ال: []يطيقولس ترسير عن الباحث فيجد

 صيار وإال والسررو المرض عدا ا سبا   الت ماما ،رمضان اإلفطار الناس على

 ،ذلك( ليق لم الحكيم التنزيل أن عم يغررو ال وقد اللس يغرر وقد متتاليينو شارين

وهذا افترا  على المرسرين وعلى اللغويين قبلامو  ن لرس  لمة ]يطيقولس[ 

في اللغة العر،ية تد  على معنى العنت والجاد الشديد الذي يصيع الصائمو والذي 

                                         
 .1487يوليو  11و منشور ،تاريخ  الصيار وفق االستطاعةو محمد شحرور(  8)
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يبيح لس اإلفطار مع الردية أو القضا و ،حسع حالتس العمرية والصحية.. وقد   ر  لك 

يع علما  اللغة واترقوا عليس.. لكن شحرورا فام هذه الكلمة على حسع  م

المتعارف عليسو مع ألس يعلم أن اللغة العر،ية واسعةو أن اللرظة الواحدة لاا دالالت 

 متعددة.. 

ولم يكتف ،ذلكو ،ل راح إلى إطعار المسكين لرسس يتساهل فيسو ويلغيسو أي 

يرغع فيسو ويرغع في الردية ،دلسو يمكنس أال أن الذي يقدر على الصيارو ولكنس ال 

قد يقو  يقدماا أيضا إن لم يكن قادرا على تقديمااو وقد قا  معبرا عن  لك: )

البعضو وهل العامل قادر على دفع الرديةم وهل هذا الدين لألغنيا  فقطم أقو  الو 

ر اللس يفالصيار وفق االستطاعة ومن ال يملك قوت يومس ال حرج عليسو و رالا تصو

 {ُكمْ َوَأن َتُصوُموْا َخْيٌر لَّ }تعالى و ألس شرطي يتر،ص ،العبادو فقد قا  و ل من قائل 

 ({ُيِريُد الّلُس ،ُِكُم اْلُيْسَر َوالَ ُيِريُد ،ُِكُم اْلُعْسرَ }وأتبعاا ،قولس 

ثم راح ا  سائر التنويريين ا يصور اآلثار العملية لاذه الرتوى الفطيرة التي تزيل 

الشعيرة عن اإلس رو وتجعل المسلم مفيرا ،ين الصيار والرديةو ،ل تضع عنس هذه 

ولنتفيل حا  عالمنا العر،ي الردية لرسااو وتجعلس في حل من إخرا ااو فقا : )

واإلس مي لو  ل من ال يريد الصيار أطعم مسكينًا في اليورو أو لو تم  مع البد  

 (أورو،او هل سنجد  ائعًا في ،لدالنامالنقدي عن فدية صيار من يعيشون في شما  

ثم راح يعلل  لك ،تصوره للحرية الدينيةو والتي تتيح للمسلم أن يترك الص ة 

والصيار و ل الشعائر التعبدية ما دار غير راغع فيااو من غير أن يفل  لك ،إس مس 

هي إرغارو و وأ رر أن الشعائر يأتياا اإللسان طواعيةو دونوال إيمالس وال دينسو فقا : )

ينِ }أهم تطبيق لآلية  (و والصيار يرقد معناه إن  ان 176)البقرة  {الَ إِْ َراَه فِي الدِّ
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إلزاميًاو لذا فإن فرض عقو،ة أو غرامة على المرطرين هو أمر غير مقبو و ومراعاة 

مشاعر الصائمين أمر  ميلو لكن ليس أ  ر من  لك. أيضًا ما لراه من تحميل عباد 

،حجة الصيارو أو تعطيل ا عما  وا شغا  ،اذه الحجةو فاذا أ،عد ما  اللس فض ً 

 (يكون عن ديننا

ولم يكتف شحرور وسائر الشحارير الذين يظارون  ل يور ،اذاو ،ل راح إلى 

ميقات شار رمضان لرسسو والذي حدده القرآن الكريم ،دقةو  ليحولس إلى شار 

ار ى يزيل عن أتباعس مشقة الصيشمسيو مرتبط ،رصل محدد هو فصل الفريفو حت

 في فصل الصيف.

يبقى أن لشير إلى أن ا شار القمرية تحتاج وقد قا  معبرا عن  لك: )

لتصحيحو يقور ،س المفتصون ويجمعون عليسو ،حيث توافق ا شار القمرية ا شار 

الشمسيةو أي ما يسمى ،النسي و وأعتقد أن رمضان يوافق الشار التاسع المي دي 

و و سبتمبر(و إ  يكون الناار مساويًا لليل في لصري الكرة ا رضيةو علمًا أن )أيل

النسي  المحرر هو ما  ان يقور ،س العر  من تأخير وتقديم لألشار ،حيث يوافق 

 (الحج مواسم التجارةو وليس تصحيحًا وفق قواعد ثا،تة

سوري وفي آخر مقالس لم ينس أن يعيد ما يكرره  ل حين من دعوة الشعع ال

إلى ال ورة للحصو  على الحريةو لاسيا ألس يقتات من أموا  الملوك وا مرا و وأعظم 

 من عرفام التاريخ من أصناف المستبدين.

ولم يكتف شحرور ،طرح أفكاره في مقاالتسو ،ل هو يرتي ،اا ،اعتباره مرتي 

رك أشك)اإلس ر ا  برو وقد سألتس امرأة عن ،عض أحكار الصيار  فأ ا،اا ،قولس: 

قترا  مناا وهي وقت الصيار يدخل ضمن حدود اللس التي لاالا عن اال وعلى مشاعرك
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ولكن لك أن تعلمي أن من ال يرغع الصور يمكن أن يطعم .. من الرجر وحتى الليل

 – رسر على –المرضى  وعليك أن تعلمي أن هناك ث ث فئات من الناس: ا..مسكين

 همعند الصور رغبة هؤال  وسرر على وال رضىم ليسوا أي ..الصيار على القادرين

ة هو طعار مسكين حسع للردي ا دلى والحد الصورو أو الردية على مرتوحة

 {َوَأْن َتُصوُموا َخْيٌر َلُكمْ }: إمكالياتك ومستوى البلد الذي تعيشين فيسو وهنا قا 

 و قا والذي لس الفيار ،ين الردية والصور وهنا يفاطع المستطيع[ 880]البقرة: 

الصور خير لكم من ،ا  التر يح وليس الررضو لذا فعليك الردية وال تستمعي إلى 

من يقو  الصور حسع مكة أو حسع أقر  ،لد إس مي فاذه إفتا ات ليست أ  ر 

 (والصحي اآلخرين ومن هرا و و ولي مطمئنة ،الردية

س ا ، ثم راح يقترح عليااو وعلى المسلمين ا ،حسع الدين الجديد الذي  ا 

وأرى إلشا  مؤسسة في ،لدان أور،ا الشمالية تسمى )مؤسسة إطعار مسكين( قائ : )

ويرتح ،اا مطاعم إلطعار الرقرا  والمحتا ين فاذا  وتوضع فياا أموا  فدية رمضان

 (أفضل

أي أن هذا أفضل من الصيار.. و،ذلك فعل شحرور ،اذه ا مة لرس ما فعلس 

 من شريعتاا وأحكاماا.،ولس في المسيحية عندما حررهم 

ولم يقف ا مر عندهو ،ل إلنا لجد  ل يور من ينادي ،م ل هذه الطروحاتو ،ل 

 يحاو  أن يغر  فيااو  ن دين اللس أصبح سلعة لكل تا رو و،احث عن الشارة.

ومن الشفصيات التي  تبت في هذاو ودعت إليس ،حماسة ال تقل عن حماسة 

هل الصيار [ الذي  تع مقاال ،عنوان ]لرليوسف قرشحرور أستا   امعي اسمس ]

المؤمن مفير ،ين الصيار و،ين اإلفطار. إن شا  صار [و ومما  ا  فيس قولس: )ختيارما
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. ويردي عن  ل يور أفطر فيس ،إطعار مسكين  وإن أطعم .وإن شا  أفطر وال  لع عليس

 (8) (أ  ر من مسكين عن  ل يور أفطر فيس فاو خير

الذي راح يدعي أن لس السبق على الركرة التي طرحاا [ فوزى فراجومناا ]

لترسير الذى  ا  ،س االستا  شحرور ليس شحرورو فقد قا  في مقا  لس في  لك: )ا

فقد قسم  وية من و اة لظرى واضحة  داواآل وفقد قلت م لس منذ سنوات و ديدا

 ورعلى سر و منأا و  هم المرضى  اللس الناس فى موضوع الصيار إلى ث ثة ألواع:

وقد صرح لام ،عدر الصيار أى اإلفطار على أن يصوموا فى أيار أخرى ،عد إلتاا  

اصة سبا،ام الفالذين يستطيعون الصيار ولكنام   ال الى وهم. السرر او المرض.

و أ وفأحل لام اإلفطار مع إطعار مسكين وال يريدون الصيار ووالتى ال يعرفاا إال اللس

. .فى لرس الوقت لصحام ،أن الصيار خير لام من  لك ولكنس وأ  ر من مسكين

ال الث وهم ا غلبية من الناس الذين سوف يصومون الشار  ما  تع اللس  لك 

  (1)(عليام

ثم راح يردد ما   ره شحرور وغيرهو والجديد الذي أضافس في هذا البا  هو 

رو لكولس لة للصوترسيره لمعنى التقوى الواردة في اآلية الكريمةو والتي اعتبرت ع

 ير،ي النرس وياذ،ااو ويرفع عناا القيود التي تقيدها ،اا شاواتاا.

الصيار ليس من أ ل لكنس لظر إلى المسألة من زاوية تجديدية ماديةو فقا : )

الصيار من أ ل  وو زو ااأو يحرر من معاشرة زو تس أو يعطش الصائم أن يجوع أ

لمؤ د ان  ل صائم سوف يصل إلى التقوى  سبع رئيسى ورغم  لك فليس من ا

                                         
 .1486ماي  19هل الصيار اختيارمو يوسف قرلرلو (  8)

 .1480تموز  41شار رمضان الذى يأتى  ل عارو فوزى فراجو (  1)
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اإلحصائيات تريد ،أن خ   شار رمضان يقل اإللتاج فى العالم . والتقوى ،صيامس.

و ميعنا من عاش فى المجتمعات العر،ية والمصرية  وو أقلأاإلس مى إلى النصف 

ويعلم التباطؤ والتكاسل والتغيع مما يؤدى إلى تعطيل المصالح  ويعلم  لك  يدا

و ل  لك  ما يدعون و خت فات والشجار ،ين الناس وزيادة حاالت الط  و  رة اإل

 (من  ل  لك  والصيار الذى أمر اللس ،س ،ري و،سبع الصيار

ولذلك  فإن الحل ،النسبة لس هو اعتبار الصيار عبادة تفييرية  فمن شا  أن 

كينا سيصور صارو ومن شا  أن يرطر أفطر من غير حرجو وليس عليس سوى أن يطعم م

واحدا ،د   لك اليور.. وإن  ان هو المسكين  فيمكنس أن يطعم لرسسو ويعتبر ،ذلك 

صائما.. ،ل يؤ ر أ  ر إن استطاع أن يرفع اإللتاجو ويحقق الرفاه اال تماعي الذي هو 

  الغاية العظمى التي خلق من أ لاا اإللسانو  ما يصور التنويريون.
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 التنويريون.. ومعر ة الحجا 

عارك التي اترق التنويريون قديمام وحدي امو على خوضااو واعتبارها من الم

من المعارك ا ساسية المرصلية الكبرى المعر ة التي يمكن أن لطلق علياا ]معر ة 

الحجا [و وهي معر ة ال يصح االستاالة ،ااو وال التاوين من شألااو  لاا ال تتعلق 

العيون من سااماا المسمومةو وإلما  فقط ،ذلك اللباس الذي ترتديس المرأة لتحصن

 لس ع قة ،كل القيم ا خ قية واال تماعية والحضارية.

فالحجا  رمز للعرة والطاارة والتضحيةو ولكل القيم النبيلةو  لك أن المرأة 

التي تستر محاسناا وفتنتااو في الوقت الذي تحع ،رطرتاا أن يظار  لك منااو تقور 

با إلساليا وأخ قيا رفيعاو  لك ألاا ،اذا السلوك الرفيع ،تضحية  بيرةو وتؤدي وا 

ترحم ما أودع اللس في شقيقاا اآلخر من تطلع إليااو وفتنة ،ااو وال تكلرس عنتا ،أن يغض 

 طرفس عنااو أو يكف لرسس عن التحرش ،اا.

وتجرد العقل وتحكمس في صاحبسو وهو رمز لطاارة القلعو وسمو الروحو 

ي تستر مراتن  سدهاو إلما تقو  للمجتمعو ولكل المتطلعين إلياا:  لك أن المرأة الت

ألا لست  سدا فقطو وإلما ألا روح وعقل وقلع ولدي من ا شوا  والسمو الروحي 

ما للر ل تماما  فلذلك ال ينظر إلياا ،اعتبارها فتنةو وإلما ،اعتبارها أسوة ولمو  ا 

 وم اال إلساليا رفيعا.

ى من المعالي التي اترقت علياا  ميع الديالاتو وهكذا لرى الحجا  معن

 وتوحد على الدعوة إلياا  ل ا وليا  وا لبيا  والمصلحين.

لكن التنويريين القدامى والجدد لم ي حظوا  ل هذه المعاليو وإلما تصوروه 
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مجرد خرقة ولباس ال معنى لااو ،ل تصوروه لوعا من التدخل اإللاي أو الذ وري في 

و وألس مفالف للحضارةو وأن البشرية لن تتحضر حتى تتحرر المرأة من شأن المرأة

 لباسااو لتصبح مرعى خصيبا لكل  ئا  الدليا و  ،اا.

 وقد استعملوا في هذه الحر  مجموعة أسلحةو لشير إلى أهماا هنا:

 : س ح التحضر والرقيا  أوال

ع أن سب وهو س ح اترق عليس القدامى والمحدثونو حتى أن ،عضام تصور

تفلف المسلمين هو الحجا و وأن رمز رقيام هو لزعسو ولذلك راح ينادي ،فلع 

 الحجا  حتى تترقى ا مةو وتترفع عن تفلراا.

التطور العلمي والتقني ا ورو،ي ،توفر الظروف  التنويريون ولذلك ال ير،ط

عن  ىس ،و ود المرأة التي تتفلولو وإلما ير،طواإللتاج العلميالمناسبة للبحث 

 و وتعمل ،نرساا  ل ما يرضي لزوات الر ل.وعرتاا حجا،ااو  ما تتفلى عن حيائاا

المجتمع وقد صرح ،ذلك ،عضامو فقا  ا يمدح االلح   ا خ قي في 

يضم المجتمع ا ور،ي الر ا  والنسا  دائمًاو فيسال االتصا  ،ينامو ) ا: ا ور،ي

وهذا االخت ط ،ين الجنسين في وتنشأ فيما ،ينام ع قات آلرة وصداقة وحعو 

اال تماعات ُيسبغو علياا عذو،ة ورقةو فالسحر الذي تشيعس المرأة في  ل مكان 

تو د فيس شي  ممتع ولرا   عطر الزهور. وفي م ل هذه اال تماعات ينعم المر  دائمًا 

  (1) (،المرحو وغالبًا ما يتودد للغيرو ويفرج في النااية مرعم القلع ،الرضا!

ا  على هذا تصور ألس ال يمكن أن تترقى ا مةو وال أن تتحضرو وال أن ترفع و،ن

                                         
 (178المصريونو ضمن ا عما  الكاملة لقاسم أمينو تحقيق الد تور محمد عمارة )   (8)
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عناا  لبا  التفلف إال إ ا رفعت عن المرأة الجلبا  الذي أمرها اللس ،لباسسو وقد 

)ليس من الممكن أن تصل المرأة إلى هذه المنازلة ا د،ية ما قا  معبرا عن  لك: 

أن تصل إلياا ،الحريةو تصل إلياا  ما  دامت في الحجا و ولكن من السال  داً 

فإلا لرى ألس  لما زيد في حرية المرأة الغر،ية  .وصلت إلياا غيرها من النسا  الغر،يات.

  (1) زاد عندها الشعور ،االحترار لنرساا ولزو اا ولعائلتاا(

وهو ال يستد  لاذا ،ما لراه في واقع المرأة الغر،ية من تحولاا إلى مجرد سلعة 

 لات التي توضع فياا ،جالع الحلويات والمأ والت والملبوساتو و ألاا لإلع

مجرد متعة من تلك المتعو وإلما يستد  لاا ،ما تعود السلريون أن يستدلوا ،سو وهو 

الر ا و فاو يرى أن العقل ا ورو،ي الذي استطاع أن يتقدر في الك ير من المجاالت 

 ال يمكن اتاامس في هذا المجا .

)هل يظن المصريون أن ر ا  أورو،او مع ألام ،لغو ر عن  لك ،قولس: وقد عب

من  ما  العقل والشعور مبلغًا مكنام من ا تشاف قوة البفار والكار،ا  واستفداماا 

على ما لشاهده ،أعينناو وأن تلك النروس التي تفاطر في  ل يور ،حياتاا في طلع 

هل يظنون أن تلك العقو  وتلك العلم والمعالي وترضل الشرف على لذة الحياةو 

النروس التي لعجع ،آثارها يمكن أن يغيع عناا معرفة الوسائل لصيالة المرأة وحرظ 

عرتاام! هل يظنون أن أولئك القور يتر ون الحجا  ،عد تمكنس عندهم لو رأوا خيرًا 

فيسم   !. وإلما اإلفراط في الحجا  من الوسائل التي تبادر عقو  السذج وتر ن 

                                         
 (. 078المر ع السا،ق )   (8)
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 (1) ياا لروسام ولكناا يمجاا  ل عقل ماذ  و ل شعور رقيق(إل

وهو ا هنا ا يقع في خلط  بير ،ين الرقي المادي والرقي ا خ قيو فيتصور 

ألاما يسيران في خط واحدو مع أن ا مر مفتلف تماماو فقد يسير اإللسان إلى أعلى 

لى أدلى مراتع قمم التطور الماديو في لرس الوقت الذي يناار فيس أخ قيا إ

 اإللساليةو ،ل قد ينز  إلى مراتع البايمية لرساا.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى عندما اعتبر  ل التطور الماديو 

والعلور المرتبطة ،سو إلما هو ظاهر الحياة الدلياو ال حقيقة الحياةو  ما قا  تعالى: 

ْلَيا َوُهْم َعِن اآْلِخَرِة 6)َوَلِكنَّ َأْ َ َر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن } ( َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن اْلَحَياِة الدُّ

 [5و 6]الرور:  {ُهْم َغافُِلونَ 

ولذلكو فإن المرتون ،الغر  المادي محجو  عن الغر  القيميو  لك الذي 

الاار فيس اإللسان الايارا تاما ،شاادة الغر،يين ألرسامو ،ل ،شاادة هؤال  التنويريين 

صبح )المرأة الررلسية حين تتزوج تسامو فقد قا  قاسم أمين لاقضا   مس السا،ق: ألر

 (1) ائنًا لاقصًاو وترتد إلى الطرولة ثاليًا(

 عن  لك  ان لو  ماـ  : )إن عادات ،عض الطبقات ا ور،ية ساهمتوقا 

 (3)(السقوط تيسر التي الرر  زيادة في -قصد

أن لسبة واحد وأر،عين في المائة من  : )تكشف اإلحصا ات الررلسية عنوقا 

لسا  الاوى المعروفات رسميًا قاصراتو وأن أ  ر من ر،ع المواليد المعروفين أ،نا  

                                         
 (. 351)  المر ع السا،ق   (8)

 (.174)  المر ع السا،ق   (1)

 (.164)  المر ع السا،ق   (3)
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غير شرعيينو وأن المجتمع يرقد  ل عار مائة وخمسين ألف طرل ُيقتلون ساعة 

 (1)والدتام أو خ   الحمل(

 يسل -ا زواج ،فيالة لقيتع فيما ،فاصةـ  : )إن ما هو القاعدة في أور،اوقا 

 (1) (االست نا  إال مصر في

 (3) )إن في أور،ا شرًا  بيرًا(وقا : 

،ل هو لرسس الذي شاد لمجتمعس المحافظ ،ألس أ  ر تطورا في القيم ا خ قية 

ية ترالالم ا ر مشاد إن)من المجتمعات ا ورو،ية لرسااو فقد قا  معبرا عن  لك: 

شعوري مشاد الزو ة التي تعنى ،بيتااو في حين ألي ال يملؤلي حنالًاو  ما يحرك 

أشعر ،أية عاطرة حين أرى امرأة تال على خطى الر ا و ممسكة  تا،ًا في يدهاو وتاز 

 راعي في عنفو وهي تصيح ،ي:  يف حالك يا عزيزيم ،ل لعلي أشعر ،شي  غير 

 (4) ،عيد عن النرور(

 : ثاليا ا س ح حقو  اإللسان

ذي تستعملس أمريكا والغر  اليور لتشويس الشعو  الس ح الوهو 

المستضعرة  فبد  أن تنقل إلياا منتجاتاا العلمية والحضارية التي تستأثر ،اا تدعوها 

 لفلع الحجا  والعرةو وممارسة النمط ا مريكي والغر،ي للحياة.

ولألسف لجد ،عض الدو  العر،يةو وخاصة دو  الفليج تسير في هذا المسارو 

                                         
 (.  150)  المر ع السا،ق   (8)

 (.161)  المر ع السا،ق   (1)

 (. 157)  المر ع السا،ق   (3)

 (. 109)  المر ع السا،ق   (0)
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إع ماا حملتس الشديدة على إيرانو وفرضاا للحجا و ويعتبره امتاالا لكرامة  فيحمل

 المرأةو وتدخ  في شؤولاا الفاصة.

مع ألس في أصلس ليس سوى مراعاة لحقو  اإللسان  فالمرأة التي ال تلتزر 

،لباس العرةو ال تفتلف عن المفدرات والمسكرات التي اترق البشر  ميعا على ألس 

اا ،الحرية الشفصيةو و ذلك المرأة التي تفلع حجا،ااو أو ال تلتزر ،الحد ال ع قة ل

ا دلى من اللباس المراعي لألخ  و إلما هي سم يسري في المجتمع ليقتلسو ويقتل 

  ميع القيم النبيلة فيس.

وال ينبغي أن لكذ  على ألرسناو فذلك واقع البشرو وهو فطرة مجبولون 

لتي ال ترى ضررا في الرواحش أن تعتبر  لك شيئا عادياو عليااو ويمكن للمجتمعات ا

لكن المجتمع المزين ،زينة العرةو يتضرر ،ذلك ضررا شديداو  ما قا  ،عضام معبرا 

 عن  لك:

  ل الحوادث مبداها من النظر... ومعظم النار من مستصغر الشرر

  م لظرة فتكت في قلع صاحباا... فتك الساار ،  قوس وال وتر

د يقو  ،عض المتحذلقين: فلم ال يغض الر ل طرفسو حتى يحمي وهنا ق

لرسس.. وهنا لقو  لس: ولم ال لضع المفدرات والمسكرات في الشوارع والطر و ثم 

 لترك للورع المو ود في النروس أن يتجنباا.. 

   ا مرين واحد.. فاللس تعالى  ما يحاسع  لك الذي أطلق ،صره للمرأة 

تولاو يحاسع المرأة  ذلكو  لاا  علت لرساا سلعة للشيطان حتى ترديس قتي  مر

 يستعملاا ليغوي اإللسان.

ولألسفو فقد غا  عن التنويريين هذا المعنى أيضاو حين توهموا أن اللباس 
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حرية شفصيةو وأن للمرأة أن تلبس ما تشا و وألس ال يحق  حد أن يتدخل في  لك 

 و أدرى ،مصالحاا.حتى لو  ان ر،اا الذي تؤمن ،سو الذي ه

ليس ة ألمران حجا  حين   ر أ،و زيد ألصر حامد وقد عبر عن هذا المعنى 

 تجسيد رمزي لكل معالي التغطية العقلية واال تماعية لاا.سوى 

وقا  قبلس قاسم أمين ا رائد التنويريين القدامى في هذا المجا  ا في  تا،س 

 (1) و أقسى وأفضع أشكا  االستعباد(إن إلزار النسا  ،الحجا  ه: ))المرأة الجديدة(

  (1) )أما الحجا  فضرره ألس يحرر المرأة من حريتاا الرطرية(وقا : 

 !!(3) )أو  عمل يعد خطوة في سبيل حرية المرأة هو تمزيق الحجا ( :وقا 

،ل إلس راح يتام ا من حيث ال يشعر ا الدين لرسس ،كولس سبع  لك الظلم الذي 

)الكما  البشري ال يجع أن لبحث عنس في تلتزر الحجا و فقا : تعاليس المرأة عندما 

 الماضيو ،ل إن أراد اللس أن يمن على عباده ف  يكون إال في المستقبل البعيد  دًا(

(4) .! 

: )عاشت المرأة حرة في العصور ا ولىو حيث  الت اإللسالية لم تز  وقا 

 .(5) اد الحقيقي(في مادهاو ثم ،عد تشكيل العائلة وقعت في االستعب

وهو يردد لرس ما يردده التنويريون المحدثون من عدر و ود ع قة ،ين 

                                         
 (. 008)  المر ع السا،ق   (8)

 (. 407)  المر ع السا،ق   (1)

 (. 001)  المر ع السا،ق   (3)

 (. 098)  المر ع السا،ق   (0)

 (. 031)  المر ع السا،ق   (7)
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ى )إن المرأة التي تحافظ عل الحجا  والعرة والقيم النبيلة المرتبطة ،ااو فيقو :

شرفاا وعرتاا وتصون لرساا عما يو ع العار وهي مطلقة غير محجو،ة لاا من 

أة المحجو،ة  فإن عرة هذه قارية أما عرة الرضل وا  ر أضعاف ما يكون للمر

  (1)ا خرى فاي اختياريةو والرر   بير ،يناما(

)إن المرأة التي تفالط الر ا  تكون أ،عد عن ا فكار السيئة من المرأة  :ويقو 

  (1)المحجو،ة(

)إن القو  ،أن الحجا  مو ع العرةو وعدمس مجلبة الرساد قو  ال  :ويقو 

س   لس لم يقم أحد إلى اآلن ،إحصا  عار يمكن أن يعرف ،س عدد يمكن االستدال  علي

وقائع الرحش ،الضبط والدقة في الب د التي تعيش فياا النسا  تحت الحجا  وفي 

الب د ا خرى التي تتمتع فياا ،حريتانو ولو فرض وقوع م ل هذا اإلحصا  لما قار 

رتبط اد الرساد في الب د ولقصس مما يدلي ً على اإلثبات أو النري في المسألة   ن ازدي

 (3) ،أمور   يرة ليس الحجا  أهماا(

وسبع  لك  لس هو تصور أن الحجا  مسألة شفصيةو وليس مسألة 

ا تماعية  فالحجا  ال يحمي المرأة فقطو وال يم ل عرتاا فقطو وإلما يحمي 

ة في عريرالمجتمعو ويحمي قيم العراف فيس.. ولذلك حتى لو  الت المرأة ليست 

 لرسااو فإن المجتمع يطالباا ،أن تظار ،مظار العرة فيس حتى تحمي أ،نا ه من االلايار.

 ل أمتي ،ين المجاهرة ،اإلثم واإلسرار ،س  فقا :  ولاذا فر  الرسو  

                                         
 (. 366)  المر ع السا،ق   (8)

 (. 867)  المر ع السا،ق   (1)

 (. 360المر ع السا،ق )   (3)
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معافى إال المجاهرينو وإن من المجاهرة أن يعمل العبد ،الليل عم و ثم يصبح قد 

قد عملت البارحة  ذا و ذاو وقد ،ات يستره ر،سو ويصبح  ستره ر،سو فيقو : يا ف ن!

  (1)(يكشف ستر اللس عنس

 ِمَن اْلَقْوِ  إاِلَّ  }،ل   ر القرآن الكريم  لكو فقا : 
ِ
َو  الّ ُيِحعُّ الّلُس اْلَجْاَر ،ِالسُّ

 [808]النسا : {َمن ُظِلَم 

ن مقولة فالجار ،السو  دعاية مجالية لسو ،ف ف اإلسرار ،س.. ولذلك فإ

،عضام من أن الحجا  قناعة شفصة ال يفتلف عن الذي يعتبر ا فيون والمفدرات 

والمالوسات قناعة شفصة.. فك هما واحد.. ،ل إن خطر المتبر ة أشدو  لاا ال 

تقتل القيم النبيلة في إلسان واحدو ،ل في آالف الناس.. ومن شا  أن يتأ د من  لكو 

ج ت التي ال تباع أعدادها إال ،قدر ما تنشره من أفيون فليذهع إلى تلك الجرائد والم

 العري والرسو  والرجور.

  :ثال ا ا س ح الدين

وهو أخطر ا سلحة التي استعملاا التنويريونو وخصوصا المتأخرون منامو 

أولئك الذين راحو يجادلون في قطعيات الدين التي اترقت علياا ا مة ،مذاهباا 

  ميعا علياا.

راحوا يكذ،ون الرقاا  ،اعتبارهم   وريينو وراحوا يكذ،ون السنة وهؤال  

،اعتبارها  ميعا مكذو،ة وموضوعةو فلما خ  لام الجو مع القرآن الكريم راحوا 

 يعب ون ،ألراظس  ما تعودوا ليحولوه عن معناه تحوي  تاما.

                                         
(8)

 رواه البفاري ومسلم.  
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ومن أم لة  لك الد ل الممارس مع القرآن الكريم ما   ره محمد شحرور في 

التي ال هم لاا إال لشر الرواحش والدعوة  (1)حدي س لبعض القنوات الفليجية 

ل لحرافو حيث راح  عادتس يت عع ،ا لراظو ويجاد  في القطعيات التي اترقت 

 علياا  ل  تع الترسير والحديث والرقس من لدن  ميع المدارس اإلس مية.

م ثمالي مراتو ولم أن  لمة الحجا  وردت في التنزيل الحكيفيذ ر أن )

تمت في  ل استعماالتاا إلى اللباس ،أية صلة من قريع وال من ،عيدو فكالت ا لراظ 

 (التي تد  على اللباس هي ال يا  والج ،يع والُفمر

وهو لوع من المصادرة على المطلو و والتي يفدع ،اا عادة عوار الناسو 

ن يذ ر في القرآن الكريم فالحجا  مصطلحو وال مشاحة في االصط حو وال يام أ

أو ال يذ رو  ن القرآن الكريم   ر الستر ودعا إليسو واعتبر التعري ،مفتلف أشكالس 

ْيَطاُن  َ }ومستوياتس دعوة شيطالية ال تنويريةو فقا :  َما َأْخَرَج َياَ،نِي آَدَر اَل َيْرتِنَنَُّكُم الشَّ

ُس َيَراُ ْم ُهَو َوَقبِيُلُس ِمْن َحْيُث َأَ،َوْيُكْم ِمَن اْلَجنَِّة َينِْزُع َعنُْاَما  لَِباَسُاَما لُِيِرَيُاَما َسْوآتِِاَما إِلَّ

ِذيَن اَل ُيْؤِمنُونَ  َياطِيَن َأْولَِياَ  لِلَّ ا َ َعْلنَا الشَّ  [15]ا عراف:  {اَل َتَرْوَلُاْم إِلَّ

َاا النَّبِيُّ ُقْل ِ َْزَواِ َك  }،ل إلس صرح ،ذلك حين قا :    َياَأيُّ
ِ
َوَ،نَاتَِك َولَِسا 

ُس َغرُ  وًرا اْلُمْؤِمنِيَن ُيْدلِيَن َعَلْيِانَّ ِمْن َ َ ،ِيبِِانَّ َ لَِك َأْدَلى َأْن ُيْعَرْفَن َفَ  ُيْؤَ ْيَن َوَ اَن اللَّ

 [79]ا حزا :  {َرِحيًما 

 ولم يكتف ،ذلكو ،ل راح يوضح ويبين ،دقة  يرة يكون الستر ومحالس  فقا 

ْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْ،َصاِرِهنَّ َوَيْحَرْظَن ُفُروَ ُانَّ َواَل ُيْبِديَن ِزينََتُانَّ إاِلَّ َما َوُقْل لِ }

                                         
(8)

 فقس المرأة. -أصو   ديدة للرقس اإلس مي لحو وهذه المعالي   رها ،ترصيل في  تا،س:   
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ِانَّ ئِ َظَاَر ِمنَْاا َوْلَيْضِرْ،َن ،ُِفُمِرِهنَّ َعَلى ُ ُيو،ِِانَّ َواَل ُيْبِديَن ِزينََتُانَّ إاِلَّ لُِبُعوَلتِِانَّ َأْو آَ،ا

 
ِ
 ُ،ُعوَلتِِانَّ َأْو إِْخَوالِِانَّ َأْو َ،نِي إِْخَوالِِانَّ َأْو َ،نِي  َأْو آَ،ا 

ِ
ُ،ُعوَلتِِانَّ َأْو َأْ،نَاِئِانَّ َأْو َأْ،نَا 

َ ا ِ  ْرَ،ِة ِمَن الرِّ ِو  أَ َأَخَواتِِانَّ َأْو لَِساِئِانَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُلُانَّ َأِو التَّا،ِِعيَن َغْيِر ُأولِي اإْلِ

 َواَل َيْضِرْ،َن ،َِأْرُ ِلِانَّ لُِيْعَلَم َما ُيْفِريَن ِمْن ا
ِ
ِذيَن َلْم َيْظَاُروا َعَلى َعْوَراِت النَِّسا  ْرِل الَّ لطِّ

ُكْم ُتْرِلُحوَن  َس اْلُمْؤِمنُوَن َلَعلَّ ِس َ ِميًعا َأيُّ  [38]النور:  {ِزينَتِِانَّ َوُتوُ،وا إَِلى اللَّ

تكري لمن تأملاا في التعرف على مقصد الشرع  وهذه اآلية الكريمة وحدها

من الحجا  وأهميتس.. حيث أن لرى أن القرآن الكريم الذي لم يذ ر عدد ر عات 

الص ةو وال مقادير الز اةو وال أر ان الحج و يريتسو وال أحكاما ترصيلية   يرة.. لكن 

تس مع  لك يذ ر الحجا و و يف يكونو ومع من يكون.. وهو يد  على أهمي

 القصوى في حرظ المرأة والمجتمع على حد سوا .

لكن التنويريين الذين لم تعجبام أم ا  هذه النصو و وتمنوا لو استطاعوا 

 حذفاا من القرآن الكريم راحوا يحتالون عليااو ويت عبون ،اا.

ومن صور  لك االحتيا  والت عع تلك الراور العجيبة التي خرج ،اا 

ضائية ليقنع المؤمنات ،أن الحجا  خدعة خدعام ،اا شحرور على القنوات الر

 الرقاا و وال ع قة لاا ،الدين.

فاو يرى ا من خ لس فاومس لآليات الكريمة الواضحة التي   رلاها ا أن المرأة 

 ا دلى لحدا وهو (واإلليتين الررج) السرلية  يو،اا )تسترليست مكلرة سوى ،أن 

 النور سورة من 38 اآلية في المذ ورين أمار ظةالمغل ،العورة يسمى ما وهو للباس

 (المحارر وليس  لام لصف هم اآلية هذه في المذ ورون والمحارر ،علااو فيام ،ما

أي أن المرأة ا ،حسع فامس هذا ا يمكن أن تسير أمار أ،ياا وا،ناا وأخياا و ميع 



131 

 

رة تر العوأقار،اا المذ ورين في اآلية الكريمة فقط ،لباساا الداخلي الذين يس

 المغلظةو وليس علياا أن تستر أي شي  آخر عدا  لك.

  )الجيوأما عندما تريد أن تفرج خارج ،يتااو فليس علياا سوى أن تغطي 

و غلظة(السرلية )العورة الم الجيو  إلى ،اإلضافة( اإل،طين وتحت ال ديين) العلوية

 ريم.من القرآن الك و،ذلك تتحقق ،اللباس الشرعيو أو ،الحجا  الشرعيو  ما فامس

أما ما عدا  لكو فاو يرى ألس حرية شفصية يقررها المجتمعو ال الدينو فلذلك 

وحسع ظروف الزمان والمكان  وحسع أعراف المجتمع الذي تعيش فيسيراه ساريا )

 (،حيث ال تتعرض لأل ى اال تماعي

  او،ذلك فاو يرى أن  ل التبرج الذي لراه في الغر  ليس تبر او ،ل هو حج

 شرعيو  ن المجتمعات الغر،ية رضيت ،ذلكو وألرتسو وصار شيئا عاديا ،النسبة لاا.

 وال ،اإلس ر ع قة لس ليس الرأس أن الفمار أو غطا و،نا  على  لك يرى 

  .وإلما هو عرف ا تماعيو أو ،دعة ا تماعية لبست لباس الدين ،اإليمان
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 التنويريون.. وأحكار المواريث

التنويريين ،ال قافة الغر،يةو وتصورهم ألاا في  الباا الروحي ،نا  على تشبع 

والقيمي وا خ قي تشبس  الباا المادي والتقنيو راحوا يستعملون  ل الوسائل 

ل حتيا  على أحكار المواريثو وخاصة في الجالع القطعي منااو والذي   ر في 

 ليس المحتالون.القرآن الكريمو حتى ال يت عع ،س المت عبونو أو يحتا  ع

ُس فِي  }وهم ير زون ،صرة خاصة على ما ورد في قولس تعالى:  ُيوِصيُكُم اللَّ

َ ِر ِمْ ُل َحظِّ اْ ُْلَ َيْينِ    فُيحجبون عن  ل معالي العد  [88]النسا :  {َأْواَلِدُ ْم لِلذَّ

صيع لالواردة في المواريثو وحتى في هذه اآلية الكريمة لرساا ،ما   ر فياا من  ون 

 ا ل ى لصف لصيع الذ ر.

وهم ال ينتباون إلى أن إعطا  ا ل ى لصف أخياا الذ ر مرتبط ،منظومة 

تشريعية  املةو ال يشكل اإلرث إال  ز ا ،سيطا منااو ولذلك  ان العد  فياا ليس هو 

 المساواةو ،ل العد  أن ينا   ل طرف ،حسع حا اتس ومسؤولياتس.

اه في الواقع من أن ،عض المؤسسات أو الك ير و م ا  تقريبي على  لك ما لر

مناا قد تعطي ،عض العما  لصف المرتع الذي تعطيس لعما  آخرينو لكن في لرس 

الوقتو تعطيام الك ير من الحوافز والابات تحت أسما  مفتلرةو والتي لو حسبناها 

 لو دلاها تصل إلى لرس المرتع الذي فضل عليامو ،ل قد تروقس.

س الشريعة اإلس مية العادلة والسمحة ،الضبط مع المرأة  فعندما وهذا ما طبقت

لتأمل ا حكار المالية المرتبطة ،اا لجد ألاا لم تكلراا ،السعي في طلع رزقااو ،ل 

عيش ت علت رزقاا مضمولا في  ل مراحل حياتاا ا،تدا  من صباها إلى وفاتااو فاي 
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فإ ا لم يبق لاا واحد من هؤال  الدها  أو رعاية أوفي  نف والديااو أو قوامة زو ااو 

  لرت  ماعة المسلمين ،اإللرا  علياا.

ن الشريعة التي فضلت اال،ن في العطا  هي الشريعة التي  لرتس ،اإلضافة إلى أ

،اإللرا  على أختسو وهي التي  لرتس ،دفع المار لمن يريد الزواج مناا.. فال تكلرس 

 مما يري ،ما تتطلبس هذه الوا بات،كل هذاو ثم ال تجعل لس من الحقو  

،اإلضافة إلى  لك  فقد أتاحت الشريعة ،نص القرآن الكريمو وفي ا حوا  

الطارئة التي يرى الوالد فياا أن ا،نتس قد ياضم حقااو أو قد يررط أ،ناؤه فيااو أو يرى 

أن حا تاا للما  أ  ر منام.. في هذه ا حوا   ميعاو وفي غيرها أتاحت لس أن 

صي لاا ،ما يسد تلك الحا ةو ،حيث يصير لصيباا مساويا للذ ورو أو ر،ما يرو  يو

 ألصبة الذ ور.

لنسا : ]ا {ِمْن َ،ْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي ،َِاا َأْو َدْينٍ }وهو ما عبر عنس صريح قولس تعالى: 

و وهو النص الذي  رر  ل حين ،عد   ر أحكار المواريث ليبين أن الوصية تتمم [88

 حكارو لتتناسع مع  ل الظروف وا حوا  والحا ات.تلك ا 

ُ تَِع َعَلْيُكْم إَِ ا َحَضَر َأَحَدُ ُم اْلَمْوُت إِْن َتَرَك َخْيًرا }وقد صرح قولس تعالى: 

ا َعَلى اْلُمتَِّقيَن ) َلُس َ،ْعدَ 884اْلَوِصيَُّة لِْلَوالَِدْيِن َواْ َْقَر،ِيَن ،ِاْلَمْعُروِف َحقا َما  ( َفَمْن َ،دَّ

َس َسِميٌع َعِليمٌ  ُلوَلُس إِنَّ اللَّ ِذيَن ُيَبدِّ َما إِْثُمُس َعَلى الَّ على  [888و 884]البقرة:  {َسِمَعُس َفإِلَّ

أن الوصية يمكن أن تكون للورثة وغيرهمو وألاا حق شرعي للموصيو يضعس حيث 

 يشا .

ي للكن لألسف  هع فريق من الرقاا  إلى تحريم الوصية للورثةو و،التا

حرمان المورث من النظر في مصالح ورثتس من ،عده.. و ل  لك ،نا  على حديث 
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يستحيل أن يعارض القرآن الكريمو  يروولسو وهم يعلمون أن حديث رسو  اللس 

 فكيف ينسخ أحكامسم

وم ل  لك تلك ا حاديث المرتبطة ،العصبةو والتي حرموا فياا البنات من   ير 

وا أ،نا  ا عمار مزاحمين للبنات.. وهو ما لم يد  عليس من حقوقام في اإلرثو و عل

دليل قطعيو ،ل  ل ا دلة الواردة في  لك مناقضة للنصو  القرآلية القطعيةو والتي 

ِس }تنص على أن   [57]ا لرا :  {ُأوُلو اْ َْرَحاِر َ،ْعُضُاْم َأْوَلى ،َِبْعٍض فِي ِ َتاِ  اللَّ

،م ل هذه ا قوا  الرقايةو وخاصة تلك   ان يمكن للتنوريريين أن يأخذوا

الواردة عن أئمة أهل البيتو والتي تنص على إمكالية الوصية للورثةو وعلى أن 

 ا قر،ين أولى ،المعروفو و،ذلك تنتري المشكلة من أساساا.

لكنام ال يريدون إال أن يظاروا مجددين في هذا المجا و  ما ظاروا في غيرهو 

،النصو و ويحتالون عليااو و م فرحوا عندما سمعوا ولذلك راحوا يت عبون 

 ،التشريع التولسي المرتبط ،اذا المجا و و أن ا مة ال ينقصاا إال سد هذه ال غرة.

وإ  أهنى  شعع تولس وقد قا  محمد شحرور تعليقا على ما فعلتس تولس: )

لكن على هذا اإللجازو أهنى  لرسي ،بارقة ا مل هذهو فرغم أن الطريق شائك 

 (الشعو  ال ،د لاا أن تستيقظ لو ،عد حين

وقد  ان لشحرور الذي تجرأ على  ل أحكار الشريعةو وراح يجدد فياا من 

غير أن تتوفر لس تلك ا دوات قصع السبق في هذا المجا و مع ألسو وفي فترة قريبةو 

رؤية لم يصل ل (8)،ألسعن فامس آليات المواريث فأ ا  معسو سئل فيس وفي لقا  سجل 

                                         
 الظر: تفبط محمد شحرور في فام آيات الميراثو د.خلدون مفلوطة.(  8)
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واضحة فيااو ولكنس ،صدد دراستاا وفق التغيرات المعاصرة في علم الرياضيات 

 .الحدي ة التي توصلت لعلور  ديدة من التحليل الرياضي واإلحصا 

لكنس ،عد فترة قصيرةو راح يفرج لنا ،نظرياتس العجيبة في هذا المجا و والتي 

ل  لاا من لوع الارطقات وال ،أي شي  حديث.. ،الرياضيات الحدي ةو ال ع قة ،

 اللغوية التي يستعملااو ويتصور ألس فام من النصو  ما لم يرامس ا وائل وا واخر.

ُس فِي }وقد   ر في ،عض حوراتس معبرا عن فامس لقولس تعالى:  ُيوِصيُكُم اللَّ

َ ِر ِمْ ُل َحظِّ اْ ُْلَ َيْيِن  الجزائر ومصر في و وألس سئل [88]النسا :  {َأْواَلِدُ ْم لِلذَّ

إ ا ألا أعطيتك ألت ورفاقك وألتم خمسة )فقا  لام: عن معناها  والسعودية والعرا  

أشفا   ل واحد مائة دوالرو وقلت لي: ما ا أعطيتنيم قلت لك: أعطيتك م ل 

رفاقكو أليس هذا يعني ألني سويتك تماما ،رفاقكمو وهكذا اآلية إ ا أعطيت أخًا مائة 

حدة مائة دوالرو وسألني  ما أعطيتنيم فقلت لس: أعطيتك م ل دوالر وأختيس لكل وا

 أختيكو يعني هذا ألني أعطيت الجميع م ل ،عضام البعض(

و،ذلك تصور ألس قد حل المشكلةو وأن اآلية الكريمة لم تنص أ،دا على  ون 

لصيع الذ ر ضعف لصيع ا ل ىو وإلما أخبرت عن الحكم المرتبط ،  ثة أوالد: 

و حيث ينا  اال،ن م ل لصيع  ل واحد من أخواتس.. وهو ت عع واضح ا،ن وأختيس

،النص الصريح والواضح والذي يفاطع  ل الحاالتو ال مجرد الحالة التي 

 افترضاا.

وهم ا ا  ما تلم تقل وحظ ا ل يين معًاو فاآلية الكريمة   رت أن لصيع الذ ر 

 [ تدالن على  لك.الحظ]و [الم ل(و وهاتان الكلمتان ]م ل ا ل يينأن لصيبس )

ثم هو ،عد  لك يناقض لرسسو  ن حاالت الميراث ال ترتبط فقط ،عائلة مكولة 
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من ث ثة أوالدو وإلما عدد ا والد في أ  ر العائ ت يكون أ  ر من  لك ،ك يرو وهنا 

يقع االرتباك والفلط في منظومتة الاشة التي أسساا على الرام المزا ي للنصو ال 

ام الصحيح الذي تتطلبس ألراظسو والذي اترق عليس  ميع اللغويين والمرسرين على الر

 من  ميع المدارس اإلس مية في  ميع فترات التاريخ.

حالتين فقط: إ ا  ان حيث أن تساوي الذ ور مع اإللاث عنده ال يتم إال في 

واحد  ا،نإ ا  ان هناك أو والبنت النصفو  وفيأخذ اال،ن النصف ا و،نت اا،نالوارث 

أي  وفلكل واحد ال لث ،التساويو ولكن عندما يكون البنات أ  ر من اثنتين ووا،نتان

نتقض هنا يا،ن واحد وأر،ع ،نات فيعطي اال،ن ال لثو والبنات ا ر،ع ال ل انو و

 التساوي عندهو ،ل يصبح ما   ره الرقاا  أ  ر عدال ،ك ير مما   ره.

ذي حصل في العدالة التي راح يبحث وقد أ ا  شحرور عن هذا التناقض ال

هذا الترسير العلمي واللغوي لآلية يحقق العد  للمجموعات ال لألفرادو عناا ،أن 

فبناً  على ما تم   ره فإلس في ،عض الحاالت يحصل الذ ر على ر،ع أو ثلث ما )

تحصل عليس الرتاةو ولذلك فإن حدود الميراث في القرآن تعمل على تحقيق العد  

جموعة ا والد من الرتيات ومجموعة ا والد من الذ ورو ال العد  ،ين ا فرادو ،ين م

 (فردًا فرداً 

وهو لوع من الفداع والحيل التي تمرن عليااو  لس و د من يستجيع لااو 

ويعجع ،ااو ولسنا لدري  يف يجيع عن  لك االرتباك الذي سيحل ،س ال محالة 

ضعف لصيع الزو ةو والذي لس مبرره  عندما يرى أن لصيع الزوج في الميراث

 َما َوَلُكْم لِْصُف }الشرعي الممتلئ ،العدالةو والذي لص عليس ،صراحة قولس تعالى: 

ا َتَرْ َن ِمْن َ،عْ  ُ،ُع ِممَّ ِد َتَرَك َأْزَواُ ُكْم إِْن َلْم َيُكْن َلُانَّ َوَلٌد َفإِْن َ اَن َلُانَّ َوَلٌد َفَلُكُم الرُّ
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ا َتَرْ ُتْم إِْن َلْم َيُكْن َلُكْم َوَلٌد َفإِْن َ اَن َلُكْم َوَلٌد َوِصيٍَّة ُيوِصي ُ،ُع ِممَّ َن ،َِاا َأْو َدْيٍن َوَلُانَّ الرُّ

ا َتَرْ ُتْم ِمْن َ،ْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ،َِاا َأْو َدْينٍ   [81]النسا :  {َفَلُانَّ ال ُُّمُن ِممَّ

يمةو حتى يحتا  عليااو ويفر اا ولست أدري أي حيلة يد،ر لاذه اآلية الكر

 عن دالالتاا الواضحة والقطعيةو والتي اترق علياا  ميع الرقاا .

وم ل  لك قولس تعالى عند   ره لألحكار  المرتبطة ،اإلخوةو والتي لص فياا 

ُتوَلَك ُقِل َيْسَترْ }صراحة على  ون لصيع الذ ر ضعيف لصع ا ل ىو  ما قا  تعالى: 

ُس ُيْرتِيكُ  ْم فِي اْلَكَ َلِة إِِن اْمُرٌؤ َهَلَك َلْيَس َلُس َوَلٌد َوَلُس ُأْخٌت َفَلَاا لِْصُف َما َتَرَك َوُهَو اللَّ

ا َتَرَك َوإِْن َ اُلوا إِْخوَ  ًة ِرَ ااًل َيِرُثَاا إِْن َلْم َيُكْن َلَاا َوَلٌد َفإِْن َ اَلَتا اْثنََتْيِن َفَلُاَما ال ُُّلَ اِن ِممَّ

 َعِليمٌ َولَِساً  فَ 
ٍ
ُس ،ُِكلِّ َشْي  ُس َلُكْم َأْن َتِضلُّوا َواللَّ َ ِر ِمْ ُل َحظِّ اْ ُْلَ َيْيِن ُيَبيُِّن اللَّ  {ِللذَّ

 [856]النسا : 

سُ }وقد  ان من حكمة اللس تعالى أن يفتم هذه اآلية الكريمة ،قولس:   َلُكْم ُيَبيُِّن اللَّ

 عَ 
ٍ
ُس ،ُِكلِّ َشْي  و ليبين ألس سيأتي من يت عبون [856]النسا :  {ِليمٌ َأْن َتِضلُّوا َواللَّ

،ا لراظو ويحتالون على النصو  ليضلوا الناس عن هدي ر،ام وعدالة ر،ام إلى 

 الدين المزا ي الذي يؤسسولس ،أهوائامو ال ،سلطان من العلم أو الحجة.

 ةوقد  ان في إمكان التنويريين أن يدرسوا هذه اآليات الكريمة ضمن المنظوم

اإلس مية الشاملة لحقو  المرأة ووا باتااو ليعلموا أن الشريعة التي  لرت المجتمع 

،اإللرا  على المرأةو و لرت الزوج ،جلع المار لزو تسو هي لرساا  التي فرضت 

 للمرأة لصيع لصف الذ ر.

فإ ا ما حصل اخت   في المجتمع  فقصر في حق المرأةو لدعو إلى إص ح 

ال إلى تبديل أحكار اللس.. وإال فإلا لو طبقنا  لكو فسيصبح  الفلل الذي حصلو
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 الزمان أداة لمحو أحكار اللس الصريحة والقطعية واحدا واحدا.

وقد  ان في إمكالام أيضا أن يدعو إلى ترعيل الوصية لألقر،ين ،مراوماا 

 الشرعي لتغطي الحاالت الفاصةو م لما فعل الرقاا  مع الوصية الوا بة المرتبطة

،إرث ا حراد الذين مات والدهم قبل موت  دهمو فأعطوا لصيع والدهم من 

الميراث ،نا  على الوصية الوا بةو مع ألاا تفالف ما اترقت عليس المدارس السنية من 

 عدر وصية للورثة.

 ان في إمكالام أن يلجأوا إلى مدرسة أهل البيت في هذا المجا و فيجدوا 

العدالة في الميراثو والتي يمكن االسترادة مناا  ما  فياا أشيا    يرة تتناسع مع

استريد من   ير من أحكار الط  .. فالكل مسلمونو وال حرج في االسترادة من أي 

 مدرسة من المدارس ما دامت تتحقق من خ   أقوالاا مقاصد الشريعة.

لكن التنويريينو لتيجة ضغوط االتصاالت  الك يرةو ووسائل اإلع ر  التي 

زاحم أوقات فراغام لم يجدوا الوقت الكافي للبحث في  لكو وا تروا ،مزا ام ت

 وأهوائام وآرائام المجردة عن  ل دليل. 
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 هذا الكتا 

من أخطر مظاهر التنوير المعاصااار تلك الجرأة على الحقائق المقدساااة 

الكريم أوالسااانة الصاااحيحة القطعية التي ال المعصاااومة التي وردت في القرآن 

مجاا  معاا للركرو وال للنظرو  ن  ل  لك  رأة على اللسو وساااو  أد  معسو 

 وتقديم للاوى على النص.. 

فمن  ا الااذي يعطي لنرسااااس الحق في أن يعقااع على   ر ر،ااسو أو   ر 

وفاما رساااولس الذي ال ينطق عن الاوىم.. ومن  ا الذي يتصاااور ألس أ  ر علما 

 وإحاطة ،حقائق الو ود حتى يعطي لنرسس  لك الحقم

لكن التنويريين ،اتجاهاتام المفتلرة أعطوا  لرسااام هذا الحق  فراحوا 

يناقشاااون في  ل المقدساااات التي اترقت علياا ا مة وأ معت علياا إ ماعا 

 لياااو ال طااائرياااو وراحوا   اال  لااك يلوون أعنااا  النصاااو  المقاادسااااةو 

 اا ليتحو  الدين إلى مزا ام وأهوائام ورغباتام.ويت عبون ،

ولذلك حاولنا في هذا الكتا  أن لناقش القضايا الكبرى التي تر ز علياا 

الدعوات التنويريةو والتي حاولت ،كل الوسائل أن ترفع عناا القداسةو ليصبح 

الدين مادة ه مية يت عع ،اا  ل من هع ود و و لك عبر مقاالت مفتلرة 

ي أوقات متباينةو وعبر ،عض السجاالت التي حصلت ،يننا و،ين ،عض  تبت ف

 التنويريين.
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